
GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til 
møde i

Opgaveudvalg om boligsocial 
indsats 

Mødetidspunkt 15-01-2018 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B



Side 2

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalg om boligsocial indsats

15-01-2018 17:00

1 (Åben) Dagsorden til tredje møde i opgaveudvalget om Boligsocial Indsats ..............................3



Side 3

1 (Åben) Dagsorden til tredje møde i opgaveudvalget om Boligsocial Indsats
 
Sags ID: EMN-2018-00199

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017 blev opgaveudvalget om den Boligsociale 
Indsats i Gentofte Kommune nedsat. Udvalget afholdt sit første møde den 4. september 2017. 
Andet møde blev afholdt den 23. oktober, og efterfølgende blev der etableret en arbejdsgruppe 
med borgere og fagfolk, som har afholdt to møder, som afrapporterer deres arbejde på møde 3.

Formålet med opgaveudvalget er at sikre fundamentet og retningen for kommunens fremadrettede 
boligsociale indsats. Måler er at give overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en 
boligsocial indsats, at opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og 
helhedsorienteret boligsocial indsats samt at opstille anbefalinger til typer af tryghedsskabende 
tiltag mellem kommune og civilsamfund, som kan inspirere og være drivkraft i en kommende 
boligsocial indsats. 

Baggrund
Formålet med tredje møde i opgaveudvalget er at præsentere arbejdsgruppens arbejde som skal 
danne et godt grundlag for at kunne levere et overblik over udfordringer og behov for en boligsocial 
indsats i kommunen samt at opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og 
helhedsorienteret boligsocial indsats. Endelig er formålet med mødet desuden at samle ideer til 
tryghedsskabende tiltag.

Der vil være en kort runde, hvor de to nye medlemmer af opgaveudvalget vil præsentere sig samt 
udlevering af ny ”blå-bog” med præsentation af alle medlemmer af udvalget. Endvidere vil der blive 
orienteret om, at det aflyste møde i december vil blive erstattet af et nyt møde 5 mandag den 9. 
april 2018 kl. 17-19.

Den mundtlige præsentation af arbejdsgruppens arbejde leveres af to borgermedlemmer fra 
udvalget. Efterfølgende vil der være gruppedrøftelse af bidraget med henblik på at give et overblik 
over udfordringer og behov for en boligsocial indsats.
Der opsamles i plenum. Forvaltningen vil efterfølgende opsamle og bearbejder gruppernes input.

Herefter vil der være en introduktion til at arbejde med principper for det boligsociale arbejde i form 
af et kort oplæg fra forvaltningen. Introduktionen skal, sammen med arbejdsgruppens 
tilbagemelding, bruges til en efterfølgende drøftelse i grupper ud fra forskellige temaer, hvortil der 
vil være yderligere inspirationsmateriale og spørgsmål. Drøftelserne samles op i plenum. 
Forvaltningen vil efterfølgende bearbejde input og kommentarer til opstilling af principper.

Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:

 Velkomst og præsentationsrunde
 Status, overblik og tidsplan
 Præsentation af arbejdsgruppens arbejde
 Gruppedrøftelse af udfordringer og behov
 Introduktion til at arbejde med principper
 Drøftelse i temagrupper
 Opsamling 
 Næste møde
 Tak for i dag.
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At møde 5 afholdes den 9. april 2018 kl. 17-19.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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