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8.

Godkendelse af dagsorden og referat

Resumé
Godkendelse af dagsorden og referat af forrige møde den 3. januar 2019.
Bilag


Referat af FKU møde d. 3.1.19

Der indstilles,
at dagsorden og referat godkendes.

Beslutning
Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
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9.

Opfølgning på forrige møde i Boligpolitisk Styregruppe

Resumé
Udkast til referat fra forrige møde i Boligpolitisk Styregruppe den 17. januar 2019
er vedhæftet. Mødet evalueres kort.
Bilag


Referat af BPS møde d. 17.1.19

Der indstilles,
at

referatet godkendes.

Beslutning
BPS mødet den 17.1.19 blev evalueret, og det blev fremhævet, at det var
interessant at være på tur og se Vestbyen med Stadsarkitektens briller.
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10.

Forberedelse til det kommende møde i Boligpolitisk Styregruppe

Resumé
Temaet for næste BPS møde den 27. marts 2019 er udlejningsværktøjer og
boligpolitik, og emnet drøftes/udvikles i FKU forud for det dagsordenbesluttende
borgmestermøde.
Sagsfremstilling
På det kommende møde i BPS har vi besluttet at drøfte udlejningsværktøjer og
boligpolitik. Dette skal ses i lyset af de mange aktuelle sager, der drøftes pt. i
forbindelse med bl.a. ghettoindsatsen, boligsocial monitorering, hjemløsestrategi
og den nye boligpolitik. På forrige FKU møde, blev det forslået, at der nedsættes
en arbejdsgruppe, der drøfter hvordan vi bedst får skabt sammenhæng mellem
disse indsatser, og der er planlagt møde om det strategiske sigte i direktionen den
28.2.
FKU’s bidrag i denne sammenhæng er at drøfte en samarbejdsaftale mellem
boligorganisationerne.
Bente og Ulla arbejder på denne i fællesskab, og der gives en status – herunder
også den aktuelle anvendelse af udlejningsværktøjer og en foreløbig
tids/procesplan for arbejdet.
Der indstilles,
at

punktet drøftes og indholdet til næste BPS mødet foreslås.

Beslutning
Punktet blev drøftet og det blev besluttet at der arbejdes videre på et udkast til
strategi for udlejningsværktøjer frem til BPS mødet, som så drøftes i udkast på
mødet, til godkendelse på et senere BPS møde, efter strategien har været i politisk
behandling.
Baggrunden for at lave en strategi på dette område, er at få skabt nogle principper,
der beskriver hvornår vi indfører udlejningsredskaber og hvornår vi afskaffer dem
igen. Formålet er at være på forkant med udviklingen, og opfylde vores mål fra
samarbejdsstrategien om en by i social balance, hvilket også sættes på dagsordenen
i den nye boligpolitik. Der skal være en strategi for indførelsen så brugen ikke
udvander værktøjernes effekt og det er vigtigt at have øje for de store
sammenhænge. Dog skal nuværende praksis, eksisterende aftaler og erfaringer
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(også økonomi) ind tænkes så vi ikke spænder ben for os selv, og de aftaler som
allerede ligger gennemgås i arbejdsgruppen.
De fremmødte boligforeninger støttede alle op om drøftelserne af en kommende
samarbejdsaftale/strategi for udlejningsværktøjer.
I relation til dette arbejde, skal principperne for hvem der skal godkende dette også
belyses fx i en separat delegeringsplan og udmøntningsoverblik.
Det boligsociale monitoreringsværktøj som er under udarbejdelse benyttes som
datagrundlag for at lave en kategoriseringsmodel – i daglig tale kaldet en
”trafiklysmodel”, hvor boligområder kategoriseres ift. at forebygge ghettoisering.
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11.

Eventuelt

Beslutning
Der var intet under eventuelt.
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12.

Deltagere

Beslutning
Deltagere: Søren Ahle Hansen, Steen Dall-Hansen, Jan Vorgaard (indtræder
fremover i stedet for Erik Lønne Gottfredsen), Niels Ågesen, Lisbet Wolters,
Thomas Kirsten, Birgit Thorup, Ulla Varneskov og Bente Melgaard (referent).
Afbud: Michael Sloth og Torben Krogh.
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