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1 (Åben) Dagsorden til andet møde i opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats i 
Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2017-05054

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.

Formålet med opgaveudvalget er at sikre fundamentet og retningen for kommunens fremadrettede 
boligsociale indsats. Målet er at give overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en 
boligsocial indsats, 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 være inspirerende og en drivkraft i en 
kommende boligsocial indsats. 

Baggrund
Formålet med andet møde i opgaveudvalget er dels at præsentere nøgletal for udvalgte 
boligområder sammenlignet med kommunen generelt, dels at præsentere kvalitative udsagn om 
og fra udvalgte boligområder i kommunen. Oplæggene skal fungere som en del af 
vidensgrundlaget og fundamentet for opgaveudvalgets videre arbejde med at kvalificere 
udfordringer i den boligsociale indsats. 

Efter oplæggene vil der være refleksion over temaer og opmærksomhedspunkter. Det sker på 
baggrund af oplæggene og oplysninger og erfaringer fra det første møde, hvor udvalget besøgte 
udvalgte boligområder samt medlemmernes egne erfaringer og oplevelser. Udvalget skal bl.a. 
drøfte og kvalificere udfordringer og muligheder i den boligsociale indsats til senere at kunne 
formulere retningsanvisende principper for en sammenhængende og helhedsorienteret boligsocial 
indsats samt for at kunne opstille anbefalinger til tryghedsskabende tiltag.

Udvalget skal tage stilling til, om der er behov for at arbejde dybere med udvalgte tematikker i fx 
arbejdsgrupper. 

Der vil også være en kort runde, hvor nye medlemmer af opgaveudvalget vil præsentere sig samt 
udlevering af en slags ”blå-bog” med præsentation af alle medlemmer af opgaveudvalget.

Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:

 Velkomst og præsentationsrunde
 Oplæg om nøgletal fra udvalgte boligområder sammenlignet med resten af kommunen
 Oplæg om udsagn om og fra udvalgte boligområder
 Refleksion i grupper over udfordringer og muligheder
 Evt. etablering af arbejdsgrupper
 Næste møde
 Tak for i dag

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats:

At orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Anne Hjorth, bød velkommen til det andet møde i udvalget, og 
bød særlig velkommen til Mette W. Nørlev, der er nyt medlem af udvalget. Formanden 
pointerede, at udvalget skal arbejde med fundament og retning for kommunens fremadrettede 
boligsociale indsats, så de udfordringer, der kan opstå i boligområderne imødekommes bedst 
muligt. På første møde besøgte medlemmerne udvalgte boligområder og udvalget arbejdede 
efterfølgende med at reflektere over udfordringer og muligheder i en boligsocial indsats.

Dagens møde havde fokus på at give udvalget et fundament i form af fakta og udsagn, og 
dernæst at arbejde med de første pejlemærker til den boligsociale indsats. De efterfølgende 
oplæg tog udgangspunkt i udvalgte boligområder i den nordlige del af kommunen, hvor der er 
både almene udlejningsboliger og kommunens private boligejendomme til at opfylde 
kommunens forpligtigelse til at midlertidig husly. Disse boliger i den nordlige del af kommunen 
udgør mere end trefjerdedele af denne type af boliger i kommunen. Efter oplægget var der tid 
til egen refleksion over hvad der havde overrasket og hvad der er vigtigt at være opmærksom 
på i det videre arbejde.

Første oplæg ved Lea Drews fra Strategi og Analyse, omhandlede nøgletal på beboerne i de 
udvalgte boligområder i den nordlige del af kommunen sammenlignet med kommunens som 
helhed. Der bor knap 76.000 borgere i kommunen. Oplægget indeholdt oplysninger om alder 
og oprindelse, familietyper, uddannelsesniveau, beskæftigelse, kriminalitet og indkomst. 
Opsummerende for de udvalgte boligområdet tegner der sig følgende billede:

 Der bor mange danske unge
 Der bor mange med ikke-vestlig baggrund
 Der bor mange enlige
 Der bor mange med grundskole (og få med lang eller mellemlang videregående 

uddannelse)
 Flere er uden for arbejdsmarkeder – og heraf flere fuldtidsledige og flere på 

kontanthjælp
 De er mere kriminelle
 Der er en lavere indkomst.

Andet oplæg ved Nanna Helsted fra Social & Handicap, omhandlede udsagn om og fra 
udvalgte boligområder i kommunen. Interessenterne var bl.a. beboere, beboerrepræsentation, 
frivillige foreninger, SSP, lokalområdet, socialpsykiatrisk center, ejendomsmester og boligteam. 
Udsagnene var samlet omkring følgende temaer: 

 Karakteristik af boligområder
 Lokalområdets sammenhængskraft
 Det gode naboskab
 Beboerne – når forskellighedernes mødes
 Udenfor fællesskabet.

Efter oplægget fik medlemmerne lejlighed til egen refleksion over oplægget inden 
gruppedrøftelser.
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Gruppedrøftelserne tjente til at kvalificere udfordringer og potentialer fra de to oplæg suppleret 
af medlemmernes egen viden og erfaringer. Hver gruppe pegede også på, hvad de mente, der 
efterfølgende var behov for at dykke mere ned i, fx i nogle arbejdsgrupper. 

Forvaltningen fik til opgave at afklare det videre arbejde i opgaveudvalget ud fra input fra 
drøftelserne i grupperne. Blandt andet med henblik på etablering af en eller flere 
arbejdsgrupper. Medlemmerne af opgaveudvalget vil få en særskilt invitation til at deltage.

Forvaltningen afholder desuden et opfølgende introduktionsmøde for nye medlemmer af 
opgaveudvalget og for de medlemmer, som ikke havde mulighed for at deltage i august. Mødet 
afholdes torsdag den 9. november kl. 16-17 på rådhuset. De berørte medlemmer får en 
særskilt invitation.

Bilag
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