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Forord
Gevinster ved boligsociale indsatser

FORORD
På trods af mange gode initiativer fra staten, kommunerne og
boligorganisationerne er der fortsat store udfordringer i de udsatte boligområder. Tallene taler for sig selv:
•
		

37 pct. af børn og unge i udsatte boligområder er i risiko for at komme i en negativ udvikling.

•
		
		

Unge, der vokser op i udsatte boligområder, har to til
tre gange så høj risiko for at begå kriminalitet som unge,
der er bosat andre steder.

• 46 pct. af de over 18-årige i de udsatte boligområder er
		 i beskæftigelse sammenlignet med 73 pct. generelt i be		folkningen.
I de udsatte boligområder er der brug for en fokuseret og helhedsorienteret indsats, hvor statslige initiativer, boligsociale
indsatser og den kommunale kernedrift spiller bedre sammen.
Der bliver taget vigtige skridt i mange kommuner i øjeblikket.
Flere kommuner har lavet eller er i gang med strategier for de

udsatte boligområder, samtidig med at den kommunale kernedrift i boligområderne gentænkes. Kommunerne engagerer sig
også mere og mere i samarbejdet med de almene boligorganisationer om de boligsociale indsatser som supple-ment til den
kommunale indsats i boligområderne.
Men vi kan blive endnu bedre i kommunerne til at samarbejde
med de lokale aktører. KL har derfor i dette inspirationskatalog
samlet 18 eksempler på boligsociale indsatser, som kommunerne oplever giver gevinst for borgerne, for boligområderne
og for kommunen.
Tak til de kommuner, som har bidraget til inspirationskataloget.
God læselyst

Martin Damm			

Kristian Wendelboe

Indledning
Gevinster ved boligsociale indsatser
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INDLEDNING
En stor del af de socialt og økonomisk mest udsatte borgere i
Danmark bor koncentreret i de udsatte boligområder. Det betyder, at kernedriften i disse områder – både i forhold til skoler,
daginstitutioner, klubtilbud, beskæftigelsesindsatser, sundhedstilbud etc. - er af afgørende betydning for at skabe forandring i
boligområderne. Men kommunerne har en vigtig samarbejdspartner i boligorganisationerne, som har samme interesse som
kommunerne i at skabe attraktive og velfungerende boligområder.

I inspirationskataloget bruges begrebet ”udsatte boligområder” om de boligområder, som er omfattet af en boligsocial
helhedsplan finansieret af Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har pt. 90 bevillinger til boligsociale helhedsplaner,
som i flere kommuner omfatter flere geografisk adskilte udsatte boligområder.

Boligorganisationerne har i kraft af de boligsociale helhedsplaner medarbejdere til stede lokalt i boligområderne, som har
det som deres specifikke opgave at understøtte trivslen og trygheden i boligområderne. De boligsociale medarbejdere har et
godt kendskab til borgerne i området og understøtter en lang
række aktiviteter i boligområderne i tæt samarbejde med beboerne og andre lokale aktører. De boligsociale helhedsplaner er
derfor en oplagt lokal platform, som kommunerne kan bruge
til at komme i kontakt med borgere og lokale samarbejdspartnere om målrettede indsatser i de udsatte boligområder. Hertil
har boligorganisationerne en række lokale faciliteter, som kan
bruges til at bringe kommunens indsatser og tilbud tættere på
de udsatte borgere.

En boligsocial helhedsplan er en udviklingsplan for boligafdelinger i udsatte boligområder, der sammentænker en række
forebyggende indsatser i én helhedsorienteret plan. Helhedsplanerne er et samarbejde mellem og finansieres af Landsbyggefonden (75 pct.), de lokale boligorganisationer og den
kommune boligområdet er placeret i (25 pct.).

Dette inspirationskatalog indeholder en række eksempler på
boligsociale indsatser i de udsatte boligområder, som kommunerne høster gevinster af - både i form af højere kvalitet i
indsatsen og mere livskvalitet for borgerne - og i økonomisk
forstand. Eksemplerne stammer fra en KL-undersøgelse i
foråret 2016, hvor kommunerne blev bedt om at beskrive de

boligsociale indsatser i deres kommune, som giver de største
gevinster. Inspirationskataloget giver således ikke et udtømmende billede af alle de gode boligsociale indsatser, som foregår i de udsatte boligområder, men præsenterer et udsnit, som
kommunerne selv har udvalgt.
Gevinster og potentialer i boligsocialt arbejde
Der er både strukturelle udfordringer og store udgifter forbundet med koncentrationen af udsatte borgere i bestemte
boligområder. Det kommer særligt til udtryk i mangel på social
mobilitet. Forskning på området viser, at når ressourcesvage
borgere isoleres i udsatte boligområder, mindsker det sandsynligheden for, at børnene kan bryde den, ofte negative sociale
arv. Derudover er de mange voksne uden for arbejdsmarkedet
i de udsatte boligområder en stor udgift for kommunerne. KL’s
egne beregninger viser, at en borger bosat i de udsatte boligområder i 2014 kostede kommunen i gennemsnit 65.000 kr.
årligt i offentlig forsørgelse. Dette er mere end dobbelt så meget
som gennemsnittet for hele landet på 29.000 kr. årligt. Hertil
kommer højere gennemsnitlige udgifter til sundhedssystemet i
form af indlæggelser, ambulante behandlinger, psykiatriske behandler og medicintilskud.
Forskere fra CBS har med udgangspunkt i skandia-modellen,
som er et værktøj til at beregne de samfundsøkonomiske effekter af at forebygge udenforskab, vist, at hver gang det lykkes
at flytte en ung fra kanten af samfundet til et mere normalt liv,
manifesterer det sig en i langsigtet gevinst for samfundet på 15
millioner kr. Derfor er det en god samfundsmæssig investering
at sætte målrettet ind med forebyggende indsatser. Gør man det
målrettet i de udsatte boligområder, når man ud til rigtig mange
af de borgere, som har brug for indsatserne.
I inspirationskataloget vil der blive præsenteret 18 eksempler
på boligsociale indsatser i 18 forskellige kommuner. Nogle af
indsatserne giver direkte økonomisk afkast, mens andre indsatser er investeringer i det forebyggende arbejde, som forventes at give gevinster på længere sigt. Eksemplerne fordeler sig
under følgende tre målsætninger:

• Øget trivsel og læring
• Større tryghed
• Flere i beskæftigelse
På de følgende sider vil de enkelte målsætninger blive beskrevet nærmere efterfulgt af en række eksempler på de boligsociale indsatser, som giver de største gevinster og rummer de største
potentialer for kommunerne.
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01/ Øget
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og læring
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01/
ØGET TRIVSEL OG
LÆRING
En af de ting, der kendetegner beboersammensætningen i de
udsatte boligområder er koncentrationen af børn og unge. I de
udsatte boligområder er 27 pct. af beboerne under 18 år, mens
det kun er 20 pct. i den øvrige befolkning. Hertil kommer, at en
langt større andel af børn og unge i de udsatte boligområder
kommer fra udsatte familier. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har opstillet fem risikofaktorer, som i særlig
grad øger risikoen for, at et barn kommer i en forebyggende
foranstaltning eller anbringelse. De fem risikofaktorer er, 1) at
mor ikke bor i kernefamilie, 2) at mor er dømt for kriminalitet,
3) at mor er på kontakthjælp eller pension, 4) at mor ingen uddannelse har eller kun har færdiggjort grundskolen og 5) mors
boligforhold. Hvis et barn har tre eller flere risikofaktorer, betegnes det som ’i særlig risiko’ for at komme ind i en negativ
udvikling. Center for Boligsocial Udvikling har på baggrund af
SFI’s fem risikofaktorer beregnet, at 37 pct. af alle børn og unge
i udsatte boligområder er ’i særlig risiko’ for at komme ind i en
negativ udvikling.

allerede i 3-4 årsalderen. Tidlig indsats har langt større effekt
og betydning end nogen senere indsatser. Den tidlige indsats
har betydning for barnets nuværende udvikling, men også i et
livslangt perspektiv og er særlig vigtig, da den ikke kan erstattes
eller indhentes senere i livet. En amerikansk undersøgelse viser,
at et treårigt barn af højtuddannede forældre har hørt 30 millioner flere ord end jævnaldrende børn af forældre på overførselsindkomst. Dertil kan der ses en forskel i udsatte børns hjernestørrelse grundet manglende opmærksomhed og stimulering
fra forældre. Fokus på læring allerede i dagtilbud er derfor af
afgørende betydning for udsatte børns livschancer, og et godt
samarbejde mellem forældre og dagtilbud er afgørende for barnets trivsel, udvikling og læring.

Derudover viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd (AE), at der i Danmark det seneste årti har været
faldende social mobilitet, mens betydningen af social arv har
været stigende. AE opererer med 5 socialklasser, som defineres
på baggrund af indkomst, uddannelse og beskæftigelse. Overklassen er den øverste klasse med den største indkomst, mens
underklassen er den nederste klasse, som er kendetegnet ved
at være i periferien af arbejdsmarkedet. I en nylig undersøgelse
viser AE, at en tredjedel af underklassens børn selv er i underklassen som voksne. Der er derfor et stort behov for at sætte
endnu større fokus på at forebygge negativ social arv. Dette er
afspejlet i folkeskolereformen, hvor en af de centrale målsætninger er, at folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater. Dette skal blandt andet
ske gennem længere skoledage, understøttende undervisning,
lektiecafeer, bevægelse og åben skole.

•

Forældre får styrket deres forældreskab til gavn for deres
børns udvikling og trivsel gennem målrettet områdebaseret
sundhedspleje og styrket forældresamarbejde i dagtilbud.

•

Unge motiveres til at færdiggøre folkeskolen og komme
videre på en ungdomsuddannelse gennem etableringen af
alternative læringsrum i et samarbejde mellem folkeskole
og ressourcer i boligområdet.

•

Foreningsløse børn kommer ind i foreningslivet, fordi folkeskolen og lokale aktører i boligområdet bygger bro mellem børnene og de lokale idrætsforeninger.

•

Udsatte familier får øget deres trivsel og mestring af hverdagen gennem en områdebaseret og helhedsorienteret rådgivning og netværkssamarbejde.

Men det er ikke nok, at der arbejdes med social arv i skolen.
Nyere forskning viser, at den bedste samfundsmæssige gevinst
kommer ved at investere i de helt små børns udvikling. Det
handler om at påvirke de sociale færdigheder, der grundlægges

•

Udsatte kvinder opnår trivsel, læring og øget ansvarstagen
for eget liv og familie gennem uddannelse af lokale kvinder, som støtter andre lokale kvinder.

Her præsenteres en række eksempler på, hvordan kommunerne kan målrette deres arbejde mod de udsatte familier i de udsatte boligområder ved at tænke et områdebaseret perspektiv
ind i den forebyggende indsats:

Lokal sundhedspleje – København
Gevinster ved boligsociale indsatser
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LOKAL SUNDHEDSPLEJE
KØBENHAVN
Foto: Anne Greisen

En betydelig del af de 0-3 årige børn i
Aldersrokvarteret på Ydre Nørrebro i
København kommer fra socialt og økonomisk vanskeligt stillede familier. Sundhedsplejerskerne i området oplevede, at
de havde vanskeligt ved at fastholde kontakten til disse familier, når børnene blev
over 1 år. Mange af børnene i området
starter i institution senere end gennemsnittet, hvilket betyder, at der sker et slip,
hvor barnet og familien ikke har kontakt
til fagpersoner. Det har store konsekvenser for børnenes sociale og sundhedsmæssige trivsel. Derfor besluttede
man i efteråret 2012 at opstarte et lokalt
sundhedsplejetilbud i boligområdet i tæt
samarbejde med den boligsociale helhedsplan.
”Sundhedsplejen – lokalt” er et tilbud
til kvinder i Aldersrokvarteret, som er
gravide eller har børn fra 0-3 år, særligt
hvis børnene ikke går i institution. De
kvinder, der bruger den lokale sundhedspleje, er typisk kvinder, som har
problemer med dårlige danskkundskaber eller isolation og sparsomt netværk.
De har ofte manglende refleksion over
forældreskab, familie, opdragelse og kulturelle forskelle, hvilket påvirker børnene i form af dårlig trivsel, utilstrækkelig
alderssvarende udvikling og manglende
danskkundskaber.
Hver uge tilbydes kvinderne undervisning i emner, der vedrører deres barns
fysiske og sociale sundhed. Emnerne
vælges i fællesskab, og der har eksem-

pelvis været undervisning i børns motorik, kost og opdragelse. Tilbuddet er
tilgængeligt for alle gravide og mødre
i boligområdet med løbende indtag af
nye kvinder. Sundhedsplejerskerne rekrutterer gennem sundhedsplejen, og
en boligsocial medarbejder sender sms
ud til kvinderne dagen før med et emne.
Kvinderne mødes i det lokale beboerhus,

hvor der er legetøj til børnene og frugt
og vand til alle. Der er fokus på, at indsatsen skal være meningsfuld for mødrene,
og sundhedsplejerskerne arbejder anerkendende i deres indsats for at skabe adfærdsændringer blandt kvinderne. Sundhedsplejen bruger 15 timer om ugen i
det lokale tilbud.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
I den lokale sundhedspleje får kvinderne opbygget deres viden om sundhedsrelaterede emner, institutionslivet og skolesystemet, og de får forbedret deres danskkundskaber. Kvinderne får en større indsigt i, hvad der er vigtigt for deres børns
sundhed og trivsel, og hvordan de kan støtte deres børn bedst muligt. De bliver også
klædt bedre på til at forstå, hvilke forventninger det danske samfund stiller til deres
børn og til dem som forældre. Det har betydet, at de kvinder, der er kommet i den
lokale sundhedspleje, har fået et meget tættere samarbejde med institutioner og
skoler i området. Derudover finder kvinderne hurtigt ud af, at sundhedsplejen er en
ufarlig vej, der kan støtte dem i at gøre brug af kommunens andre tilbud. Mange af
kvinderne søger tilbage til beboerhuset og sundhedsplejerskerne, når de støder på
udfordringer i deres liv. Det gør det muligt at forebygge og hente hjælp til familierne
tidligt. Kvinderne bliver endvidere mere engagerede i naboskabet og deltager i højere grad i lokale arrangementer – og tager deres mænd og familier med. Derigennem
får mødrene stærkere netværk på tværs af etnicitet og på tværs af boligområdet.
Mange af de børn, som sundhedsplejerskerne møder i den lokale sundhedspleje
har motoriske og sproglige udfordringer og er understimulerede i forhold til deres
udvikling. I den lokale sundhedspleje har sundhedsplejerskerne mulighed for at
følge børnenes sproglige, motoriske og sociale udvikling og klæde mødrene på til at
støtte det enkeltes barns udvikling. Sundhedsplejerskerne skaber samtidig gennem
den gode kontakt til familierne mulighed for, at der kan gribes tidligt ind med øvrige
nødvendige indsatser i familierne. Både børn og mødre får dermed bedre forudsætninger, når de går ind i institutions- og skolelivet.
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Det inkluderende forældresamarbejde i dagtilbud – Odense
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DET INKLUDERENDE
FORÆLDRESAMARBEJDE
I DAGTILBUD – ODENSE
Børneinstitutionen H.C. Andersen (HCA)
i Odense har fem børnehuse, cirka 70 ansatte og 250 børn, som primært er børn
fra boligområdet Vollsmose. Kommunen oplevede, at forældresamarbejdet i
børnehusene var ensidigt og en barriere
for børnenes udvikling. Dialogen skulle
gentænkes og samskabelsen mellem forældre og børnehuse skulle i fokus. Derfor tog kommunen initiativ til projektet
”Det inkluderende forældresamarbejde”
(DIF), som er en ny måde at tænke meningsfuldt (sam)arbejde i børnehusene.
DIF indgår på forskellig vis i alle dele af
hverdagen; forældrerådsmøder, forældremøder (cafeer), p-møder, snakke i garderoben mv. Det handler om at udvikle
nye måder at samarbejde på for at skabe
varige forandringer hos forældre og personale til gavn for børnenes dannelse,
udvikling og læring.
Projektets indsatser er opdelt i to parallelle spor: Et rettet mod forældrene, og et
rettet mod personalet. Forældrenes spor
handler om suverænitet og samskabelse.
Afsættet er et professionaliseret arbejde
i forældrerådene. Rådet diskuterer og
beslutter emner til de cirka fire årlige forældrecafeer. Gennemsnitligt deltager 25
pct. af forældrene, som tilbydes børnepasning og tolk. I flere huse deltager op
mod 50 pct. af forældrene. Typisk med
et fagligt oplæg og efterfølgende livlig
debat på et væld af sprog. Flere steder
har det medført forslag til konkrete for-

andringer for eksempel indførelse af nye
traditioner, herunder koloni, ændrede
åbningstider, tider for morgenmad, afvikling af særlige fædreaktiviteter og oprettelse af Facebook-grupper.
Personalets spor handler om kulturforandring i hverdagen både i forhold til
synet på forældrenes ressourcer og position som konstruktive medskabere af

børnehuset. Men også i det pædagogiske
arbejde i hverdagen i forhold til fokus,
systematik, fremdrift og kommunikation. Det er en klar strategi at arbejde
med de små og sikre succesfulde mål,
som besluttes sammen med forældrene.
De mange små mål forbindes således til
en større forandring. Personalets arbejde
tager ofte afsæt i en opfølgning på forældrecafeens emne.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Indsatsen har kvalificeret det ligeværdige forældresamarbejde, som er udbredt til
mange platforme af børnehusenes dagligdag, og forældrene har fået relevant viden
i forældrecafeerne. På længere sigt forventes det, at det kompetenceløft forældrene
har fået gennem indsatsen vil gavne børnenes videre udvikling og læring i skolen,
forældresamarbejdet i skolen og trivslen i familien.
I børnehusene har projektet skabt mere effektive arbejdsgange og større grad af
målrettethed i opgaveløsningen. Det betyder, at personalet oplever at lykkes i højere grad. Det giver mentalt overskud til at handle endnu mere proaktivt i det daglige
arbejde. Dertil kommer, at der i det små frigives ressourcer og tid, når ting kan gøres
hurtigere og dialogen og samarbejdet er lettere – også om de tunge og vanskelige
sager. Det bliver således nemmere og hurtigere at samarbejde smartere med familierne til gavn for børnenes dannelse, udvikling og læring og giver mere tid til kerneopgaven.
Der arbejdes endvidere i Odense Kommune med at udbygge projektet med en beskæftigelsesvinkel, idet det vurderes, at det er lykkedes at få mobiliseret særligt en
gruppe mødre, som har skabt grundlag for at flytte dem i retning af beskæftigelse.
Denne indsats tænkes både lokalt for institutionens forældre, såvel som for andre
borgere. Således understøttes en større strategi om at åbne Vollsmose op mod resten af byen.

Åben Skole i Kanalens Kvarter – Albertslund
Kommunale gevinsterGevinster
ved områdebaseret
ved boligsociale
socialtindsatser
arbejde
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ÅBEN SKOLE I
KANALENS KVARTER
ALBERTSLUND

Foto: Albertslund Boligsociale Center arkivfoto

I Kanalens Kvarter i Albertslund er en
af udfordringerne, at mange af børnene
i kvarteret ikke deltager i organiserede
fritidsaktiviteter. Den lokale boligsociale
helhedsplan har derfor, i samarbejde
med lokale frivillige beboere, taget initiativ til en række fritidsaktiviteter i
boligområdet. Herstedlund Skole har
mange børn fra Kanalens Kvarter og har
med folkeskolereformen og åben skole
fået større incitament til at drive undervisning, der foregår uden for skolen i
samarbejde med lokalsamfundet. Derfor
er skolen og helhedsplanen indgået i et
samarbejde om at trække to af helhedsplanens fritidsaktiviteter ind i skolens
undervisningstid.
Den ene aktivitet er et mountainbikecykelprojekt, som nu er blevet lagt ind som
en del af skolens undervisning. En beboer i området, som er tidligere cykelrytter,
har gennem en årrække cyklet ture med
børn og unge fra boligområdet på cykler,
som er indkøbt af helhedsplanen. Nu er
cyklerne flyttet ind på skolen og indgår
som en aktivitet i undervisningen med
hjælp fra den frivillige beboer.
Den anden aktivitet er et modelværksted,
som nu er blevet omdannet til et under-

visningstilbud forankret i boligområdet.
En lokal finmekaniker har med hjælp fra
den boligsociale helhedsplan rejst midler
til at indrette et værksted, som kan bruges til at bygge modeller. Der er fire frivillige ældre mænd knyttet til projektet,
og de samarbejder nu med skolen om at
levere et ikke-bogligt input til en gruppe
elever, som kommer fast i modelværkstedet. De frivillige har god kontakt med

børnene, som er meget ivrige efter at arbejde på deres modeller.
Arbejdet med at markedsføre tilbuddene
og holde fast i og udbygge en deltagergruppe var før samarbejdet en stor mundfuld for de frivillige. Med samarbejdet er
der skabt professionel opbakning til de
frivillige og et stærkere link til de børn og
unge, der har glæde af tilbuddet.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Samarbejdet med den boligsociale helhedsplan og de frivillige i boligområdet har
givet Herstedlund Skole mulighed for at tilbyde deres elever nogle anderledes undervisningstilbud. På mountainbiketurene får eleverne bevæget sig og møder en
voksen, som brænder for sin interesse. I modelværkstedet får nogle af de elever,
som lærer bedst ved praktisk arbejde hands-on erfaringer med håndværksarbejde
og oplevelsen af at producere noget. Ligesom de møder kompetente engagerede
voksne, som kan inspirere dem med deres livserfaring og erhvervsvalg.
Skolen forventer, at samarbejdet med de frivillige i boligområdet og de alternative
læringsrum, der bliver skabt, vil øge trivslen og læringen hos nogle af de praktiskorienterede elever og inspirere dem til at søge ind på erhvervsskolerne. Potentialet ved
at inddrage andre aktører ligger for skolen i at få andre kompetencer i spil omkring
eleverne. Det er en investering fra skolens side at få samarbejdet op at stå, men der
er en klar forventning om, at det betaler sig, fordi eleverne får mulighed for at indgå i
nye roller med andre voksne end lærerne og mulighed for at tilegne sig nye kompetencer på en anderledes måde end på skolebænken.
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Foreningssamarbejdet 9220 – Aalborg
Gevinster ved boligsociale indsatser

FORENINGSSAMARBEJDET 9220
AALBORG
Mange børn og unge i Aalborg Øst har
ikke et aktivt fritidsliv på trods af, at der
er et rigt foreningsliv i området. Idrætsforeningerne og spejderne i Aalborg Øst
er derfor gået sammen i ”Foreningssamarbejdet 9220” med henblik på at styrke
samarbejdet mellem foreningsaktiviteter
og andre indsatser, der eksisterer i Aalborg Øst for derigennem at nå ud til flere
børn og unge og motivere dem til at være
aktive i deres fritid. Målet er, at alle børn
og unge i Aalborg Øst skal være medlem
af mindst én forening.

vangskolen i Aalborg Øst har det tætte
samarbejde betydet, at foreningerne i
dag er blevet en aktiv medspiller i idrætsundervisningen, idrætsdage og andre
aktiviteter på skolen. Samarbejdet er
ligeledes blevet udvidet til også at stå for
ugentlige aktiviteter i Mellervangskolens
SFO. En tilbagevendende aktivitet både
på Mellervangskolen og to andre skoler i
området er ”Foreningsdage”. Forenings-

Foto: Aalborg Kommune

dage går ud på, at eleverne på de tre skoler hvert år i august i løbet af en uge får
mulighed for at prøve de forskellige medlemsforeningers aktiviteter. Foreningerne stiller med trænere, som viser hvilke
muligheder der er inden for hver deres
sportsgren, og eleverne kan så afprøve,
om det kunne være noget for dem.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Foreningerne har tidligere lavet spredte
tiltag hver for sig for at tiltrække flere
børn og unge og har haft sporadisk samarbejde med skolerne i området. Indsatserne har imidlertid haft begrænset
levetid og ikke den ønskede effekt. Med
etableringen af Foreningssamarbejdet
9220 har foreningerne fået en fælles platform til at synliggøre foreningerne og
deres forskellige aktiviteter. Men de har
også fået et langt stærkere fundament og
udgangspunkt for at være i dialog med
og indgå i samarbejder med kommunen
og ikke mindst skolerne.
Foreningerne i Aalborg Øst har erkendt,
at hvis de vil nå ud til en bredere gruppe
af børn og unge, så skal de have fat i dem
i skolerne. Foreningssamarbejdet 9220
har derfor etableret et tæt samarbejde
med de tre skoler i området. På Meller-

De mange nye tiltag, som er udløbet af Foreningssamarbejdet 9220, er med til at få
mange børn ud i foreningslivet, og på Mellervangskolen oplever man, at eleverne i
større grad er blevet klar over, hvilke muligheder de har for at være foreningsaktive i
lokalområdet. Skolerne spiller en stor rolle i den proces, da de har god kontakt til alle
børnene i området. Det er således i samarbejdet mellem foreningerne og skolen, at
der i fællesskab er mulighed for at gøre børnene bevidste om vigtigheden i at ”gå til
noget”.
Projektet ”FIFA 11 for Health”, som i øjeblikket tilbydes til alle 5. klasser, har dokumenteret, at elever efter 11 uger med to ugentlige træningspas på 45 minutter var
sundere, klogere på sundhed og trivedes bedre i klassen. Dette understøtter den
præmis som Foreningssamarbejdet 9220 hviler på, at der er en rigtig stor gevinst for
eleverne ved at indgå samarbejde mellem skole og foreninger. Ved at dyrke idræt i
foreninger opbygger børnene et socialt fællesskab, der er positivt for deres trivsel,
deres fysiske udvikling og selvværd. Undersøgelser viser ligeledes, at en stor andel af
de børn, der er begyndt til idræt oplever, at de har større glæde ved at gå i skole, og
at de dertil klarer sig bedre på skolebænken. Det kan ligeledes have en positiv indflydelse på børnenes selvtillid og det sociale fællesskab, og idræt kan således være
fremmende for netværksdannelse og integration i området.

Nøddeknækkerfunktionen – Svendborg
Gevinster ved boligsociale indsatser
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NØDDEKNÆKKERFUNKTIONEN
SVENDBORG
En del sårbare og udsatte børnefamilier i
Svendborg Kommune, særligt i de udsatte boligområder Skovparken, Jægermarken og Toftemarken, har vanskeligheder
med at overskue og profitere af de kommunale støtteindsatser. Familierne er
belastet af forskellige livsproblematikker
som for eksempel skilsmisse, kortvarig
psykisk sygdom, periodevis misbrug og
traumatisering. Svendborg Kommune
har derfor iværksat ”Nøddeknækkerfunktionen”, som er en særlig forebyggende koordinerende indsats, som skal
gøre familierne mere selvhjulpne.
Metoden i Nøddeknækkerfunktionen er
helhedsorienteret rådgivning og koordinering kombineret med netværksinddragende metoder. Der er således ikke
tale om en behandlende funktion. Nød-

deknækkeren kommer i kontakt med familierne via beboerkonsulenter, skolelærere, børnehavepædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere eller andre kommunale medarbejdere med kendskab til
familien. Der aftales et opstartsmøde,
hvor henviserens bekymring for familien forelægges. Nøddeknækkeren har
ingen myndighed, hvilket er grobund
for en tillidsskabende relation. Når Nøddeknækkeren sammen med familien har
afdækket familiens nærmere forhold,
indkaldes der til et netværksmøde, hvor
både familiens private og professionelle
netværk inddrages. Netværksmødet
skal bidrage til, at målet for den samlede
indsats er synlig for både familien og de
fagpersoner, der er tilknyttet familien. På
netværksmødet aftales mulige forbedringspunkter for hele familien med hen-

blik på at optimere trivslen, og der aftales, hvem der er ansvarlig for at hjælpe
familien med hvad.
Indsatsen fra Nøddeknækkeren består
endvidere i praktisk bistand, hjælp til
struktur på hverdagen, gå med til møder,
motiverende samtaler, guidning i det
kommunale system, hjælp til diverse digitale systemer, bindeled mellem skole,
daginstitution og hjemmet samt at rekruttere til de boligsociale aktiviteter i
området.
Nøddeknækkeren er ledelsesmæssigt
forankret i kommunens familieafdeling,
men funktionen er fysisk placeret i et
tværfagligt miljø i forbindelse med den
boligsociale helhedsplan.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Gennem Nøddeknækkeren er sårbare familier blevet rustet til at handle og agere i egen tilværelse, herunder at kunne forstå og overskue, hvor og hvilken støtte de kan få i blandt andet det kommunale system. Familierne oplever derfor en større trivsel og evne til at
arbejde med deres udfordringer.
Nøddeknækkerfunktionen er en tidligt forebyggende indsats, der ved afklaring og indblik i familiens situation, ofte kan løse familiens udfordringer, før de vokser sig så store, at der er behov for støtte i form af familieafdelingens foranstaltninger.
Der er et tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplan og aktiviteter i forbindelse med denne, for eksempel beboerrådgivning,
lektiecaféer, mentorordninger og fritidstilbud til børn. Derudover samarbejdes der med frivillige foreninger, for eksempel i form af
puljer til betaling af fritidsaktiviteter. Der henvises også til økonomisk rådgivning, blandt andet med henblik på at forebygge boligudsættelser. Det betaler sig at tage problemerne i opløbet, før de koster i sociale foranstaltninger og udsættelser.
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Bydelsmødre ––Herning
Herning
Gevinster ved boligsociale indsatser

BYDELSMØDRE
HERNING
Boligområdet Holtbjerg i Herning Kommune er præget af en beboersammensætning med lavt uddannelsesniveau,
lavt indkomstniveau og en andel af enlige forsørgere på omkring 20 pct., mod
cirka 5 pct. i resten af kommunen. En del
af disse mødre er sårbare og ensomme
og har svært ved at håndtere krav fra daginstitutioner og skoler. De har svært ved
at gøre brug af kommunens tilbud om
hjælp, er usikre overfor hvordan de skal
opdrage deres børn/unge, ligesom en del
af mødrene mangler viden om dansk
kultur, samfundsindretning, opdragelsesmetoder mv.
Bydelsmødre er et koncept udviklet af
Landsforeningen Bydelsmødre. Bydelsmødrenes opgave er dels af bygge bro
til det etablerede hjælpesystem, og dels
at skabe netværk for mødrene i området. Bydelsmødrene er helt almindelige
mødre, som uddannes i rollen som bydelsmødre, og som yder frivillig støtte
og hjælp til andre mødre, således at de
erkender eget behov for hjælp, bliver
mere selvhjulpne, gør større brug af det
nære netværk, bliver mere åbne overfor offentlig støtte, og lærer at være

trygge ved vilkår og præmisser for offentlig støtte.
Bydelsmødrene i Herning holder et månedligt sparringsmøde, og de har deres
egen cafe ”Kvindeklubben”. I cafeen er
der månedlige møder, som flytter mellem fire udsatte boligområder i kommunen. Derudover er der personlige sam-

Foto: Herning Kommune

taler mellem kvinderne og bydelsmødrene. Der deltager cirka 25 kvinder ved
bydelsmødrenes arrangementer med
løbende udskiftninger af kvinderne.
Bydelsmødrene har et tæt samarbejde
med den kommunale børne- og familierådgivning, den lokale daginstitution og
distriktsskolen og har lavet deres egen
forening med egen bestyrelse.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Bydelsmødrene styrker både sig selv og de kvinder de er i kontakt med. Begge parter bliver bedre forankret i det danske samfund, får mod på at løse egne problemer
og får styrket deres selvværd og sprogkundskaber. Derudover fremhæver bydelsmødrene, at kvinder, der får hjælp af bydelsmødrene, ofte selv bliver uddannet bydelsmødre, og at uddannelsen for en gruppe af kvinder er første skridt på vej mod
beskæftigelse.
Beregninger fra Økonomer uden Grænser viser, at for hver krone, der investeres i Bydelsmødre, fås 2,8 kroner igen. Dette i form af bedre integration, øget trivsel for kvinder og børn, og nemmere og mere smidig kontakt med kommunen.
En væsentlig sidegevinst ved Bydelsmødrene er, at kommunen får en bedre og mere
nuanceret indsigt i en gruppe kvinder og deres problemstillinger, som det ellers kan
være vanskeligt for kommunen at komme i kontakt med.

02/ Større tryghed
Gevinster ved boligsociale indsatser
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02/
STØRRE TRYGHED
Ungdomskriminalitet, uro, hærværk og utryghed er gennemgående problematikker i en række af landets udsatte boligområder. Kriminalitet og utryghed kan være ødelæggende for et boligområde og dets beboere. Samtidig er det dyrt for både kommuner og boligorganisationer, som har udgifter til hærværk og
ødelæggelse af ejendom, og til de unge, som i stedet for at bidrage aktivt til samfundet kommer ud på en kriminel løbebane.
Antallet af personer i den kriminelle risikozone er markant
større i de udsatte boligområder end i resten af landet. Undersøgelser viser, at unge der vokser op i udsatte boligområder har
to til tre gange så høj risiko for at begå kriminalitet som unge,
der er bosat andre steder. Forskningen viser endvidere, at der
er en sammenhæng mellem en gadeorienteret livsstil og risikoen for, at unge involveres i kriminalitet. Ligesom det er påvist,
at ledighed øger risikoen for at begå kriminalitet, og at et stabilt
skoleliv og højt uddannelsesniveau mindsker samme risiko.
Derfor kan man forebygge ungdomskriminalitet ved at mindske de unges gadeorienterede livsstil og hjælpe dem i fritidsjob,
beskæftigelse eller uddannelse.

En aktiv forebyggende indsats kan også være medvirkende til
at forebygge udsættelser, hvorved kommunen kan undgå en
række udgifter forbundet med en ny boligplacering mv. Undersøgelser viser, at udsættelse og midlertidige boligforhold er et
voldsomt brud i familiens hverdag, som har negativ betydning
for både forældres og børns trivsel og tryghed. Børnene klarer
sig dårligere i skolen, og sandsynligheden for at blive anbragt
uden for hjemmet øges.
Her præsenteres en række eksempler på, hvordan kommunerne kan tænke en områdebaseret og boligsocial vinkel ind i
kommunens kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende
arbejde.
•

Unge kommer væk fra gaden og i uddannelse og job gennem rummelige klubtilbud med tæt voksenkontakt.

•

Beboere kan færdes trygt, tager ansvar for deres boligområde og bliver stolte af deres boligområde gennem ændringer af de fysiske rammer.

De unge i boligområderne med en gadeorienteret livsstil opfattes ofte af andre beboere som utryghedsskabende. Men den
oplevede tryghed påvirkes også af andre faktorer. Blandt andet
viser forskning, at fysiske faktorer som indretning af fællesområder, belysning og hærværk kan være ikke bare utryghedsskabende men direkte kriminalitetsfremmende.

•

Beboere forebygger indbrud gennem etableringen af nabofællesskaber, som holder opsyn med hinandens boliger.

•

Radikalisering af unge forebygges gennem et tæt samarbejde mellem myndigheder og ejendomsfunktionærer i boligområdet.

Der er behov for kriminalpræventive indsatser i de udsatte
boligområder, som skaber trygge fysiske rammer og tilbyder
de unge alternativer til en kriminel løbebane. Med mere trygge
boligområder gøres det muligt at tiltrække ressourcestærke borgere til områderne og opnå en mere balanceret beboersammensætning til glæde for alle beboere.

•

Økonomisk trængte familier undgår udsættelse af deres
bolig ved hjælp af økonomisk rådgivning.
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Unge væk fra gaden – Høje Taastrup
Gevinster ved boligsociale indsatser

UNGE VÆK FRA GADEN
HØJE TAASTRUP

Foto: Høje Taastrup Kommune

Et boligområde i Høje-Taastrup Kommune var gennem en årrække præget af
utryghed, fordi udsatte unge opførte sig
uhensigtsmæssigt. Den lokale fritids- og
ungdomsklub gjorde, hvad den kunne
for at hjælpe de unge, men da de unge
ikke havde råd til at betale det kommunalt fastsatte kontingent, havde man
ikke fat i de toneangivende unge. Kommunen ønskede at finde en måde, hvor
man både kunne skabe større tryghed
for beboerne og give de udsatte unge
et andet perspektiv på deres liv. På baggrund af henvendelser til kommunen fra
afdelingsbestyrelsen i boligområdet om
den stigende utryghed og kommunens
kendskab til den lave andel af unge, som
var medlem af ungdomsklubben i området, blev det besluttet at gennemføre en
fælles boligsocial indsats med det mål,
at klubben benyttes af unge fra 14-23
år i modsætning til det normale aldersspænd på 14-18 år. For at få målgruppen
til at komme blev klubben gratis, og der
blev tilført ekstra pædagogresurser gennem det boligsociale samarbejde.
De fleste unge i området benytter i dag
klubben, der har cirka 130 brugere. Pædagogerne har skabt gode relationer til
de unge og kan motivere dem til uddannelse og arbejde i stedet for hashmisbrug
og kriminalitet. Relationspædagogikken er det centrale i at rykke de unge
fra A til B, mens aktiviteter for de unge

er værktøjer i processen. Klubben har
et tæt samarbejde med andre dele af
kommunen, som rådgiver med job og
uddannelse, mens klubben selv ansætter enkelte unge som timelønnede og
vikarer. De virker som rollemodeller for
de andre unge. Derudover er der et tæt
samarbejde med politi, afdelingsbestyrelse, skole, helhedsplanen, jobcentret og
et sundhedsprojekt. Dette samarbejde
er med til at få det hele til at gå op i en
højere enhed. Ud over ungdomsklubben
tilbyder klubben også fodbold fredag og
lørdag aften, samt deltagelse i stævner og
turneringer året rundt. Det medfører, at
der er ro i området på aftener, hvor der
ellers kan opstå ballade.

For at geare klubbens personale til at
arbejde med aldersspændet på 14-23 år
blev der holdt flere personaledage, hvor
alt fra indretning af klubben til hvordan
man takler arbejdet med banderelaterede unge blev besluttet. Der er blevet
opsat klare retningslinjer for, hvordan
man opfører sig i klubben, og de unge
har alle respekteret dem fra begyndelsen,
fordi pædagogerne har været tydelige i
deres kommunikation og ageren. Det er
et mål at få et større samarbejde med de
unges forældre, men da der er over fyrre
forskellige nationaliteter i boligområdet,
og mange af forældrene ikke kan kommunikere på et forståeligt dansk, er det
en opgave, som der stadig arbejdes med.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Klubben har fået kontakt til alle unge i boligområdet, og der er sket et skifte i deres
holdninger til fremtiden. I dag er ønsket om uddannelse og job større, mens stoffer,
hærværk og bandekriminalitet ikke længere er attraktivt. Unge, der har gennemført
uddannelse og/eller fået job, er blevet rollemodeller for de andre unge. Det gælder
nu om at forlænge succesen, så flere unge får en solid basis for en normal tilværelse
og kan blive mønsterbrydere.
Klubbens succes med at ændre de unges opfattelse af deres muligheder i tilværelsen
har bevirket, at der er kommet meget større tryghed i boligområdet, hvor hærværk
i dag stort set ikke er eksisterende. Der er løbende foretaget evaluering af projektet,
og der er fra politisk side afsat penge til at videreføre projektet, når aftalen i den boligsociale helhedsplan udløber. Det skyldes de resultater, som projektet allerede har
opnået.

Tryghed og liv gennem fysiske indsatser – Gladsaxe
Gevinster ved boligsociale indsatser
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TRYGHED OG LIV
GENNEM FYSISKE
INDSATSER
GLADSAXE
Værebro Park er et almennyttigt boligområde i Gladsaxe Kommune med små
3.000 beboere. Området adskiller sig fra
resten af kommunen i form af færre borgere med uddannelse eller tilknytning
til arbejdsmarkedet og en større andel
af borgere med indvandrerbaggrund.
Værebro Park er i perioder præget af
bandekriminalitet og utryghed. Fysisk
fremstår bebyggelsen ensartet med høje
blokke i beton uden mulighed for individuelt præg. Der er store grønne arealer og pladser uden synligt liv, som kan
opleves utrygge. Derfor indgik Gladsaxe
Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab i 2013 et partnerskab, der skal
omdanne Værebro Park fra et udsat, isoleret boligområde til en velfungerende
bydel, der hænger tæt sammen med den
omkringliggende by.
Indsatsen har bestået i at skabe synlige
fysiske her-og-nu forbedringer samt afprøve en række midlertidige byrum. I
prioriteringen af de første indsatser tog
kommunen udgangspunkt i en tryghedsog lysvandring i 2013, hvor beboerne og
andre aktører i området pegede på, at der
var et stort behov for at skabe mere trygge og inviterende byrum, trygge stiforbindelser ind og ud af området og bedre
belysning i Værebro Park.
På baggrund af dialogen med beboerne
har Gladsaxe Kommune indtil videre
sammen med beboerne etableret en skolesti, der inviterer til leg og bevægelse.
Skolestien er belyst med YOLO lamper,
som er designet i samarbejde med de

unge i området. Derudover er der etableret nyttehaver for beboerne, som i dag
er udvidet med et samarbejde med den
lokale skole omkring skolehaver.
Forpladsen i Værebro Park, som er den
mest centrale plads i området, blev af
beboerne udpeget som det mest utrygge
område i bebyggelsen. Det er her bander og grupper af unge mænd opholder
sig, og i medierne er pladsen kendt for
skudepisoder. I sommeren 2014 etable-

rede kommunen en midlertidig strand
og et udendørs café-område. Og i 2015
et midlertidigt udendørs loungeområde
for unge og et lege-/aktivitetsområde for
børn og familier. Inden projektstart skal
det tænkes igennem, hvordan en fysisk
ramme løbende bliver udfyldt med liv.
Derfor gennemførte Gladsaxe Kommune et pilotprojekt med automatiseret
registrering af bylivet på forpladsen som
led i at skaffe valide data og kvalificeret
viden om, hvordan et område benyttes.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Med etablering af nyttehaver i Værebro Park har Gladsaxe Kommune skabt grundlag
for et værdifuldt fællesskab på tværs af generationer, sociale skel og etnicitet. Nyttehaverne har bidraget til, at der i en ubenyttet del af bebyggelsen nu er synligt liv det
meste af året. De midlertidige aktiviteter på forpladsen i bebyggelsen har skabt nye
rammer for positivt, synligt liv og været med til at øge trygheden i området. Indsatsen har samtidig været et stærkt bidrag til en ny fortælling om, hvordan det er at bo
og færdes i området. De nye stiforbindelser til og fra boligområdet har sikret bedre
og mere tryg kobling til funktioner som skole og svømmehal, samt styrket forbindelsen ind og ud af området for eksempel til det omkringliggende villaområde. De nye
gadelamper, som de unge har været med til at designe, er kilde til stor stolthed hos
beboerne, og stien er i dag en hovedfærdselsåre for gående og cyklister i hjertet af
bebyggelsen, som før lå øde hen.
Fysiske indsatser er et effektfuld redskab til at skabe dialog med beboerne om deres
forventninger til fremtiden – og et godt bidrag til at skabe en ny fortælling om et
udsat boligområde. Det er Gladsaxe Kommunes erfaring, at selv med relativt små
fysiske indsatser er det muligt at øge trygheden, brugen af det offentlige rum, samt
at skabe mere kvalitet i den oplevede værdi af et boligområde. Selv små fysiske indsatser kan bidrage til synligt liv og ændret adfærd, og kan bruges som løftestang til at
skabe positive mangfoldige fællesskaber. Og det er kommunens erfaring, at det kan
være en fordel at afprøve, hvad der virker, inden man investerer i permanente løsninger.
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Trygge tunneller i–Hundige
Greve – Greve
Gevinster ved boligsociale indsatser

TRYGGE TUNNELLER
GREVE
Ideen om tunnelrenovering blev skabt
i et samarbejde mellem de almene boligselskaber og Greve Kommune som et
resultat af en tryghedsvandring med beboerne i området. Det konkrete renoveringsprojekt skal ændre tunnellerne fra
at være utrygge ”ikke-steder” til trygge
steder og give input til, hvordan renovering, drift og vedligehold af de cirka 70
øvrige tunneller i Greve Kommune kan
udføres i samarbejde med beboerne.
Der ligger et særligt potentiale i at samarbejde med erhvervslivet og lokale beboere. Det har været et delmål at udvikle
og afprøve muligheden for, at unge og
andre lokale beboere under ledelse af en
professionel kunstner er ansvarlige for
design og praktisk udsmykning af tun-

nellerne. Dertil har et væsentligt delmål
med projektet været at undersøge muligheder for at skabe samarbejde med
lokale virksomheder. Samarbejdet med
det lokale erhvervsråd (GreveSolrød Erhverv) har givet rigtig god mening for de
involverede virksomheder, der på forskellig vis har bidraget såvel med idéer
som opbakning til idéen om, at gøre byrummet til et fælles ansvar.
I den ene tunnel er der via tæt samarbejde med professionelle kunstnere, beboerne og kommunen opnået tilskud fra
Trygfonden til en ekstraordinær kunstnerisk lys- og vægudsmykning kaldet
”HjertemiX”. I den anden tunnel er ud-

Foto: Greve Kommune

smykning foretaget af lokale kunstnere
samt den nærliggende fritidsklub.
Samtidig med udførelse af anlægsarbejder i den resterende tunnel er der
arbejdet med at udforme en ”standardkontrakt” for, hvordan beboere omkring
tunnellerne kan bistå projektet. Beboere
og Fritidsklubben holder øje med de nye
murmalerier og sørger for, at de løbende
fremstår som ønsket. Graffiti og hærværk
anmeldes som altid til politiet.
Projektet er beskrevet og udført i et tværsektorielt og tværorganisatorisk projektsamarbejde forankret i Center for Teknik
og Miljø i Greve Kommune og afsluttes
ved udgangen af 2016.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Det har været projektets formål gennem design, fysiske ændringer og en aktiv beboerinddragelse at gøre tunnellerne trygge. Den sociale og arkitektoniske bearbejdning af tunnellerne har gjort, at tunnellerne i dag opleves lyse, smukke og interessante for de daglige
brugere. Fra at være ”ikkesteder” er tunnellerne blevet til nye trygge ”steder” med en stærk, klar og attraktiv identitet. Det forventes,
at det klart definerede byrum med let aflæselige tilhørsforhold, kan reducere kriminalitet og utryghed i området.
Med projektet forventes det at skabe stolthed af de fælles omgivelser og dermed skabe adfærdsændringer i forhold til vedligeholdelse af murmalerier, renhold og aktiv benyttelse af byrummet. Det forventes ligeledes, at beboerne kommer til at spille en aktiv
rolle i drift og pleje af tunnellerne, som understøttes ved en aftale med kommunen om teknisk support, når beboerne opdager problemer. Når tunellerne gøres attraktive for normal og forudsigelig opførsel øges koncentrationen af gående og cyklister i området,
hvilket har en positiv indvirkning på trygheden.

Nabohjælp og forebyggelse af indbrud – Ishøj
Gevinster ved boligsociale indsatser

NABOHJÆLP OG
FOREBYGGELSE AF
INDBRUD
ISHØJ
Indbrud udgør et væsentligt kriminalitets- og utryghedsproblem i nogle udsatte boligområder. I Ishøj Kommune
gjorde det sig gældende i boligområdet
Vejleåparken, der med cirka 5200 beboere rummer over en fjerdedel af kommunens borgere. Boligorganisationerne,
Politiet og Ishøj Kommune besluttede
derfor i fællesskab at sætte fokus på
indbrudsforebyggelse med en boligsocial vinkel. Metodisk faldt valget på
”Nabohjælp”-tilgangen, der er velkendt
i mange af landets parcelhuskvarterer.
Ambitionen var at udvikle tilgangen, så
den matchede de særlige forhold, der
gør sig gældende i et etagebyggeri med
mange beboere, en høj mangfoldighed
og en stor andel af udsatte borgere.
Nabohjælpsindsatsen udføres af beboerne selv og indebærer blandt andet, at
beboerne indgår aftaler om at hjælpe
hinanden med at holde opsyn med hinandens (og de fælles) ejendomsværdier,
således at det bliver mindre attraktivt at
begå indbrud i boligområdet. Erfaringen
fra Nabohjælp i Vejleåparken er, at både
opstart og vedligehold af nabohjælpsaktiviteter i et stort boligområde med mange
beboere kræver professionel opbakning.

I Vejleåparken har en projektleder fra
Helhedsplanen fungeret som tovholder
på processen, mens en stor gruppe frivillige blandt beboerne på forskellig vis har
fungeret som ”Ambassadører” for nabohjælpstankegangen. Der har været afholdt
en række arrangementer for beboere,
ligesom der har været et tæt samarbejde
med kommunen omkring en løbende og
relativ intens kommunikationsindsats.
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Foto: Vejleåparken

Nabohjælpsindsatsen blev udviklet med
betydelig støtte og sparring fra Det Kriminalpræventive Råd, der bidrog med
faglig ekspertise, netværk og en elektronisk nabohjælperplatform. Indsatsen
er evalueret af Det Kriminalpræventive
Råd, som også har udarbejdet en håndbog til etablering af nabohjælp i områder, der ligner Vejleåparken.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
En Nabohjælpsordning kan ifølge Det Kriminalpræventive Råd reducere antallet af
indbrud med en fjerdedel. Resultaterne i Vejleåparken har i den korte periode, indsatsen har pågået, været endnu større (over 60 pct. reduktion). Det er dog værd at bemærke, at udgangspunktet også var et meget højt indbrudsniveau, og at der generelt
har været en faldende indbrudshyppighed i perioden. Det ændrer dog ikke ved, at
udviklingen i antallet af indbrud i lejligheder i Vejleåparken har været markant mere
positiv end udvikling i indbrud i lejligheder på landsplan og på Københavns vestegn
generelt.
En klar merværdi ved Nabohjælp som indbrudsforebyggelsesprojekt i boligsocialt
regi er, at der i kraft af indsatsen etableres nye relationer til naboer om en fælles og
meningsfuld opgave. Med andre ord udgør Nabohjælpsordningen en fælles platform
for udøvelse af medborgerskab og godt naboskab, med alle de positive afledte effekter det har.
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Kriminalitetsforebyggelse og antiradikalisering – Rødovre
Gevinster ved boligsociale indsatser

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE OG
ANTIRADIKALISERING
RØDOVRE
Rødovre Kommune har i mere end 20
år haft et formaliseret samarbejde med
fem boligafdelinger i kommunen i området Kærene/Bybjerget, hvor der bor
cirka 3.000 beboere. Samarbejdet blev
etableret på baggrund af stigende uro i
området med kriminalitet, utryghed og
hærværk til følge, og finansieres af boligafdelingerne og kommunen i fællesskab.
Det etablerede boligsociale arbejde har
man valgt at bruge som indgang for kommunens forebyggende og opsøgende
arbejde med radikalisering, som man i
stigende grad er blevet bekendt med som
en udfordring i boligområdet. Antiradikaliseringsindsatsen indtænkes således i
det generelle SSP-samarbejde med ejendomsfunktionærerne – også kaldet ”de
blå mænd” - i boligområdet.

de arbejde, der er afgørende i bekæmpelsen af radikalisering.
I Rødovre Kommune afholdes der årligt
tre-fire møder for samtlige ejendomsfunktionærer, SSP, politi og socialpsykiatrien, hvor der udover driftsmæssige sager drøftes kriminalpræventive
indsatser samt indsats over for psykisk
sårbare og andre udsatte grupper i området. I dette regi har man nu også fokus
på radikaliseringstruede unge mænd.
Senest har gruppen deltaget i et to-dages
internat, hvor PET underviste i, hvilke
opmærksomhedspunkter der er vigtige
i forebyggelsen og bekæmpelsen af ter-

rorisme. Det er vigtigt at understrege, at
ejendomsfunktionærerne ikke skal være
myndighedspersoner, behandlere eller
efterforskere, men at der er tale om en
opkvalificering i opsporing af tegn på, at
en beboer eksempelvis er dårligt medicineret, planlægger kriminelle handlinger
eller udviser tegn på radikalisering.
En anden del af indsatsen udgøres af netværksgrupper, hvor der kan udveksles
konkrete iagttagelser og bekymringer og
på større beboermøder med deltagelse
af politi og ofte også politisk repræsentation.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Boligområdet er base for den målgruppe
af radikaliseringstruede, som projektet er rettet mod, som ofte mødes i en
meget lille radius fra deres bolig på alle
tider af døgnet. Denne nærhed udnyttes konstruktivt i det opsøgende arbejde
omkring forebyggelse af radikalisering.
Væsentligst for indsatsens succes er de
blå mænd i boligområdet. De er synlige,
har oftest et godt tillidsforhold og kendskab til beboerne og en naturlig adgang
til dialog. Ved at undervise de blå mænd
i, hvilke faresignaler man skal være opmærksom på i adfærd og udseende i forbindelse med radikalisering, har man i
Rødovre Kommune styrket det opsøgen-

Resultatet af uddannelsesindsatsen over for de blå mænd og den intensive dialog
mellem myndigheder og medarbejdere i boligområdet kan måles på flere måder og
parametre. Beboerundersøgelser i området har vist, at trygheden og trivslen i boligområdet er stigende, og samtidig kan der ses mindre gennemstrømning i lejemålene
og faldende udgifter til skader ved hærværk.
Men først og fremmest er der skabt tryghed i området og en god dialog mellem beboerne samt det kommunale personale, der færdes i området. Det mest værdifulde
resultat af indsatsen er imidlertid, at der er skabt et redskab til bekæmpelse af kriminalitet herunder radikalisering og ekstremisme. På trods af at der ikke har været konkret mistanke om radikalisering hos enkelte personer eller grupper i området, er den
løbende opmærksomhed, forudsætningen for en tidlig, forebyggende indsats. Gennem indsatsen øges tilgængeligheden til myndighederne, det være sig i kommunen
eller politiet. Det vil sige, at der er medarbejdere ude i området, der kan bygge bro til
og mellem de rette myndighedspersoner.

Økonomisk rådgivning – Holbæk
Gevinster ved boligsociale indsatser

ØKONOMISK
RÅDGIVNING
HOLBÆK
Mange beboere i Vangkvarteret i Holbæk
er ramt af flere sociale og økonomiske
problemstillinger samtidigt og har svært
ved at få overblik over deres situation.
De gør ikke brug af de forskellige kommunale tilbud, enten fordi de ikke kender til dem eller ikke magter at kontakte
dem. En del af disse familier har desuden
rod i økonomien, hvilket i yderste konsekvens betyder, at beboerne sættes ud af
deres lejlighed med fogedens hjælp.
Derfor har man i Vangkvarteret iværksat
en økonomisk rådgivning som en del af
beboervejledningen. Den økonomiske
rådgivning har til formål at forhindre, at
beboere bliver sat på gaden på grund af
manglende huslejebetaling. Rådgivningen indgår i et tæt samarbejde med boligorganisationen Lejerbos administration
for at opspore de beboere, der på grund
af huslejerestancer er i fare for at blive
sat på gaden. Beboervejledningen udmøntes konkret i et opsøgende arbejde
såvel som en åben rådgivning og sker i
et samspil mellem kommunale medarbejdere fra henholdsvis Holbæk Kommunes Forsorgshjem ’Karlsvognen’ og
Center for Mental sundhed. Der er tale
om et frivilligt tilbud, der supplerer den
kommunale myndighedsbehandling. Beboervejledningen er således en neutral

enhed, som hverken sagsbehandler eller
løser myndighedsopgaver.
Den økonomiske rådgivning tilbydes til
beboere, som kontinuerligt er bagefter
med deres husleje. Den økonomiske
rådgiver får en liste fra boligselskabet
over de beboere, som i tre på hinanden
følgende måneder, har betalt efter den
10. Det vil sige inden sagen går videre
til en advokat. Beboervejlederen opsøger beboeren og tilbyder hjælp til
en gennemgang af økonomien og til
eventuelt at kontakte relevante aktører
i kommunen og andre instanser med
henblik på indgåelse af aftaler om afdragsordninger.
Rådgiveren står samtidig for den faglige
sparring med boligorganisationens ejendomsfunktionærer, der skal give ejendomsfunktionærerne og Lejerbo andre
forebyggende handlemuligheder end at
kontakte politiet eller sætte beboeren
ud af lejligheden. Dette sker gennem en
løbende dialog i dagligdagen og ved en
årlig uddannelsesdag. Den økonomiske
rådgiver har hver tirsdag et møde med
ejendomsfunktionærerne, hvor bekymringer om bestemte beboere italesættes,
blandt andet hvis de ikke har set en beboer i en længere periode. Dermed kan
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Foto: Holbæk Kommune

der sættes ind med en tidlig indsats også
over for andre problemstillinger end
huslejerestancer.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Med rådgivningen får særligt udsatte
beboere en helhedsorienteret og
brobyggende rådgivningspakke, der
kan tilskrives en række menneskelige
og tryghedsskabende gevinster. Borgeren spares for den ydmygelse, der
er forbundet med at blive smidt på
gaden og de økonomiske konsekvenser det medfører. I 2015 undgik man
ved hjælp af den økonomiske rådgivning ni ud af ti udsættelser. I 75 pct. af
de restancesager, beboervejledningen
har været involveret i, er det undgået,
at lejeren har måttet fraflytte lejemålet på grund af opsigelse eller fogedudsættelse. Kommunen har derfor
undgået udgifter i forbindelse med
boligplacering på et forsorgshjem,
som koster kommunen 288.000 om
året efter statsrefusion. Kommunen
har samtidig undgået udgifter til
eventuelle anbringelser af børn uden
for hjemmet, som koster i omegnen
af 400.000 kr. om året.
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03/ Flere
Flere
i beskæftigelse
i beskæftigelse
Gevinster ved boligsociale indsatser

03/
FLERE I BESKÆFTIGELSE
Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere
end på landsplan. Mens 73 pct. af de over 18-årige er i beskæftigelse i den samlede befolkning er det kun 46 pct. i de udsatte
boligområder, der er i beskæftigelse. Det er dyrt for kommunerne og for den enkelte borger. I de udsatte boligområder har de
ledige ofte en række udfordringer, der står i vejen for at komme
i beskæftigelse. Det kan være et lavt uddannelsesniveau, sociale
og familiemæssige udfordringer, sprogudfordringer eller problemer med i det hele taget at mestre hverdagen. Ofte er det en
kombination af flere udfordringer for den enkelte borger.
Borgerne i de udsatte boligområder har også en dårligere sundhedstilstand end befolkningen som helhed. Erfaringer viser, at
sundhed kan forbedre lediges arbejdsmarkedsparathed. Sundhedsindsatser er ofte præget af en stor borgerinddragelse, og
udover de oplagte fysiske gevinster kan borgeren også opnå
større tro på sig selv og større trivsel. Derfor er der flere og flere
kommuner, der arbejder med sundhedsindsatser som en integreret del af indsatsen for at rykke den enkelte borger tættere
på arbejdsmarkedet.
Vejen til arbejdsmarkedet starter allerede i ungdomsårene, og
derfor er det vigtigt tidligt at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob. Eksempelvis er sandsynligheden for at unge med minoritetsbaggrund kommer i beskæftigelse som voksne mere end fordoblet, hvis de har haft fritidsjob som ung. Unge med erhvervserfaringer tager i højere grad
en uddannelse, fordi de føler sig bedre rustet til arbejdsmarkedet efter studietiden. Langt færre unge i udsatte boligområder
end i landet som helhed har et fritidsjob. De har ofte ikke den
samme hjælp og adgang til netværk hjemmefra, fordi forældre-

nes tilknytning til arbejdsmarkedet er lav. Kommunerne kan
derfor med fordel understøtte adgangen til arbejdsmarkedet
for de unge i de udsatte boligområder.
Her præsenteres en række eksempler på, hvordan kommunerne kan høste gevinster ved at lave beskæftigelsesindsatser, som
er målrettet beboerne i de udsatte boligområder:
•

Svage ledige kommer i job og unge kommer i uddannelse
gennem oprettelsen af en social-økonomisk virksomhed i
boligområdet i samarbejde med produktionsskole.

•

Unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår
varig tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fremskudt
job- og uddannelsesvejledning.

•

Unge får erfaringer med arbejdsmarkedet og bevarer tilknytningen til uddannelsessystemet gennem en fremskudt
fritidsjobindsats i boligområdet.

•

Unge får erfaringer med at have et job og tager ansvar for
deres boligområde gennem lommepengejobs i boligområdet med tæt voksenstøtte.

•

Svage ledige forbedrer deres sundhed og kommer i beskæftigelse på baggrund af en målrettet og inddragende sundheds indsats i boligområdet.

•

Svage ledige kommer i beskæftigelse gennem fremskudt beskæftigelsesindsats i boligområdet.

Kamoon - køkkenværksted i Trekanten – Holstebro
Gevinster ved boligsociale indsatser
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KAMOON – KØKKENVÆRKSTED I TREKANTEN
HOLSTEBRO

Foto: Mette Kirk

Projekt Kamoon er en cateringvirksomhed beliggende i Holstebros største almene boligområde, Trekanten. Boligområdet
har en høj andel af personer uden for
arbejdsmarkedet, hvilket projektet adresserer ved at skabe beskæftigelse og uddannelse for unge og voksne i Trekanten.
Projektet ønsker ligeledes at vende boligområdets dårlige image og proaktivt
forebygge, at Trekanten bliver mere
udsat og isoleres yderligere fra det øvrige
Holstebro. Projektets målgruppe er unge
og voksne fra boligområdet Trekanten,
som ikke har forudsætninger for at påbegynde uddannelse eller starte i job på
det ordinære arbejdsmarked. For at sikre
at de unge, der deltager i projektet får
den rette ballast, er der indgået en aftale
med produktionsskolen i Holstebro, som
har oprettet et køkkenværksted i Trekanten. Udover madlavning er der derfor et
undervisningstilbud til unge, således at
de gøres uddannelsesparate eller klar til
praktikjob i eksterne virksomheder i forbindelse med forløbet.
I Kamoon deltager elever og lærlinge i
hele processen fra indkøb af råvarer, forberedelse, produktion, anretning, pakning
samt levering af maden. Elever og lærlinge

i projektet opnår følelsen af at være nødvendige, og at de kan bidrage til fælles løsning af de daglige opgaver. Kamoon har
leveringsaftaler med både virksomheder,
institutioner og til lokale events.
Projektet har i samarbejde med Holstebro Jobcenter fået ansat en mentor for

de minoritetskvinder, der ikke besidder danske sprogkundskaber, som er i
virksomhedspraktik i Kamoon. Udover
at give kvinderne sprogundervisning
underviser den tilknyttede mentor kvinderne i faglige elementer som eksempelvis måleenheder, hygiejne samt giver
indsigt i dansk arbejdsmarkedskultur.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Produktionsskoleeleverne, som har været gennem Kamoon, er alle fortsat i uddannelse. Med sig har de en god køkkenfaglig ballast til brug i fremtidige jobmuligheder,
samt et styrket selvværd og tro på egne evner.
Flere af de kvinder med minoritetsbaggrund, som har været tilknyttet Kamoon,
havde intet kendskab til det danske sprog, inden de blev involveret i projektet,
selvom de havde boet i Danmark i mange år. Kvindernes danskkundskaber blev forbedret markant hos Kamoon efter kort tid. Kamoon har fastansat en af kvinderne
på ordinære vilkår, hvilket er en besparelse for kommunen, da hun tidligere var på
offentlig forsørgelse. Kvinderne oplever mere glæde i deres hverdag, og den faste
rutine med morgenmad og lignende har en positiv indvirkning og betyder færre lægebesøg og i nogens tilfælde mindre medicin.
Potentialet for både de unge og voksne er, at de hos Kamoon får færdigheder, som
kan skaffe dem et arbejde eller praktiksted i ordinære virksomheder. Kamoon, og
dermed boligområdet, har fået meget positiv omtale, og kunder fra hele Holstebro
henter flere gange ugentlig mad fra Kamoon.
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Fremskudt job- og uddannelsesvejledning
Gevinster ved boligsociale indsatser

FREMSKUDT JOBOG UDDANNELSESVEJLEDNING
AARHUS
De unge i de udsatte boligområder i Aarhus er en del af en skæv statistik, idet
markant flere af de unge hverken har
påbegyndt eller færdiggjort en ungdomsuddannelse sammenlignet med Aarhus
Kommune generelt. Derfor blev der i
2014 i forbindelse med nye helhedsplaner i Aarhus indgået en samarbejdsaftale
mellem Beskæftigelsesforvaltningen i
Aarhus Kommune og boligforeningerne
om en koordineret indsats på job- og uddannelsesområdet for 18-29 årige.
I praksis indebærer aftalen, at der blev
placeret fremskudte job- og uddannelsesvejledere i tre boligområder. I 2015
blev indsatsen udvidet med yderligere
to områder. Målet med den fremskudte
vejledning er at bidrage til, at flere unge i
de udsatte boligområder påbegynder og
gennemfører uddannelse og/eller opnår
varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Vejlederne er alle forankret i UU/jobcenteret, men arbejder lokalt fire dage om
ugen. De oprindelige tre indsatser finansieres primært af midler fra Landsbyggefonden, mens de to seneste indsatser
finansieres af midler fra Puljen for styrket koordinering i udsatte boligområder
under Ministeriet for Udlændinge, Integration- og Bolig.
Job- og uddannelsesvejledningen i lokalområderne spænder bredt og kan delvist
justeres efter behov. Fælles i alle områderne er tilbud om:

1. Åben og anonym job- og uddannelsesvejledning for alle unge i områderne
2. Længerevarende, individuelle, helhedsorienterede forløb, hvor der
samarbejdes med andre aktører omkring den unge – sagsbehandlere,
UU-vejledere, studievejledere mv.

Vejlederen kan fortsat være tilknyttet,
når den unge påbegynder uddannelse/
job.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Tilbud om fremskudt job- og uddannelsesvejledning medvirker til, at flere unge i
udsatte boligområder påbegynder og gennemfører uddannelse og/eller opnår varig
tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge, der benytter vejledningstilbuddene, får hjælp
til at knække koden til uddannelse og/eller job. Det anslås, at cirka 75 pct. af de unge,
der har benyttet tilbuddet om længerevarende, individuelt og helhedsorienteret vejledningsforløb, har påbegyndt uddannelse eller har fået ordinært arbejde. For nogle
unge har det været afgørende, at vejledningen finder sted lokalt, for eksempel hvis
de oplever systemets huse overvældende. Andre, der i flere år har været uden for systemet, er dukket op, netop fordi tilbuddet er lokalt.
Opfølgning og løbende kontakt til, unge som påbegynder uddannelse eller job,
mindsker risiko for frafald. Når de unge møder udfordringer på uddannelsen eller på
arbejdsmarkedet, er det trygt at vide, at vejlederen er let tilgængelig i området. De
fremskudte job- og uddannelsesvejlederes dobbelte forankring i UU/jobcenteret og
lokalområdet sikrer vejledningsfagligheden og en koordineret indsats for den unge,
da vejlederen har adgang til journalerne i UU/Jobcenteret samt laver notat efter
samtaler. Samtidig er der mulighed for at lave effektmåling i forhold til de unge, der
har været i individuelle forløb. Vejlederens rolle fungerer som bindeled til Jobcenteret (både som brobygger og til tider lynafleder), til lokale virksomheder og til andre
boligsociale tilbud, hvilket ligeledes styrker vejledningsindsatsen. I UU/Jobcenteret
er det erfaringen, at vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen for unge 18-29 år i høj
grad bliver understøttet af den lokale fremskudte job- og uddannelsesvejledning.

Jobplaneten– lommepenge- og fritidsjob
Jobplaneten
til unge – Køge
Gevinster ved boligsociale indsatser

JOBPLANETEN
KØGE
Karlemoseparken har med sine 1513
beboere været på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets liste over
udsatte boligområder siden 2014. Da en
relativ stor andel af beboerne står uden
for arbejdsmarkedet og har en lav grad
af uddannelse, oplever områdets unge
ikke at kunne benytte sig af de netværk
og erfaringer, som oftest skal til for at
få tilknytning til uddannelsessystemet
og arbejdsmarkedet. Ligeledes er der en
udfordring med områdets unge i forhold
til fremmøde i folkeskolen og senere fastholdelse i en ungdomsuddannelse.
Jobplaneten er en fremskudt indsats i
Karlemoseparken, hvor der arbejdes
med en håndholdt og opsøgende indsats overfor den unge målgruppe med
henblik på at give de unge tilknytning til
arbejdsmarkedet. Indsatsen foregår i tæt
dialog med samarbejdspartnere som fx
Ungdommens Uddannelsesvejledning,
SSP, Jobcenter med videre. Projektlederen, der delvist er ansat i den boligsociale
helhedsplan, varetager en opsøgende
indsats i forhold til virksomheder og
institutioner og etablerer samarbejdsaftaler om fritids- og lommepengejob.

Kontrakterne er normalt på seks måneders varighed. Fokus er på ”hjælp-tilselvhjælp”, så de unge rustes til at klare
sig selv. Samtidig er der tæt dialog med
forældrene, så disse også støtter op omkring de unge. Endelig sikres brobygning
fra Jobplaneten til relevante samarbejds-
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partnere, så de unge (og forældrene) i
fremtiden selv ser og griber ud efter de
rette instanser, der kan hjælpe dem i uddannelse og beskæftigelse, som for eksempel Ungdommens Uddannelsesvejledning. Jobplaneten har fået tilskud fra
Styrelsen for International Rekruttering
og Integration (SIRI).

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Indsatsen skal på kort sigt styrke unge i alderen 13-30 år i deres erfaringer med arbejdsmarkedet og bevare tilknytningen til skole- og uddannelsessystemet. Herudover er meningen at styrke deres sociale og faglige netværk. Sekundært opnås et
bidrag til den generelle følelse af tryghed og trivsel i boligområdet. Erfaringen med
fritidsjob er, at chancen for at gennemføre en uddannelse og opnå fast tilknytning
til arbejdsmarkedet øges. Samtidig peger undersøgelser fra SIRI på, at chancen for at
opnå en årsindkomst på mere end 300.000 kr. er mere end dobbelt så høj, når man
har erfaring fra fritidsjob.
Frafaldet blandt de 95 unge har været på 4 pct. Målet med indsatsen er årligt at etablere 30 fritidsjob, 20 lommepengejob, 20 samarbejdsaftaler med private virksomheder, og at seks lommepengejob fører til fritidsjob; samt at sænke kriminaliteten i området. Disse mål er pt. opfyldt. Jobplaneten er et attraktivt tilbud og et alternativ til
unge, som føler sig tiltrukket af bandemiljøet og anden grupperelateret kriminalitet.
Jobplanetens indsats indgår således i en overordnet målrettet og tværfaglig forebyggende indsats i Køge Kommune.
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GHET2BUSINESS
FREDENSBORG
I boligområdet Nivåhøj i Nordsjælland
er der en stor andel af økonomisk og
socialt vanskeligt stillede familier, hvor
tilknytningen til arbejdsmarkedet er lav.
Unge fra disse familier har brug for en
særlig støtte til at bryde den sociale arv
ved for eksempel at få tidlig erfaring med
arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob. I
den forbindelse mangler de unge rollemodeller, erfaringer og netværk at trække på. For at øge de unges fremtidsmuligheder for uddannelse og arbejde er Fredensborg Kommune og den boligsociale
helhedsplan Nivå Nu gået sammen om
lommepengeprojektet Ghet2Business,
hvor praktiske lommepengejob kobles
med støtte til søgning og fastholdelse af
ordinære fritidsjob.
Projektet Ghet2Business er en del af et
overordnet partnerskab mellem Fredensborg Kommune, boligforeningen
VIBO og Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet om en helhedsorienteret boligsocial indsats i Nivåhøj.
Projektet er finansieret af ministerielle
puljemidler og løber fra januar 2014 til
2016. Målgruppen er udsatte unge i Nivåhøj mellem 13 og 17 år. En kommunal
medarbejder fungerer som koordinator
for Ghet2Business i samarbejde med
en børne- og ungemedarbejder fra den
lokale boligsociale helhedsplan, Nivå
Nu. Projektet er forankret i Ungfredensborg (Ungdomsskolen). Medarbejdernes

funktion minder om en mentorfunktion,
da målgruppen kræver en håndholdt og
tæt støtte for at kunne varetage opgaverne. For at blive en del af Ghet2Business
skal de unge gennem en ansøgnings- og
ansættelsesproces, hvilket giver erfaring med at søge job og gå til samtale.
De unge, der er en del af Ghet2Business,
løfter forskellige mindre arbejdsopga-

ver lokalt i Nivå cirka fire-seks timer om
ugen i lommepengejob som eksempelvis
bygning af pannabane til ungdomsklubben, grillaften for områdets beboere og
renovering af skolens basketballbane. De
unge modtager fritidsjobvejledning og
hjælp til at opsøge virksomheder.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Samlet set har cirka 2/3 af projektets unge fået et ordinært fritidsjob. Det høster
kommunen gevinster ved på sigt, da andelen af unge, der får uddannelse eller fast arbejde er langt højere for de unge, der har haft fritidsjob (84 pct.) i forhold til dem der
ikke har haft (54 pct.). De unge har lært om arbejdsmarkedet, ansøgningsprocedurer,
skat, NemID, ansvarlighed, sociale spilleregler med mere, og de enkelte lommepengejob har givet praktiske kompetencer og indsigt i forskellige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.
De unge giver udtryk for stolthed over at kunne bidrage til økonomien i hjemmet
ved eksempelvis at betale kontingent til egne fritidsaktiviteter. Netværket øges, og
de unge kan nu hjælpe andre unge i boligområdet med at få et fritidsjob. Desuden
bidrager projektet positivt til trygheden i boligområdet og medvirker til at nedbryde
fordomme blandt områdets beboere rettet mod de unge. De unge, der tidligere har
skabt utryghed, arbejder nu synligt med forskønnelse af boligområdet og skaber
varige forandringer, der kan komme alle beboere til gode. Projektet har et forebyggende sigte. Den økonomiske gevinst ligger dels i bruddet med den sociale arv, så
den kommende generation af voksne i Nivåhøj er i arbejde og ikke på offentlig forsørgelse. Dertil er der en formodning om, at indsatsen kan bidrage til at mindske
andelen af unge, der begår kriminalitet og derved mindskes de samfundsmæssige
omkostninger forbundet med ungdomskriminalitet.

Bydelssundhed
Bydelssundhed
– en vej til job
– en
ogvej
trivsel
til job
– Fredericia
og trivsel
Gevinster ved boligsociale indsatser

BYDELSSUNDHED
– EN VEJ TIL JOB OG
TRIVSEL
FREDERICIA
Fredericia Byråd igangsatte i 2008 et projekt i det udsatte boligområde Korskærparken/ Sønderparken med henblik på
at styrke beboernes sundhed og trivsel.
Områdets cika 2000 beboere havde en
klart dårligere sundhedsprofil end borgerne i resten af kommunen, og denne
ulighed i sundhed ønskede byrådet at
reducere. Metoden var en meget høj grad
af borgerinddragelse i alle projektets
faser. Det var et samskabelsesprojekt,
hvor beboerne har været involveret fra
idéskabelsen til beslutning og gennemførelse. Beboerne giver udtryk for, at metoden har været afgørende for, at de tog
ejerskab til aktiviteterne, og dermed også
blev aktivt engageret. En afgørende for-

udsætning for, at de også efterfølgende
har været i stand til at videreføre aktiviteterne efter projektafslutning.
Udover motion for ledige blev en række
andre aktiviteter etableret blandt andet
motionsforening, kvindeforening
(socialt samvær på tværs af etnicitet
og fokus på kvindeemner og folkeoplysning), strikkeklub (til fordel for de
hjemløse), mandeklub (billard og golf ),
sanggruppe, nabohjælpsforening og et
værested for socialt udsatte. Der er i dag
i alt cirka 40 lokale ildsjæle (bestyrelsesmedlemmer og tovholdere) og cirka 400
deltagere i de forskellige aktiviteter. De
mange aktiviteter, som er blevet til under
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projektet, videreføres i dag af beboerne
i fire foreninger, hvoraf Motionsforeningen er den største med cirka 250 medlemmer. Der er oprettet en paraplyforening (Foreningen Korskær) for alle disse
aktiviteter, som blandt andet er talerør i
forhold til kommunens sundhedsafdeling og boligforeningerne. Herudover
yder paraplyforeningen også hjælp til
administrative opgaver, og foreningen
medvirker aktivt til at skabe nye aktiviteter i området, som er med til at fremme
trivsel og sundhed i Korskærparken. Foreningen Korskær modtager i 2015-2018
midler fra Fredericia Kommune.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Indsatsen har givet markante resultater ifølge en slutevaluering foretaget af Syddansk Universitet. Evalueringen viser eksempelvis, at
for 92 pct. af deltagerne har deltagelsen haft større eller mindre betydning for deres trivsel og sundhed. Der er et markant fald i alkoholforbrug, og medicinforbruget er faldet for 36 pct. af de beboere, der deltager i motionsaktiviteter skabt i projektet. Deltagelsen i
motionsaktiviteterne har endvidere givet bedre trivsel for 90 pct. af deltagerne og skabt nye fællesskaber på tværs.
Sundhed kan være en barriere for beskæftigelse, og derfor var en af projektets aktiviteter motion for ledige. Her kom 50 pct. i arbejde
eller uddannelse. Sundhedsprojektet i det boligsociale område har øget sundheden og trivslen blandt beboerne samt givet mere
integration og en øget demokratiforståelse. Det rykker beboerne tættere på arbejdsmarkedet. Den øgede sundhed, herunder eksempelvis faldet i medicinforbruget, giver færre offentlige udgifter til bl.a. sundhedsområdet. Flere i job og uddannelse giver færre på
overførselsindkomst. Den øgede integration og større demokratiforståelse formodes at kunne give samfundsøkonomiske gevinster.
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FREMSKUDT JOBCENTER
KOLDING
Boligområderne Skovparken og Munkebo i Kolding er karakteriseret ved at
have en høj andel af beboere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder en
stor gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Kolding Kommune
har i en årrække arbejdet med et succesfuldt pilotprojekt med et fremskudt
jobcenter målrettet jobparate, hvor man
i en fysisk enhed i Skovparken har hjulpet ledige fra de to boligområder. Derudover har der i det seneste år været forsøg
med en mindre gruppe aktivitetsparate i
det fremskudte jobcenter. På baggrund af
gode resultater fra pilotprojekterne blev
det politisk besluttet, at det fremskudte
jobcenter skulle videreføres og udvides.
Der er derfor i dag etableret et fremskudt
jobcenter med 11 medarbejdere (sagsbehandlere og mentorer), der arbejder
målrettet med en beskæftigelsesrettet
indsats for både de jobparate kontant-

hjælpsmodtagere og for cirka 275 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i de
to boligområder.
Det overordnede formål med projektet
er at vende kurven, så udsatte ledige i
højere grad bliver selvforsørgende. Projektet skal gøre beboerne til aktive og
selvhjulpne medborgere, der har samme
beskæftigelsesgrad som beboere i andre
bydele i Kolding. Derudover er det et mål
for projektet, at de lokale virksomheder i
højere grad ser beboerne i området som
positiv og potentiel arbejdskraft.
Det fremskudte jobcenter gør beskæftigelsesindsatsen mere tilgængelig for
borgerne ved at være geografisk placeret
tæt på borgernes bopæl og tilgængelig i
forhold til at imødekomme borgernes
behov for fleksible mødetider, fx gennem åben rådgivning, hvor borgerne frit

kan henvende sig. Dermed opnås en kontinuerlig kontakt med borgerne, hvor det
sikres, at borgerne fastholder fokus på
et jobperspektiv. Det fremskudte tilbud
er en håndholdt indsats, hvor der sættes
fokus på den enkeltes problematikker, og
hvor der er tæt og hyppig kontakt med
borgerne – herunder tæt opfølgning af
igangværende aktiviteter og tilbud. Jobkonsulenten kan dertil ledsage borgere
til undersøgelser eller aftaler på eksempelvis misbrugscenter, sygehuse mv. Indsatsen har ligeledes et opsøgende sigte,
hvor det er muligt at opsøge borgerne i
eget hjem. Der er et tæt samarbejde med
helhedsplanen, og jobkonsulenten kan
således henvise til og kontakte relevante
instanser, når borgerne har problemer,
der rækker ud over beskæftigelsesindsatsens arbejdsområde.

›› GEVINSTER OG POTENTIALER
Den fremskudte jobindsats i Skovparken og Munkebo er blevet opskaleret på baggrund af de gode resultater, der blev opnået i pilotprojektet. I perioden fra den 1. november 2011 til udgangen af september 2014 førte den håndholdte motiverende indsats sammen
med den hyppige kontakt med borgere i Skovparken til, at 13 ufaglærte ledige kom i gang med en uddannelse, og at 28 ledige kom i
ordinær beskæftigelse.
Undersøgelser viser, at den samfundsmæssige gevinst ved at få en udsat ledig i beskæftigelse i minimum 14 dage er på 122.000136.000 kr. årligt. Gevinsterne skyldes dels sparede offentlige udgifter i forbindelse med misbrug, sundhed og kriminalitet samt færre
udgifter til offentlig forsørgelse, og dels større indtægter i form af øgede skattebetalinger. Dertil kan der på det personlige plan spores
store gevinster for udsatte ledige, der har været i job i bare en kortere periode. De begår mindre kriminalitet, har et lavere misbrug og
et bedre helbred.
Med opskaleringen af den fremskudte jobindsats forventes det blandt andet, at der med indsatsen kan opnås en merreduktion af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på 18 personer på årsbasis, og at alle kontanthjælpsmodtagere i Jobcenterenheden i Skovparken ved udgangen af 2016 skal have en personlig handleplan.
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