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2016 Almennet/Himmerland

• Sammentænkning af 
byggeteknisk, boligsocial 
og driftsmæssig indsats 
under renovering

• 9 anbefalinger



”Det handler rigtig meget om, at de involverede får forståelse for hinandens 
arbejdsopgaver, og hvordan disse bidrager til det fælles mål.”

Trine Hvidberg Kryger-Jensen, projektleder, Himmerland Boligforening

I starten har vi i Svendborg haft et fokus på at give de involverede 
medarbejdere som ejendomsfunktionærer, boligsociale medarbejdere, 
kundechef, bygherrerådgiver og genhusningskoordinator en forståelse for 
hinandens arbejdsopgaver, og hvordan de på allerbedste vis kan supplere 
hinanden. Vi arbejder på at udnytte de forskellige fagligheder endnu bedre, 
og der er ingen tvivl om, at de fysiske og boligsociale indsatser gør en 
kæmpe forskel i boligområdet.

Julie Jettesdatter Skoven, KAB

Samtalen



2019 CFBU rapport

1. • Hvordan arbejder 
kommuner og 
boligorganisationer 
bystrategisk med udsatte 
områder

• Hvordan kan den 
boligsociale indsats spille 
sammen med det 
bystrategiske arbejde



• ”Den boligsociale indsats kan bla. bidrage til dialogen med 
beboerne, især de mere udsatte beboergrupper, både før, under og 
efter renoverings- eller omdannelsesprocessen. Det kan mindske 
konflikter og lette processen.”

Dialog med beboerne



• Iflg. regulativerne skal det ifm. udarbejdelsen af en 
helhedsplan overvejes, om der er behov for både social, 
fysisk og økonomisk indsats.

• I lovbemærkningerne til parallelsamfundsaftalen fremgår 
kravet også i processen fra udviklingsplan til helhedsplan:

”Såfremt udviklingsplanen kan godkendes, og boligorganisationen ansøger 
Landsbyggefonden om økonomisk støtte, omformes planen til en egentlig 
helhedsplan, hvori indgår såvel de fysiske forandringer, der følger af 
udviklingsplanen, som boligsociale indsatser, der skal bidrage til at 
omdanne ghettoområdet til en velfungerende bydel.”

Kilde: Bemærkninger til Forslag til lov om 
ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af 
almene boliger og lov om leje, pkt. 2.2.2 

Krav til helhedsplanen



Tværgående helhedsplanskrav i regulativer:

Beboersammensætning, herunder vurdering af de sociale 
problemer i afdelingen.

Afdelingens regnskaber fra de seneste 3 år samt de 
efterfølgende 2 årsbudgetter, herunder et sammendrag af 
balancetallene for det seneste afsluttede regnskab.

Bebyggelsens fysiske standard og tilstand.

Fritidsmæssige, socialpædagogiske og 
kriminalitetsforebyggende aktiviteter m.v.

De formelle rammer



Fagligheder
Teknikere, humanister og driftsfolk

Bevillingsmæssige kasser
De formelle begrænsninger – og muligheder

Tidsmæssig forskydning i tilsagn

Organisering
Formel i det boligsociale (kommune og boligorganisation)
Fysisk organisering
Sammentænkning
Ledelsesmæssig forankring

Udfordringer



Renovering
- Samarbejde om skema A, B og C?
- Organisering, sjældent!

Boligsocialt
- Strategisk samarbejdsaftale
- Bestyrelse, følgegrupper mv
- Løbende målopfølgning

Organisering



• Data og dybdegående analyser af beboerne og området 

• Hvilke mål skal være fælles på tværs af redskaber/tiltag?

• Hvordan kan vi skrue en organisering sammen, der bedst 
understøtter et stærkt samspil?

• Hvordan skal vi samarbejde med centrale velfærdsaktører i 
området, så de både fremstår attraktive for nytilkomne og 
rækker tilstrækkeligt ud til beboere med særlige behov?

• Hvordan får vi skabt et stærkt civilsamfund i boligområdet 
på tværs af økonomiske, sociale og etniske skel? 

• Øvrige overvejelser – dialog på tværs af forskellige faglige 
teams i organisationer og boligområde?

Overvejelser fremover



• Samtidighed er ikke et must, eksisterende boligsociale 
bevillinger kan justeres undervejs i projektperioden

• Tag kontakt til Landsbyggefonden, hvis I oplever et behov og 
er i tvivl om, hvilke støtteordninger, der er relevante, så 
vurderer vi, om det er en indsats, der er støtteberettiget eller 
ej

• Jo tidligere i jeres overvejelser, des bedre… 

Dialogen med Landsbyggefonden



Tryghed 
-Faktisk og oplevet

Beboerinvolvering 
-Beslutningsproces

Beboerhåndtering 
-Under renoveringsprocessen

Samarbejdsområder-eksempler



Tingbjerg - folk bliver boende og nye flytter til – 5 årigt 
Byudviklingsteam

- Udvikle naboskab og civilsamfund

- Interessefælleskaber

- Store udfordringer i byggeperiode, tæt samarbejde med den 
boligsociale helhedsplan

- Ny organisering med koordinationsgruppe inkluderer boligsocial, 
renovering og Nrep m.fl. 

Tingbjerg



Vollsmose

Håndtering at beboere (1000 boliger) skal genhuses andre steder, 
formål:
”understøtte en god genhusning af den enkelte beboer der mindsker risiko for at 
udsatheden følger med”
”Understøtte frivillige i fortsat at bidrage til fællesskaber, netværk og foreninger efter 
genhusning samt inkludere andre tilflyttere fra Vollsmose i fællesskaberne”

- Bystrategisk perspektiv, den ”boligsociale” indsats følger
beboerne

- Individuelle samtaler
- Opfølgende månedlige samtaler
- Brobygning til og tæt samarbejde med kommunen og andre 
aktører

- Medarbejder (e) integreres organisatorisk i den  boligsociale 
indsats



Brøndby Stand

Hovedudfordring genhusning og tomme bygninger, utryghed

- Ekstra bemanding i boligsocial indsats, aktiviteter, håndtering af 
tryghed og henvendelser fra beboere mv. 

- Medarbejder (e) Integreres i den boligsociale indsats finansieres af 
renovering



De forskellige indsatser skal løbende følges:

- Evaluering over 10 år i de 15 hårde Ghettoer

- Vidensopsamling hos CFBU

- Udsatteområder.dk

Evaluering/erfaringsopsamling
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