
 
 
 
 
Program for: Temadag om arbejdet med ghettokriterierne 

 

 

Tidspunkt  Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 9.30-15.30 
 
Sted  KL-huset 
  Weidekampsgade 10 

  2300 København S 
 
9.30  Indtjekning og morgenmad/kaffe 
 
10.00  Velkomst v. KL og BL 
 
10.05 Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fortæller om deres praksis for 

opgørelsesmetoder v. Kontorchef Lise Heinesen og fuldmægtig Diana 
R. Nuridova, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

 
10.25  Session om ændring af beboersammensætning 

Ghettolovgivningen sigter mod at skabe bedre social balance i landets 
udsatte boligområder. Hvordan anvendes udlejningsredskaberne bedst 
muligt til dette? Hvordan forebygges at andre boligområder kommer på 
ghettolisten? Og hvordan understøttes social trivsel og tryghed i 
boligområder under forandring? Vi drøfter betydningen mellem 
kommune og boligorganisation.  
 

o BL’s anbefalinger om strategisk udlejning v. Christina Krog, BL 
 

o Case: Om anvendelse af udlejningsredskaber i Høje Tåstrup v. Solvejg 
Van Barm, Kundeservicechef, KAB 
 

o Case: ”Lukkede contra åbne byer”, hvordan kan vi regulere 
beboersammensætningen og samtidig sikre, at der er tilgængelige 
boliger til de svageste grupper? v. Mette Simonsen og Kirsten Lund 
Frandsen, Århus Kommune  
 

o Drøftelser og erfaringsudveksling  
 

o Hvilken rolle spiller samhørighed og fællesskaber for trivsel i 
boligområder? v. Anja Jørgensen, sociolog, Aalborg Universitet, PhD, 
professor of Urban Sociology. 

 
12:00  Frokost 
 
13:00  Session om forandringsinitiativer i forhold til ghettokriterierne 

Hvilke indsatser kan skabe de nødvendige forandringer, der løfter 
boligområder ud af ghettolisten? Og hvilken betydning har samarbejdet 
mellem kommune og boligorganisation? 



o Case: Flere i job eller uddannelse i udsatte boligområder i Sønderborg 
Kommune v. Thomas Friis, Analyse – og Udviklingskonsulent, 
Arbejdsmarkedsafdeling, Sønderborg Kommune  
 

o Inspiration: Fordele og ulemper ved fremskudte 
beskæftigelsesindsatser – præsentation af midtvejsresultater fra 
satspuljeprojektet ”Job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder” 
v. Mette Fabricius Madsen, Center For Boligsocial Udvikling 
 

o Case: Om indhentning og vurdering af udenlandske 
uddannelsesbeviser v. specialkonsulent Mette Gram, fsb og 
Chefkonsulent Inger Bruun og Raed El-Badaoui, International 
rådgiver/Head of Section, Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
 

o Case: Om muligheden for ophævelse af lejemål ved 
utryghedsskabende kriminalitet i udsatte boligområder – med fokus på 
udveksling af oplysninger mellem politi og boligforeninger v. Louise 
Bek Vegeberg, Odense kommune 
 

o Case: Om data vedr. kriminalitet og hjemmel til at dele oplysninger v. 
Rune Lyngvig Jespersen, kontorchef i Økonomiforvaltningen, Udsatte 
Byområder, Københavns Kommune 
 

o Drøftelser og erfaringsudveksling samt kaffe og kage 
 
 

   
14:40  Session om sociale indikatorer for udsathed og inddragelse af 

civilsamfundets ressourcer 
 Hvordan sikrer vi, at vi også skaber varige forandringer, der ikke alene 

fokuserer på regeringens ghettokriterier, men også på andre vigtige 
sociale indikatorer?  

 
o Hvem bor i udsatte boligområder, og hvad siger forskningen om 

indikatorer for social og økonomisk ensartethed? Og hvad ved vi om, 
hvilke boligsociale indsatser, der virker? v. Gunvor Christensen, 
Chefanalytiker i VIVE 
 

o Hvordan kan civilsamfundsaktører og frivillige ressourcer bringes i spil 
for at understøtte arbejdet med de udsatte boligområder? v. Nana 
Folke, konsulent i Migrations- og flygtningesektionen, National 
Afdeling, Røde Kors  

 
 
15:20  Præsentation af relevante kurser og netværkstilbud hos KL og BL 

 
15:30   Tak for i dag 


