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1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Resumé
Godkendelse af dagsorden og referat af forrige møde den 9. oktober 2018.
Bilag


Udkast til referat FKU 9.10.18

Der indstilles,
dagsorden og referat godkendes.

Beslutning
Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
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2.

Opfølgning på forrige møde i Boligpolitisk Styregruppe

Resumé
Referatet fra forrige møde i Boligpolitisk Styregruppe den 7.11.18 hos Østerbo er
vedhæftet, ligesom det fælles oplæg fra Søren Ahle og Lisbet Wolters. Mødet
evalueres.
Bilag



Referat af BPS møde d. 7.11.18
Søren Ahle og Lisbet Wolters' oplæg

Der indstilles,
mødet evalueres.
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Beslutning
BPS mødet den 7.11.18 blev evalueret, og igen blev det fremhævet, at det virker
godt, når der er indlagt et byggepladsbesøg eller en byvandring.
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3.

Forberedelse til det kommende møde i Boligpolitisk Styregruppe

Resumé
Temaet for næste BPS møde er "en kommune i social balance" og dette
drøftes/udvikles.
Sagsfremstilling
På det kommende møde i BPS har vi besluttet at drøfte strategiens Mål 2: en
kommune i social balance.
Der vil være oplæg v. Nina Nowack-Rosenquist: Generel præsentation af værktøjet
boligsocial monitorering (hvad kan det), og et case-udtræk ift. Vestbyen (udvikling
og status). Dette er en opstart på Mål 2 fra strategien med delmålet: ”en årlig
analyse på tværs af boligområder på udvalgte sociale parametre herunder
bevægelser og udvikling over tid (boligsocial monitorering)”, som på sigt skal
munde ud konkrete anbefalinger til hvordan vi kan være på forkant. Boligsocial
koordinator Ulla Varneskov leder os igennem temaet.
Det er forslået at starte med guidet tur i Vestbyen (fx af lokalrådsformand Susanne
Christensen), og at vi kan holde resten af mødet på Sofiegården.
Der indstilles,
at

punktet drøftes nærmere. Indput til hvad vi skal se/komme omkring i
Vestbyen modtages gerne.

Beslutning
Temaet for næste BPS møde blev drøftet, og det blev besluttet at afholde mødet i
Spinderihallerne, hvor vi mødes og ser Vestbyen på et oversigtskort, hvorefter vi
drager på en fælles byvandring på 45 min. i området med fokus på identitet og
ejendomsudvikling (blandet boligmasse) ved Stadsarkitekt Lisbet Wolters.
Oplæg bliver som forslået, og udvikles mellem boligsocial og boligstrategisk
koordinator samt Nina Nowack-Rosenquist. Punktet "siden sidst/bordet rundt"
rykkes til sidst i dagsordenen, for at give plads til drøftelser ifm. oplægget.
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4.

Uddybende punkt: udlejningsværktøjer og anvisningsret

Resumé
Boligsocial Kordinator Ulla Varneskov holder et indlæg om udlejningsværktøjer
og anvisningsret. Et notat om udlejningsværktøjer, opdateret ift. gældende
lovgivning er vedhæftet.
Bilag


Notat om visse udlejningsværktøjer i den almene boligsektor rev. dec. 18

Beslutning
Der blev kort drøftet hvordan vi kan bruge kommunal anvisning, og der var
enighed om at tage dette emne op til nærmere diskussion.
Emnet drøftes pt. ifm. ghettoindsatsen, hjemløsestrategien og den nye boligpolitik,
så det blev forslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, så en samlet organisering af
anvisningsretten samt økonomien hertil overvejes. Bente og Ulla arbejder videre på
dette i fællesskab.
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5.

Forslag til Årshjul 2019

Resumé
Vi drøfter mulige emner som skal tages op i Boligpolitisk Styregruppe i løbet af
2019.
Sagsfremstilling
Forslag til emner i Boligpolitisk Styregruppe 2019 (årshjul)
BPS møde d. 17.01.19: Strategiens mål 2: social balance (Vestbyen)
BPS møde 27.3.19: FNs verdensmål og sammenhæng med resiliens strategien
BPS møde 27.5.19: Strategiens mål 3: land / by (evt. bustur rundt i kommunen?)
BPS møde 7.10.19: Strategiens mål 1: attraktiv bosætningskommune i vækst: en
status
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Der skal naturligvis tages hensyn til emner, der kan dukke op i løbet af året, som
skal passes ind.
Der indstilles,
mulige emner drøftes og udfoldes.
Beslutning
Emnerne blev kort drøftet, og det blev besluttet, at marts mødet skulle handle om
udlejningsværktøjer og boligpolitik.
Derfor bliver mødet i maj med temaet verdensmål, og oktober mødet bliver til en
mini-studietur rundt i kommunen, som tidligere har været en succes (2012).
(Red.: oktober mødet skal der findes en ny dato til, da det falder oveni
Arkitekturens dag – og samtidig skal det udvides til ca. 4 timer pga. busturen).
Derudover var der et ønske om at vi overordnet har ét mål/tema på hvert møde, og
at vi graver dybere i et emne derfra (som nuværende praksis).
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6.

Eventuelt

Beslutning
Det var et ønske om, at vi skulle arbejde mod at få fremtidige BPS møder afholdt
inden for normal arbejdstid. Alle bifaldt ideen, dog skulle Østerbo lige vende
spørgsmålet med deres formand.
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7.

Deltagere

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

3. januar 2019

