
Program

› Velkomst v. KL og BL

› Kl. 10.00

› Styrelsen fortæller om deres praksis for opgørelsesmetoder v. Kontorchef Lise 

Heinesen og fuldmægtig Diana R. Nuridova, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

› Kl. 10.05

› Session om ændring af beboersammensætning

› Kl. 10.25 – 12.00

› FROKOST

› KL. 12.00

› Session om forandringsinitiativer i forhold til ghettokriterierne 

+ kaffe og kage

› Kl. 13.00 – 14.40 

› Session om sociale indikatorer for udsathed og inddragelse af civilsamfundets 

ressourcer

› Kl. 14.40 – 15.20

› Præsentation at relevante kurser og netværkstilbud hos KL og BL

› Kl. 15.20

› Tak for i dag

› Kl. 15.30
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Disposition

• Opgørelse af områder og kriterier

- Områdedefinition, områder over 1.000 beboere

- Ghettokriterier

• Hvorfor data fra DST? 

• Registre

• Tid til at handle inden ghettoliste 2021

• Opgørelse af ghettokriterier

- Opgørelsesmetode

- Kriterier

- Data

• Opsummering



Områdedefinitioner (1.000+ beboere)

• Arbejdet med ghettoområder begyndte i 2010

• Områdedefinition omfatter ”polygoner” (matrikler) bebygget med 
almene familieboliger

• Forslag til mulige almene ”problem-områder” fra Landsbyggefonden og 
BL – Danmarks Almene Boliger

• Manuel definition af områder med over 1.000 beboere ved grundig 
gennemgang af alle kommuner via data og kort, samt kommunebesøg i 
33 kommuner

• Ca. 200 boligområder over 1.000 beboere



Områdedefinition (1.000+) fortsat…

• Boligområderne afgrænses som:
”fysisk sammenhængende matrikelnumre, der i 2010 var ejet af almene boligafdelinger, og som 
sammenlagt har mindst 1.000 beboere”, jf. den nye delaftale om parallelsamfund på boligområdet

• Hvis et boligområde kommer under 1.000 beboere, 
vil området ikke kunne defineres som 
et ghettoområde – undtagelsen herfor er 
hårde ghettoområder



Ghettokriterier

Oktober 2010

Strategi ”Ghettoen 
tilbage til samfundet” 

December 2013
To nye kriterier vedr. 
uddannelse og indkomst

November 2018
Kriterierne vedr. 
uddannelse og kriminalitet 
justeret

• VK-regering
• Tre ghettokriterier vedr. beskæftigelse, 

etnicitet og kriminalitet 

• Arbejdet med ghettoområder begyndte

• SRSF-regering
• Nye kriterier 
• Ny opgørelsesmetode

• VLAK-regering
• Kriterier justeres
• Opgørelsesmetode
• Data



Hvorfor data fra Danmarks Statistik?

• Ensartede, kvalitetssikrede og gennemarbejdede data.

• Kvalitet af data skal være høj – (konsistente data f.eks. over år, samme data for alle områder, data 
knyttet til personnummer og område)

• Ikke fluktuerende data (sæson, konjunktur, (boligplacering af flygtninge?), mv.)

• Mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner 

• Kommuners og afdelingers indsats skal kunne ses

• Tilgængelighed af data (kommuner har flere og nyere data end DST)

• Upartisk og objektiv statistik efter anerkendte metoder og statistiske procedurer

• Fagligt uafhængig institution



Registre

Opdaterings-
frekvens

Reference-
tidspunkt

Senest 
opdateret

Opdateres 
næste gang

IND (indkomst) År 31-12-2018 01-10-2019 20-11-2019

BEF (befolkning) Kvartal 31-12-2018 19-02-2019 15-02-2020

KRAF (kriminalitet) År 31-12-2018 08-04-2019 01-04-2020

UDDA (uddannelse) År 30-09-2018 21-06-2019 01-07-2020

Abcde
(arbejdsmarkedstilknytning) År 31-12-2018 01-10-2019 01-10-2020

* Fejl i DST
Kilde: http://www.dst.dk/extranet/forskningvariabellister/Oversigt%20over%20registre.html

Danmarks Statistiks opdatering af registre til brug for ghettokriterierne 
1. december i 2019

http://www.dst.dk/extranet/forskningvariabellister/Oversigt over registre.html


Tid til at handle inden ghettoliste 2021

Fra 1. februar 2020

Ghetto altid         Ghetto altid Mindst 2 ud af 4 opfyldt = Ghettoområde
over 1.000           over 50 pct.

Beboere

E & I    
Udenfor 

arb.marked
Dømte

Kun Gns.

Ikke vestlig grundskole indkomst

(1.000 +) > 50 pct. > 40 pct. ≥ 2,03 pct. > 60 pct. < 55 pct.

1. jan 2021 1. jan 2021 2019-20 2019-20 1. jan 2021 År 2020

11 måneder 11 måneder 11 måneder 8 måneder 11 måneder



Opgørelse af 
ghettokriterier 



Opgørelsesmetode 

Til opgørelsen af beboersammensætningen i områderne anvendes:

• DAR

• QGIS

• Huslejeregister 

• BBR

• Danmarks Statistiks Forskningsservice



Opgørelsesmetode - Tilknytning til arbejdsmarkedet 

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse 
overstiger 40 pct. Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

Arbejdsmarkedstilknytning, abcde-indikatorer
• Gruppe A: Samtlige nettoledige (inkl. dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsydelse 

og kontanthjælps-/uddannelseshjælps-/ og integrationsydelsesmodtagere)

• Gruppe B: Samtlige aktiverede på offentligt forsørgelse samt modtagere af 
revalideringsydelse og ledighedsydelse

• Gruppe C: Passive kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere 
samt integrationsydelsesmodtagere 

• Gruppe D: Personer på sygedagpenge fra ledighed 

• Gruppe E: Personer på førtidspension 

Personer på SU, feriedagpenge, barselsdagpenge, sygedagpenge (fra 
beskæftigelse), fleksjob, fleksydelse samt efterlønsmodtagere indgår ikke.



Opgørelsesmetode - Tilknytning til arbejdsmarkedet

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse 
overstiger 40 pct. Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

• Ghettokriteriet beregnes som gennemsnit for de seneste to år
- Tager højde for tilfældige udsving i data 

• Befolkningstabel 
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2018

- Referencetidspunkt pr. 31. december 2017

• Arbejdsmarkedsindikatorer 
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2018

- Referencetidspunkt pr. 31. december 2017

• Fuldtidspersoner



Opgørelsesmetode - Tilknytning til arbejdsmarkedet

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. 
Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

• Oplysninger om personernes arbejdsmarkedstilknytning til brug for ghettolisten i december 2019:

- opgjort pr. 31. december 2018 

- offentliggjort i oktober 2019

Det er ikke muligt at benytte nyere data

Opdaterings

frekvens

Reference

tidspunkt

Senest 

opdateret

Opdateres 

næste gang

Abcde (arbejdsmarkeds

indikatorer)
År 31-12-2018 01-10-2019 01-10-2020



Opgørelsesmetode - Dømte

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om 
euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet. Opgjort som 
gennemsnit over de seneste 2 år.

Kriminalitetsstatistikken, KRAF

• Det Centrale anmeldelsesregister

• Rigspolitiets centrale kriminalregister 

• Rigspolitiets POLSAS-system 

• Danmarks Statistik definerede gerningskoder for lovovertrædelse (afg_ger7):

- overtrædelse af straffeloven (herunder, 10 uoplyst straffelov, 11 
seksualforbrydelser, 12 voldsforbrydelser, 13 ejendomsforbrydelser, 14 andre 
forbrydelser) 

- overtrædelse af øvrige særlove (herunder, 32 lov om euforiserende stoffer og 34 
våbenloven)

• Danmarks Statistik definerede strafferetlig afgørelse (afg_afgtyp3):

- 413 ”påtale opgivet”,  514 ”frifundet” samt 519 ”andet”,  indgår ikke



Opgørelsesmetode - Dømte
Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om 
euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet. Opgjort som 
gennemsnit over de seneste 2 år.

• Ghettokriteriet beregnes som gennemsnit for de seneste to år
- Tager højde for tilfældige udsving i data

• Befolkningstabellen 
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2018
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2017

• Kriminalitetsstatistikken 
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2018
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2017

• Antal dømte personer (15 år og derover) bliver divideret med antal personer på 
15 år og derover 



Opgørelsesmetode - Dømte

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende 
stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet. Opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

• Oplysninger om personernes domme til brug for ghettolisten i december 2019:

- opgjort pr. 31. december 2018 

- offentliggjort i april 2019

Det er ikke muligt at benytte nyere data

Opdaterings

frekvens

Reference

tidspunkt

Senest 

opdateret

Opdateres 

næste gang

KRAF (kriminalitet) År 31-12-2018 08-04-2019 01-04-2020



Opgørelsesmetode - Herkomst

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 
pct. 

Befolkningstabellen

• Inddeler oprindelseslandene for beboerne i ”Danmark”, ”vestlige lande” og ”ikke-
vestlige lande”, ud fra landkodeværdierne i feltet opr_land fra 
befolkningstabellen

• Danmark

• Vestlige lande udenfor Danmark 
- 28 EU-lande, (bortset fra Danmark), samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, 

Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New 
Zealand

• Ikke-vestlige landet
- Alle øvrige lande



Opgørelsesmetode - Herkomst

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 
pct. 

• Befolkningstabel (BEF) 

• Data offentliggøres hvert kvartal (med to måneders forsinkelse) 

Det er muligt at benytte nyere data

Opdaterings

frekvens

Reference

tidspunkt

Senest 

opdateret

Opdateres 

næste gang

BEF (befolkning) Kvartal 30-06-2019 19-02-2019* 15-02-2020*



Opgørelsesmetode - Grundskoleuddannelse

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, 
overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe

Uddannelse, UDDA

• Personer i alderen 30 – 59 år, efter højest fuldført uddannelse (HFAUDD)

• Kriteriet omfatter uddannelser som er gennemført eller godkendt i Danmark
- Ser bort fra de imputerede og selvrapporterede data (HF_KILDE 3, 9, 17 og 18)

• Følgende kompetencegivende uddannelser tæller positivt
- adgangsgivende uddannelsesforløb,

- arbejdsmarkedsuddannelser,

- erhvervsfaglige uddannelser,

- gymnasiale uddannelser, 

- bacheloruddannelser,

- korte-, mellemlange- og lange videregående uddannelse, 

- ph.d. og forskeruddannelser. 



Opgørelsesmetode - Grundskoleuddannelse

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, 
overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe

Ghettoliste december 2019

• Befolkningstabellen 

- Referencetidspunkt pr. 31. december 2018

• Register over befolkningens højest fuldførte uddannelse 

- Dette register er opdateret med oplysninger om befolkningens uddannelse 
indkommet før 30. september 2018



Opgørelsesmetode - Grundskoleuddannelse  

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af 
samtlige beboere i samme aldersgruppe

• Oplysninger om personernes højest fuldført uddannelse til brug for ghettolisten i december 2019:

- opgjort pr. 30. september 2018 

- offentliggjort i juni 2019

Det er ikke muligt at benytte nyere data

Opdaterings

frekvens

Reference

tidspunkt

Senest 

opdateret

Opdateres 

næste gang

UDDA (uddannelse) År 30-09-2018 21-06-2019 01-07-2020



Opgørelsesmetode - Indkomst

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i 
området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den 
gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Indkomst, IND

• Personindkomst i alt (PERINDKIALT_13)

• Gennemsnitlige indkomst for en beboer i et område målt i forhold til den 
gennemsnitlige indkomst i regionen

• Skattepligtige i alderen 15-64 år, eksklusive uddannelsessøgende

- Beboere, der ikke har været skattepligtige i Danmark i hele året, indgår ikke i 
beregningen

- Uddannelsessøgende defineres som personer, der er under uddannelse pr. 30. 
september et givet år



Opgørelsesmetode - Indkomst

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i 
området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den 
gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ghettoliste december 2019

• Befolkningstabellen
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2018

• Indkomst
- Referencetidspunkt pr. 31. december 2018

• Uddannelse
- Referencetidspunkt pr. 30. september 2018



Opgørelsesmetode - Indkomst

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive 
uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i 
regionen.

• Oplysninger om personernes indkomst til brug for ghettolisten i december 2019:
- opgjort pr. 31. december 2018 
- offentliggjort i oktober 2019
- opdateret i november 2019
- næste gang planlagt offentliggjort d. 10. oktober 2020

Det er ikke muligt at benytte nyere data

Opdaterings

frekvens

Reference

tidspunkt

Senest 

opdateret

Opdateres 

næste gang

IND (indkomst) År 31-12-2018 01-10-2019 20-11-2019



Opsummering 

• DST skal kvalitetssikre og fejlsøge data 

• KRAF, UDDA og ABCDE opgøres årligt

• Nødvendigt med tidsmargin mellem det givne registers planlagte 
offentliggørelse, og hvornår det skal benyttes til beregningerne af 
ghettokriterierne

- TBST har oplevet, at der kan være forsinkelser, fejl og mangler

- 2018 – kriminalitet 

- 2019 – indkomst 

• Det bedste match mellem registre sker ved samme referencepunkt – 31. 
december



Tak for ordet



BL´S ANBEFALINGER OM 

STRATEGISK UDLEJNING

V. CHRISTINA KROG, BL 

TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 



SAMARBEJDE OM STRATEGISK

ANVISNING & UDLEJNING

Temadag om arbejdet med ghettokriterier

København, den 21. januar 2020, Christina Krog, BL



G-listen
december 2019 med 
udsatte, ghettoer og 
hårde ghettoer

X

Arbejdsmarkeds-

tilknytning

Uddannelse Indkomst Kriminalitet

Andelen af beboere i alderen 

18-64 år, der er uden 

tilknytning til arbejdsmarked 

eller uddannelse, overstiger 40 

pct. opgjort som gennemsnittet 

over de seneste 2 år.

Andelen af beboere i alderen 

30-59 år, der alene har en 

grunduddannelse, overstiger 

60 pct. af samtlige beboere i 

samme aldersgruppe.

Den gennemsnitlige 

bruttoindkomst for 

skattepligtige i alderen 15-64 

år i området (eksklusive 

uddannelsessøgende) er 

mindre end 55 pct. af den 

gennemsnitlige bruttoindkomst 

for samme gruppe i regionen. 

(Region Sjælland: 376.740 kr.)

Andelen af beboere dømt for 

overtrædelse af straffeloven, 

våbenloven eller lov om 

euforiserende stoffer udgør 

mindst 3 gange 

landsgennemsnittet opgjort 

som gennemsnit over de 

seneste 2 år. 

(1,98 pct.)



En af landets 
hårde ghettoer 

Finlandsparken i Vejle



Hvad kan en fælles udlejningsaftale ?

Skabe balance i samspil med resten af kommunen vha. data og viden om 

beboersammensætningen

Aftale tilpasset sammenhæng mellem indsatser, behov og virkelighed

‒ Erfaringer fra Guldborgsund, Holbæk, Høje-Taastrup (næste oplæg)

Strategisk ændring af beboersammensætning over 5-10 år

‒ Erfaringer fra Aarhus, Københavns Vestegn og København

Kommunen sikrer en bæredygtig kommunal anvisning 

Men også

Helhedstænkning

Koordinerede indsatser på tværs af sektorer

Forebyggelse samt ”akutte” indsatser



Processen – når en aftale udarbejdes (1:2)

Kommunens og boligorganisationernes fælles aftale & 

beslutning

Forhandlingsgruppe, bestående af embedsmænd

Fælles drøftelse og udformning af en rammeaftale ved at 

etablere et forhandlingsudvalg (6 måneder + at udarbejde 

aftalen)

Aftale er en politisk aftale mellem byråd og 

organisationsbestyrelserne, der godkender den. 

Tema om udlejning på www.bl.dk



Processen – når en aftale udarbejdes (2:2)

Få styr på data - øje på flyttemønstre (undgå nye ghettoer)

Find de rigtige løsninger til lokale behov

Skab et godt samarbejde imellem boligorganisationerne og kommune i et Boligforum

Inddrag fremskudte kommunale indsatser (kernedrift)

Skabeloner haves: https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/udlejningsaftaler-fremmer-en-baeredygtig-beboersammensaetning/

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/udlejningsaftaler-fremmer-en-baeredygtig-beboersammensaetning/


Mere info 

Skabeloner

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/udlejningsaftaler-fremmer-en-

baeredygtig-beboersammensaetning/skabeloner-til-inspiration/

Om parallelsamfundsindsatsen

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/ghetto-planen/

Data om beboere hos Landsbyggefondens selvbetjening

https://www.lbf.dk/selvbetjeninger/

BLs kredskonsulenter – Brug os gerne

https://bl.dk/om-bl/organisation/find-medarbejdere/?d=5123&p=&s=

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/udlejningsaftaler-fremmer-en-baeredygtig-beboersammensaetning/skabeloner-til-inspiration/
https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/ghetto-planen/
https://www.lbf.dk/selvbetjeninger/
https://bl.dk/om-bl/organisation/find-medarbejdere/?d=5123&p=&s=


TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

CASE:

OM ANVENDELSE AF 

UDLEJNINGSREDSKABER I HØJE 

TAASTRUP

V. SOLVEJG VON BARM, KUNDESERVICECHEF, KAB



.

Udlejningsredskaber i 
Høje Taastrup 
Solvejg von Barm 
Kundeservicechef



Tiltag for at ændre beboersammensætningen

• Kommunens og boligorganisationernes fælles beslutning

• Fælles drøftelse og udformning af en rammeaftale

• Etablere et forhandlingsudvalg (tog op til 2 år at forhandle)

• Administrativ gruppe (embedsmænd)

• Øget kommunal anvisning i andre ikke-udsatte boligafdelinger 
– fordeling i forhold til beboersammensætningen i kommunens almene boliger

• Kommunal godkendelse/økonomisk vurdering af alle udlejninger i de udsatte 
områder Taastrupgaard og Gadehavegaard (indtægtsforhold - og om borgerne fx 
opfylder de skærpede fleksible kriterier)



Kommunal anvisning - familieboliger

Lov om leje af almene boliger § 59, stk. 1 og 2

• Stk. 1 – 25% – er et lovkrav

• Stk. 2 – er en forhandling mellem boligorganisationen og kommunen

Kommunen betaler

• misligholdelse i boligen ved fraflytning

• tomgang (huslejen), indtil kommunen anviser en ny borger til boligen



Kommunal anvisning - familieboliger

Fordelingen af boliger til (iht. lovgivningen)kommunal anvisning 
foregår efter følgende model:

• 11 % kommunal anvisning i afdelinger, hvor mere end 35 % er uden 
for arbejdsmarkedet

• 22 % af de ledige boliger leveres til den kommunale anvisning i 
afdelinger, hvor mellem 31 til 34 % er uden for arbejdsmarkedet

• 33 % af de ledige boliger leveres til den kommunal anvisning i 
afdelinger, hvor mindre end 30 % er uden for arbejdsmarkedet

I aftaleperioden leveres 20 deleboliger med tre kontrakter i hver bolig, 
samt 40 udslusningsboliger iht. fordelingstal til kommunen



Fleksibel udlejning

Obligatoriske kriterier:

Personer i arbejde

Personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde 
(min. 25 timer om ugen)

Uddannelsessøgende

Unge under uddannelse 
(SU-berettiget eller faglige uddannelser)



Fleksibel udlejning

Frivillige kriterier

Seniorer

Personer i kommunen over 60 år, der er i arbejde 
eller under uddannelse

Skilsmisseramte m.v.

Personer i kommunen, der er i arbejde eller under uddannelse, der i 
forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov 
for hurtigt at få en ny bolig, kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et 
år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse 



Fleksibel udlejning 

Skærpede fleksible kriterier - ”Omvendte” kriterier

I visse boligområder lejes udelukkende ud efter de skærpede kriterier, 
som vil give fortrinsret til personer, som foruden at være i 
fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse også opfylder følgende:

1. Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen fra 18 år er enten i 
fuldtidsbeskæftigede eller under uddannelse

2. Ingen husstandsmedlemmer i aldersgruppen 18 – 64 år er – eller 
har på noget   tidspunkt inden for de seneste to år været –
offentligt forsørgede



Fleksibel udlejning 

Skærpede fleksible kriterier - ”Omvendte” kriterier (fortsat)

3. Ingen husstandsmedlemmer er inden for de seneste to år dømt for 
overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende 
stoffer

4. Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 30-59 år har en 
uddannelse over grundskoleniveau, der er taget eller godkendt i 
Danmark

5. Alle husstandsmedlemmer i alderen 15-64, som har været 
skattepligtige i Danmark hele året og ikke er uddannelsessøgende, 
har en gennemsnitlig bruttoindkomst svarende til mindst 55 % af 
den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen



Venteliste – oprykningsventelisten og 
almindelig venteliste - familieboliger

Intern venteliste

Der kan indgås aftale med den enkelte boligorganisation om, 
at oprykningsventelisten går forud for fleksibel udlejning

Venteliste – udsat boligområde

I afdelinger, der er udpeget som udsat boligområde, ghetto eller hård 
ghetto, skal boligsøgende fra oprykningsventelisten opfylde de 
skærpede fleksible kriterier ved flytning mellem afdelingerne  



Rammeaftale – eksempel på indhold

• Reducere oprykningsretten 
(intern oprykningsret og ekstern venteliste)

• Fælles fleksible kriterier 

• Differentieret fleksibel udlejning

• Børnefortrinsret

• Kommunal godkendelse ved alle udlejninger

• Opfølgning og evaluering af måltal

• Anvendelse af en øget kommunal anvisning 
udover de 25 pct. i nogle afdelinger



Link til aftalen i Høje-Taastrup Kommune så man kan se den i det 
endelige version. 

Linket er: https://dagsordener.htk.dk/vis/#b07ccf58-b9aa-4490-
a9f4-9b0ce30f86a8

https://dagsordener.htk.dk/vis/#b07ccf58-b9aa-4490-a9f4-9b0ce30f86a8
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TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE

Mette Simonsen & Kirsten Lund Frandsen



SAMARBEJDSMODELLEN 

Nybyggeri - det vil sige nye almene familieboliger 

– herunder små boliger, der udgør en andel af kvoten samt erstatningsbyggeri

Udlejningsaftaler: kombineret udlejning, fleksibel udlejning osv.

Forsøg med forebyggende indsatser i boligområder

Anvisningsaftalen (2016) – boliggaranti til unge hjemløse (2020)

TIL DAGLIG ARBEJDER VORES FORVALTNINGER OG BOLIGFORENINGERNE SAMMEN OM:

Grundlæggende har vi et rigtig godt samarbejde med byens boligforeninger



PLANSTRATEGI (2019) KOMMUNEPLAN (2017)

BOLIGPOLITIK (2016)
AFTALE OM UDSATTE 

BOLIGOMRÅDER (2018)

DET GRUNDLAG VI STÅR PÅ I AARHUS



1. Afdelingsintern 

2. Organisationsintern med fortrin 1.1

3. Ekstern med fortrin 1.1

4. Organisationsintern med fortrin 1.2

5. Ekstern med fortrin 1.2

6. Organisationsinterne uden fortrin, 

som ikke har modtaget ydelser i pkt. 

2.1 og 2.2 i 6 sammenhængende 

kalendermåneder

7. Eksterne uden fortrin, som ikke 

har modtaget ydelser i pkt. 2.1 og 

2.2 i 6 sammenhængende 

kalendermåneder

8a. Organisationsinterne uden fortrin 

9a. Eksterne uden fortrin

ELLER

8b. Udlejning via annoncering med 

bestemte kriterier. Aftale § 60a i 

almenboligloven.

FLEKSIBEL UDLEJNING

1.1 Personer i beskæftigelse

1.2 Personer under videregående 

uddannelse

KOMBINERET UDLEJNING

2.1 Kontanthjælp, 

uddannelseshjælp eller 

integrationsydelse

2.2 Førtidspension, 

arbejdsløshedsdagpenge, 

sygedagpenge eller 

ressourceforløbsydelse

ALMINDELIG VENTELISTE

ELLER AFTALE OM UDLEJNING VIA ANNONCERING §60a

Samlever: Forudgående botid på min. 3 måneder 

Beskæftigelse: 

• 25 t/uge

• 150.000 kr./år

• Tidsbegrænset min. 3 mdr. tilbage af i alt 9 mdr. 

varighed

• Fleksjob min. 10 t/uge

Påbegyndt uddannelse: 

• Videregående uddannelse godkendt til SU

• Påbegyndt erhvervsuddannelse med lærlingeløn 

• STU

Den Sociale Boligtildeling: Påser inden udlejning at 

den boligsøgende ikke modtager de ydelser, der er 

nævnt i 2.1 og 2.2, og meddeler dette til 

boligorganisationen.

Afvisning: Når den boligsøgende og dennes eventuelle 

ægtefælle modtager førtidspension eller i 6 

sammenhængende måneder har modtaget en af de 

øvrige nævnte ydelser. 

Ægtefælle: Andre personer, som i mindst 2 år har været 

samlevende med den boligsøgende. 

8b. Kommune og boligorganisation kan aftale om 

at udleje ledige boliger via annoncering. De kan 

ligeledes aftale kriterier for, hvem boligerne skal 

udlejes til. Kriterierne offentliggøres senest 

samtidig med annonceringen af de ledige boliger. 

Hvis flere ønsker boligerne, trækker 

boligorganisationen lod om, hvem boligen skal 

udlejes til.

OMRÅDER MED EN FLEKSIBEL UDLEJNINGSAFTALE 

OG KOMBINERET UDLEJNING





Vi modtager hver 3. 1-rums familiebolig, hver 

4. øvrige familiebolig og hver 7. ungdomsbolig

Vi anviser forsigtigt og som udgangspunkt 

ikke i udsatte boligområder

Vi har fokus på nybyggeri og især mindre 

og delevenlige boliger, der ”kittes ind” i de 

almene byggerier (jf. flygtningeboligerne)

Bofællesskaber eller sociale tilbud 

kittes ind i boligmiljøerne

Vi anvender alle boligtyper: Skæve boliger, 

startboliger osv.

Vi monitorerer løbende, ligesom der er en 

åben linje til boligforeningerne

HVOR OG HVORDAN ARBEJDER VI MED DEN ÅBNE BY – OG GANSKE ALMINDELIGE 

BOLIGER, DER ER TIL AT BETALE?



HVAD ER DER BRUG FOR, FOR AT FORTSÆTTE VORES ARBEJDE?

NYBYGGERI UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Tilskud eller som minimum at 
grundkapitalindskuddet på 8-12 % 

”holdes i ro” fremadrettet

Ghettolisten må ikke være en årlig 
surpriseliste – men i stedet en fælles 
og gennemsigtig forebyggelsesliste 

TID

Incitamenter eller tilskud, der sikrer 
betalelige (små) boliger

Lovjusteringer fx delvis fremleje



DRØFTELSE
“HVORDAN FÅR KOMMUNERNE 
OG BOLIGORGANISATIONERNE 
SKABT ET GODT SAMARBEJDE 
OM UDLEJNING?”

TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 



HVILKEN ROLLE SPILLER 

SAMHØRIGHED OG 

FÆLLESSKABER FOR TRIVSEL I 

BOLIGOMRÅDER? 

V. ANJA JØRGENSEN, SOCIOLOG AALBORG UNIVERSITET, PHD, PROFESSOR 

OF URBAN SOCIOLOGY

TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 



Forskningsgruppen

SocMap

Hvilken rolle spiller samhørighed og fællesskaber for 
trivsel i boligområder?





FR

Sammensat mål af 
Uddannelse
Arbejdsløshed
Indkomst



FR



Foreningsdeltagelse Foreningstæthed

Nuancer af grøn farve indikerer højt niveau af foreningsdeltagelse og foreningstæthed mens de røde

nuancer indikerer mindre aktivitet og færre foreninger (Jakobsen, Yding, & Johansen, 2014).



FR

Church membership in 
percent of the total population

Rolf Lyneborg Lund, Anja Jørgensen, Ole Preben Riis
(2019)
Social Geographical Patterns in Membership of the 
Established Church in Denmark. Nordic Journal of 
Religion and Society
Volum 32.



FR



Ghettokriterier er for fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere. 
Udsatte boligområder opfylder mindst to af ghettokriterierne 1 til 4. Ghettoområder opfylder 
mindst to af kriterierne 1 til 4 og opfylder også kriterie 5.

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

2. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive 
uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme 
gruppe i regionen.

4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov 
om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de 
seneste 2 år.

5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.

Ghettokriterier



udsatteområder.dk



Hvad er problemet? 
De udvalgte socioøkonomiske kriterier/variable siger i sig selv ikke noget om hvordan 
indbyggere på disse lokaliteter er sociale – hvordan de skaber og vedligeholder 
fællesskaber (normer og social kontrol) og hvordan de forskellige typer af fællesskaber 
er geografisk fordelt

Den måde at anvende socioøkonomiske kriterier/variable er løsrevet fra konkrete steder 
fordi man identificerer generelle (og databaserede) problemer uden hensyntagen til de 
konkrete fællesskaber på de konkrete steder.

Risikerer at nogle tager stigma på sig og agerer derefter

Summa sumarum: 

Ideen om ”kortets tomme units”

Partsinteresser versus sociologiske interesser



Danmarks Administrative Geografiske Inddeling 

DAGI

Hvad er problemet? De tomme ”units”
og de ufleksible 
”units vs. de fleksible 
og differentierede 
inddelinger”



FRChicago-inspirationen
“…high insanity rates appear to cluster in the deteriorated regions

in and surrounding the center of the city…”

….ekstrem mobilitet, fattigdom, tæthed og dekobling fra fællesskab som stærkeste indikatorer

Faris, R. E. L., & Dunham, H. W. (1939). Mental disorders in urban areas: an ecological study of schizophrenia and other psychoses. Oxford, England: Univ. Chicago Press.



FR

72

Robert Ezra Park
Ernest W. Burgess

Roderic McKenzie

Inspirationskilde:
Eugenius Warming (1895) Plantesamfund 
-grundtræk af de økologiske plantegeografi

     Moral,
assimilation

Økologi, konkurrence
Ruml ig forde ling, enhe d,  konstel lat ion (by), mobi li te t, ikke-mobi li te t,

j ernbane ne t, va ndveje, ve je , kommunikation,

proc esser:  konc entrat ion, c entral ise ring,  invasion,  succe ssion   

Økonomi, konflikt

Politik , tilpasning

Samfund

Natur

Byen som kampplads og byen som fællesskab
… og væk fra by-land distinktionen og i retning af et 
varieret og differentieret blik på byen
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Sammenhængskraft og sted:

• “… a variably interacting population of people and institutions in a common place”. Sampson (2011), 

• “neighbourhoods [or locations] in late-modern societies sometimes constitute a community in the traditional 
sense, characterized by shared values and tight-knit bonds; in many cases, however, they do not” (Sampson 
2001). 

• Byen et konglomerat af sub-sociale verdener

• a link between mutual trust, shared expectations among residents and willingness to intervene and interact (Sampson et al. 
1997) This means actually lived social relations. The quantity, quality and diversity of institutions and organizations both non-
profit and civic community-based organizations have an impact on neighbourhood (Sampson 2011).



FR

Sammenhængskraft – et politisk Buzzword eller et (målbart) videnskabeligt begreb?

• Kan ikke reduceres til socioøkonomiske variable så som uddannelsesniveau og økonomisk kapital/indtægt

• Kan ikke forstås gennem de nuværende ghettokriterier fordi de ikke siger om de mekanismer der oversætter
“det ydre til det indre” vi må sætte os udover den korrelationstænkning, der ligger i “Ghettokriterierne” og 
interessere os for mekanismer.

• Kan ikke reduceres til et spørgsmål om social kapital – hvad kan mennesker mobilisere gennem deres netværk? 
(forudsætter et strategisk kalkulerende rational-choice individ, instrumentelt, ”what’s in it for me”) 
Sammenhængskraft handler om mere og andet end ren kalkulation.

Sammenhængskraft handler i høj grad om…

fællesskab, solidaritet, loyalitet, netværk, rollemodeller, tillid, deltagelse, frivilligt engagement…

(samværsorienteret, sagsorienteret, uformelt, formelt)



FR

• Byens omgivelser er utrolig mange forskellige omgivelser, der må forstås i 
sammenhæng med menneskets sociale liv

• Det lokale sociale liv er forskelligt både med hensyn til omfang og sammensætning 
på forskellige lokaliteter 

• Det lokale sociale liv er både sagsorienteret, samværsorienteret, organiseret og 
uorganiseret



Robert Sampson (2011)
Det lokale er differentieret – nogen steder finder man 
lokalsamfund, med stærke lokale sociale relationer og andre 
steder er der mindre lokalt socialt liv.
Det lokale eller stedet er defineret ved de niveau og 
sammensætning af det sociale liv, der er bundet til steder.

Collective Efficacy er et sammensat mål:
• Aktivitets mønstre og routiner
• Organisatorisk infrastruktur
• Sociale netværk
• Segregering og fordeling af ressourcer



FR

‘Welcome in my back Yard’ – the role of affective practices and learning 

in an experiment with local social integration in Hjortshøj, Denmark 

Når forskellige sociale grupper mødes i fælles integrationsforsøg



FR

Jørgensen, Anja (2010). The Sense of Belonging in the New Zones in Transition. Current Sociology, 58(1),3-23.
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Organiserede Uorganiserede

Sagsorienterede •“Skansen mod 
nazisme” 
•Kontaktudvalget

• Fejring af helligdage 
(eks. Krystalnatten)

Samværsorienterede • Julefrokost 
• Legeplads 
•Fastelavnsfester, 
havefester, Sankthans 
bål

• “Uformelle og 
lejlighedsvise 
samtaler”
• Personlige 
venskaber 
• Uformelle `møder' 
foran den tidligere 
nazi beboelse
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‘Welcome in my back Yard’ – the role of affective practices and learning in an experiment 
with local social integration in Hjortshøj, Denmark 

”Affektive praksisformer” -”Hjortshøj som læringsmaskine”

Jørgensen, Anja, Mia Arp Fallov (2017). 
Velkommen i min bydel – om lokal social 
integration. Aalborg: Aalborg 
Universitetsforlag. 

Jørgensen, Anja & Mia Arp Fallov (2018). 
Welcome in my back Yard – the role of 
affective practices and learning in an 
experiment with local social integration in 
Hjortshøj, Denmark, Community
Development Journal vol53, no 3
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Affektive praksisformer handler om en kombination af:

• Stedtilknytning/identifikation

• Tilgangen til “det fælles bedste” ( L. Thevenot - retfærdiggørelsesregimer)

• Normalisering (tilpasning til det lokale gennem fælles forandring)



FR

Urban Learning Machines (Colin McFarlaine) 
• ‘…cities – as spaces of encounter and rapid change, of concentrations of political, 

economic, and cultural resources, and of often perplexing unknowability – are 
constantly sought to be learnt and relearnt by different people and for often very 
different reasons, from coping mechanisms and personal advancement to questions 
of contestation and justice. It is in this very concentration and demand of and for 
learning that the city is cast as a learning machine’ (McFarlane, 2011: 362).

• ….learning involves the three aspects of ‘translation’, ‘coordination’, and ‘dwelling’



FR

”Same-same but different”
Forbedret og strategisk udvælgelse til etnografiske og kvalitative studier
(ift at indfange særlige karakteristika ved stedet)

Christianshavn-Ry-Alling (socioøkonomisk top – størst variation i folkekirkemedlemsskab)
Mors- Stenderup (socioøkonomisk bund – størst variation i folkekirkemedlemsskab)
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GHET-IN FSE projekt 2 (start 2020) WWW.ghetin.aau.dk Are “ghettos” a problem for integration of 
migrants in Denmark?
Flows, consequences and the impact of policies 

Anja Jørgensen (PI), Anna Diop-Christensen, Rolf Lyneborg Lund, Hanne Louise Jensen

Det nuværende Ghetto-initiativ inkluderer:

• 1) En (udvidet) definition af ”ghettoer” og udsatte boligområder

• 2) 22 konkrete forslag til hvordan man kan nedbryde og forebygge parallelsamfund. 

Problemet er imidlertid, at vi mangler: 

Forståelse for hvordan forskellige indvandrergrupper bidrager til dannelsen og opretholdelsen af ”ghettoerne” og 
hvorfor nogle grupper har tendens til at bosætte sig i etniske enklaver? 

Belysning af hvilke konsekvenser – både positive og negative – det har at bo i en ”ghetto” for indvandrernes tilegnelse af 
det danske sprog og uddannelsesniveau. 

Viden om, hvilke politiske initiativer, der kan påvirke til- og fraflytning til ”ghettoområder”. GHET-IN-projektet vil således 
bidrage med viden, der er helt central for at forstå og håndtere disse udfordringer nationalt og lokalt.
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CASE: 

FLERE I JOB OG UDDANNELSE I 

UDSATTE BOLIGOMRÅDER I 

SØNDERBORG KOMMUNE 

V. THOMAS FRIIS, ANALYSE- OG UDVIKLINGSKONSULENT, ARBEJDSMARKEDSAFDELING, 

SØNDERBORG KOMMUNE



Handlekraft: Vi får det til at ske

Glokal: Storbyen i naturen

Grænseland: Det bedste fra to verdener
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Projekt: Job og Velstand

Flere i job og uddannelse i udsatte 

boligområder  

- en del af Sønderborg Kommunes parallelindsats   
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Tre udsatte boligområder i Sønderborg Kommunen: 

Et af disse boligområder er på ghettolisten: 

Nørager 

Nørager er på vej til at blive en hård ghetto 

Mht. kriteriet  for arbejdsmarkedet/uddannelse er Nørager i fremgang – og er kun 4,7 % point fra 

ikke at opfylde kriteriet (Kriteriet er 40%)



Handlekraft: Vi får det til at skeGlokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener 91

Følgende ledige borgere er i fokus: 

• Kontanthjælp 

• Uddannelseshjælp

• Ressourceforløbsydelse 

• Integrationsydelse

I alt omkring 300 borgere i de tre udsatte boligområder   

Nogle af borgerne er tæt på arbejdsmarkedet 

Nogle er borgerne er langt fra arbejdsmarkedet 
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Tre bærende principper i beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder: 

1) De ledige skal være aktive ledige

2) Aktivering af de ledige skal målrettes jobåbninger i den private og offentlige sektor 

3) Der skal være klare og tydelige krav til de ledige om deltagelse i aktivering

De tre bærende principper er politisk vedtaget af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget  
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Ad 1: De ledige skal være aktive ledige 
- Aktivering er fx: praktik/løntilskud og vejledning & opkvalificering 

• Aktiveringen skal være sammen med andre borgerne, som er udenfor de udsatte boligområder

• Aktiveringen skal målrettes den enkelte borgers forudsætninger

• Aktiveringen indbefatter hyppig kontakt med jobcentrets medarbejdere - dvs. jobrådgiver og jobmentor 

• Kombination af praktik og uddannelse - for eksempel IGU, AMU mv.  

• Aktiveringsgraden hæves:

41% i 2019  

70% i 2020

85% i 2021 og årene fremover. 

Aktiveringsgraden betyder andelen af borgere, som er i aktivering på et givet tidspunkt 



Handlekraft: Vi får det til at skeGlokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener 94

Ad 2: Aktivering skal målrettes jobåbninger i den private og offentlige sektor

Aktiveringen af de ledige borgere skal målrettes brancher, hvor der er jobåbninger i den private og offentlige 

sektor - og som matcher de lediges forudsætninger og ønsker. 

Aktiveringen skal blandt andet målrettes mod SOSU-området og daginstitutionsområdet, hvor der er mange 

realistiske jobåbninger for de ledige.  
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Ad 3: Der skal være klare og tydelige krav til de ledige om deltagelse i aktivering 

Den høje aktiveringsindsats i de udsatte boligområder betyder: 

• De ledige borgere får:

på den ene side ret til et aktiveringstilbud 

og på den anden side også pligt til at tage imod et aktiveringstilbud. 

I jobcentrets kommunikation med de ledige borgere skal rettigheder og pligter være tydelige - herunder skal 

det være tydeligt, at borgerne kan blive økonomisk sanktioneret, såfremt borgerne ikke vil deltage i aktivering. 
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Hvordan kommer vi i mål? – Hvad arbejder vi konkret med? 

• Styrker det vi allerede gør i dag (jobrådgivernes, jobmentorerne og 

virksomhedskonsulenterne arbejde)

• Evt. Fremskudt indsats - vi møde borgerne der, hvor de er dvs. ude i de udsatte 

boligområder

• Evt. Jobrådgiverne har færre borgere end normalt 

- Bedre kontakt 

- Øget mødehyppighed 

- Jobrådgiveren kender borgeren
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De forventede effekter: 

• 2019: 300 personer 

• 2020: 270 personer 

• 2021: 260 personer

Vi investerer i indsatsen:  2,7 mio. kr. i 2020 og 4,1 mio. kr. 2021. 
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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



Tilføj billede eller figur 

ved at klikke på et ikon:

Chefkonsulent Mette Fabricius Madsen 21. januar 2020

FORDELE OG ULEMPER VED 
FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATSER



FREMSKUDT BESKÆTIGELSE 

SEKS UDSATTE BOLIGOMRÅDER I KØBENHAVN (ORDINÆR INDSATS)

• 50 % færre afbud og udeblivelser

• Flere borgere i virksomhedspraktik og 

løntilskud

• Social effekt - forebygge at borgernes 

personlige og sociale problemer eskalerer. 

Datagrundlag: 10.000 samtaler i fremskudte indsatser og 42.000 samtaler centralt i jobcenteret



UDDANNELSE OG JOBGARANTI I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

FORSØGSPROJEKT I FEM KOMMUNER – MÅLRETTET UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Empowerment 
(2014)

Carsten 
Koch 

(2015)

JobFirst 
(2016)

Flere 
skal med 
(2017)

BIP
(2017)

Frontrunner –
Flere skal med 

II (2019)

• Nye metoder i jobcenteret

”jobrettet og helhedsorienteret”

• Fremskudt og samarbejde 

med boligorganisationer



UDDANNELSE OG JOBGARANTI I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

JOBRETTET OG HELHEDSORIENTERET - OG SAMARBEJDE MED BOLIGORGANISATIONER

• 15 % af indsatsgruppen har opnået 

lønnede timer (65 borgere) 

• 13 % har opnået selvforsørgelse til 

beskæf. eller udd. (56 borgere)

• 38 % er startet i virksomhedsparktik 

(164 borgere)

3 er forankret og driftes af kommunen

- De sidste 2 bibeholder områdefokus

Kontinuitet i sagsbehandlingen

• Dække ind for hinanden

• Stabil bemanding



FORUDSÆTNINGER FOR, AT DET VIRKER

EN VIS VOLUME TVÆRGÅENDE 

SAMARBEJDE

• Vidensdeling giver 

– hurtigere sagsbehandling 

– bedre kvalitet

• Tilgængelighed (åben rådgivning) 

• Få faste medarbejdere (ingen skift)

• Den ‘skrabede’ version virker ikke.

- Boligsocialt

- Familieindsats

- Sundhedshus

- UU-vejledning

- Bibliotek 

Samlet i ét hus

BOLIGOMRÅDET 

SOM PLATFORM



KRÆVER BENARBEJDE, MEN DET LØNNER SIG



TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

CASE: 

OM INDHENTNING OG 

VURDERING AF UDENLANDSKE 

UDDANNELSESBEVISER

V. SPECIALKONSULENT METTE GRAM, FSB 

OG CHEFKONSULENT INGER BRUUN  OG RAES EL-BADAOUI, INTERNATIONAL 

RÅDGIVER/HEAD OF SECTION, STYRELSEN FOR FORSKNING OG UDDANNELSE



Indhentning og vurdering af udenlandske 
uddannelsesbeviser i Bispeparken
Temadag om arbejdet med ghettokriterier 21. januar 2020



• Bygget i 1940 - 1941

• 786 Lejemål

• Ca. 1550 beboere

• 2 - 3 vær. bolig
ca. 5.000 – 6.000 kr./mdr.

• Velindrettede boliger

• Arkitektur af høj kvalitet

• Smuk landskabsplan

• En af byens højst beliggende 
grunde

• 5,5 km fra Rådhuspladsen

Bispeparken



Bispeparken på ghettolisten

Boligafdeling På listen

2015

På listen

2016

På listen

2017

På listen

2018

På listen 

2019

På listen

2020

FSB 1-22 

Bispeparken

Nej Ja Ja Ja Ja Evt. hårdt 

område



1. Arbejdsløshed: Hvis andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse 
opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år overstiger 40% 
Bispeparken 31,4%

2. Dømte: Hvis andelen af beboere på 18 år eller derover dømt for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som 
gennemsnit over de seneste 2 år - overstiger 1,98%
Bispeparken 2,9%

3. Grundskole: Hvis andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har grundskoleuddannelse overstiger 
60%  
Bispeparken 62,2%

4. Indkomst: Hvis den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området 
udgør mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen
Bispeparken 53,5%

5. Ikkevestlig baggrund: Hvis andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund 
overstiger 50% 
Bispeparken 59,1%

Bispeparken og regeringens kriterier 2018



Data bag 
uddannelseskriterie

• Udenlandske uddannelser (selvrapporterede) 
tæller ikke med i data bag ghettoliste

• Uddannelserne skal være godkendt og registreret 
af Styrelsen for Forskning og Uddannelse

• Styrelsen indberetter én gang om året til 
Danmarks Statistik

• Uddannelsesdata: Beboerne 1. januar 
indeværende år og deres uddannelsesstatus året 
før (skæringsdato 30. september)

• Bispeparken: Indsatsen fra april – september 2019 
kan vise sig på ghettolisten 1. december 2020



Uddannelsesregistrering i Bispeparken
Mål
At få vurderet og registreret 17-20 udenlandske 
uddannelser over grundskoleniveau

Målgruppe
Beboere mellem 30 – 59 år med uddannelse over 
grundskoleniveau

Organisering
• fsb’s projekt
• Frikøb af boligsociale medarbejdere 

(svarende til 1 fuldtidsstilling)
• Ca. 5 måneders indsats 

Metode
Opsøgende arbejde, vejledning og opfølgning

Resultat
22 uddannelser vurderet til over grundskoleniveau



Anbefalinger
• Samarbejd med afdelingsbestyrelsen og lokale netværk/ressourcepersoner

• Placer indsatsen lokalt

• Bred kommunikationsindsats 

• Brug boligsociale kompetencer

• En fordel at kunne tale flere sprog

• Opsøgende arbejde både dag og aften,  vær vedholdende

• Åbenhed om årsag til indsatsen

• Udfyld ansøgningsskemaer grundigt – evt. dialog med styrelsen inden

• Tænk kreativt når der skal indhentes dokumentation

• Vær opmærksom på samtykke og håndtering af personfølsomme oplysninger

• Opmærksomhed på skæringsdato - 30. september året før ny ghettoliste



Vurdering af udenlandske uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse – kontoret for Vurdering og 
Anerkendelse af Udenlandske Uddannelser

Chefkonsulent Inger Bruun (ib@ufm.dk)
Internatonal rådgiver Raed El-Badaoui (reb@ufm.dk)

Uddannelses- og Forskningsministeriet – Styrelsen for Forskning og Uddannelse



Vurdering af udenlandske uddannelser

➢En kort udtalelse, der fortæller, hvad en borgers udenlandske 

uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og hvilket 

fagområde (om muligt).

➢Vurderingen kan være en hjælp, hvis borgeren vil:

➢Søge arbejde

➢Ansøge om optagelse på en uddannelse

➢Ansøge om medlemskab af en a-kasse

➢Afklare øvrige muligheder (fx bolig)

Side 114

Uddannelses- og Forskningsministeriet – Styrelsen for Forskning og Uddannelse



5 gode råd

1. Orienter jeres beboere om muligheden for 

vurdering.

2. Indsend sagerne løbende og i så god tid som muligt.

3. Hjælp (gerne) jeres borgere, så al dokumentation 

kommer med.

4. Kontakt os, hvis I står med hastesager.

5. Kontakt os ved spørgsmål til vores vurderinger.

Side 115

Uddannelses- og Forskningsministeriet – Styrelsen for Forskning og Uddannelse



Myter om vurderinger

1. En afsluttet videregående uddannelse udløser en høj brugerbetaling 

ved fx AVU/HF enkeltfag, uanset om uddannelsen er blevet vurderet 

eller ej. 

2. En gymnasieuddannelse som giver adgang til videregående studier i 

Danmark, betyder, at man ikke kan tage en ny gymnasieuddannelse 

med SU, uanset om uddannelsen er blevet vurderet eller ej.  

Side 116

Uddannelses- og Forskningsministeriet – Styrelsen for Forskning og Uddannelse



TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

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



OPHÆVELSE AF LEJEMÅL VED 

UTRYGHEDSSKABENDE KRIMINALITET I UDSATTE 

BOLIGOMRÅDER

– med fokus på udveksling af oplysninger mellem politi og 

boligforeninger 

Louise Bek Vegeberg

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense kommune



Arbejdet med kriminalitetskriteriet

BAGGRUND



§ 90. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

10) Når lejeren eller medlemmer af lejerens husstand er idømt en 

ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af 

frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 134 a, 180, 181, 

192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 

eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om 

euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med 

henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden 

for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

OPHÆVELSE AF LEJEMÅL - ALMENLEJELOVEN



§ 63 d. Politiet kan til en boligorganisation videregive oplysninger om 

strafferetlige afgørelser vedrørende forhold, som en beboer har begået 

inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende 

bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen, når videregivelsen må 

anses for nødvendig som led i en eksisterende tryghedsskabende 

indsats i det pågældende boligområde. Politiet kan tilsvarende 

videregive oplysninger til selvejende institutioner, kommuner og 

regioner, der udlejer almene boliger.

Stk. 2. Politiet er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1.

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER -

ALMENBOLIGLOVEN



Mens vi venter på retningslinjer fra Rigspolitiet…

- Møde mellem politi, boligorganisationer og kommune

- Enighed om rammer og formål

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I ODENSE



TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

CASE:

OM DATA VEDR. KRIMINALITET 

OG HJEMMEL TIL AT DELE 

OPLYSNINGER 

V. RUNE LYNGVIG JESPERSEN, KONTORCHEF I ØKONOMIFORVALTNINGEN, UDSATTE 

BYOMRÅDER, KØBENHAVNS KOMMUNE



Kriminalitetskriteriet

KL temadag om ghettokriterierne 
d. 21. januar 2020 Økonomiforvaltningen

Udsatte Boligområder



Københavns Kommune

Statens ghettoliste 2019

125

Område

Beboere 
(1.000+) 1. 
jan. 2019

Gens. 
indkomst 

<55%*
Udenfor

arb.marked >40%
Kun

grundskole >60% Dømte  ≥2,03%

Mjølnerparken 1659 -22.175 kr. 23 -102 1

Tingbjerg/Utterslevhuse 6626 -5.918 kr. 606 -415 -1

Lundtoftegade 1532 1.300 kr. 73 -2 -12

Aldersrogade 2193 -9.519 kr. 106 -38 7

Bispeparken 1558 7.456 kr. 101 -3 -14

Hørgården 1583 14.739 kr. 82 -12 -4

Rød = udpeget på kriteriet *Gens. indkomst er udregnet ift. 
årsindkomst pr. person

Antal personer for meget/for lidt ift. grænseværdi



Københavns Kommune

Dømte – type af kriminalitet

33% 32%
41%

29%

2% 3%

3%

2%

13% 11%

11%

13%

15%
13%

10%

16%

5%
6%

4%
10%

32% 34% 31% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Udpegede områder Øvrige almene boliger i KK Øvrige KK Øvrige Danmark

Øvrig straffelov

Våben- og knivlov

Personfarlig kriminalitet

Alvorlig kriminalitet

Stoffer til videresalg

Besiddelse af stoffer



Københavns Kommune

Dømte – type af dom

32% 29% 29%

42%
36%

19%
16% 17%

13%
19%

13%

14% 13%

12% 13%

27%
31% 30%

22% 18%

9% 10% 11% 10%
14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ghettoer Øvrige udsatte områder Øvrige almene boliger i
KK

Øvrige KK Øvrige Danmark

Andet

Udeblivelsesdom

Ubetinget dom alene/Straffelov §68-70, Foranstaltning/
Forvaring

Betinget dom alene/Delvis betinget dom/Betinget dom og
bøde

Bødeforlæg/Bødedom/Bødevedtagelse i retten



Københavns Kommune

Hjemmel til at bede om straffeattest 
ved udlejning i risikoområder 

• Det må principielt opfattes som sagligt, hvis der 
opstilles et fortrinskriterie, der spejler sig i 
”ghettokriterierne”

• Kriterier skal være saglige og proportionale

• Saglighed og proportionalitet kan blive udfordret, 
hvis kriteriet fastsættes for et boligområde, der 
hverken er udsat eller i risiko for at blive udsat.



Københavns Kommune

Det drøfter vi i København

• Alle kommende beboere +15 år i udpegede områder, skal 
fremvise straffeattest

• Alle beboere +15 år i risikoområder med ”udfordringer ift. 
kriminalitet”, skal fremvise straffeattest



DRØFTELSE
HVORDAN SAMARBEJDER I OM 

GHETTOKRITERIERNE “HJEMME 

HOS DIG”? 

- KAFFE OG KAGE -

TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE Indsæt emne



TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

HVEM BOR I DE UDSATTE 

BOLIGOMRÅDER OG HVAD SIGER 

FORSKNINGEN OM INDAKATORER FOR 

SOCIAL OG ØKONOMISK UDSATHED? 

- OG HVAD VED VI OM, HVILKE BOLIGSOCIALE INDSATSER 

DER VIRKER? 

V. CHEFANALYTIKER I VIVE, GUNVOR CHRISTENSEN



Social og økonomisk udsathed

Chefanalytiker Gunvor Christensen



Hovedbudskabet til jer, når vi snakker social og økonomisk udsathed: 

• Kampen skal gå på mekanismerne til social og økonomisk udsathed; IKKE på at bekæmpe 

socialt udsatte grupper: 

• kampen må ikke gå på fx restgruppen, men på de forhold der leder til at en person lander i 

restgruppen

• Hvis vi mest kigger på en ”gruppe af socialt udsatte” fx ikke-vestlige i udsatte boligområder, så 

overser vi socialpolitisk andre borgere med behov, og vi laver en diskurs hvor 

problemer=bestemte grupper

• Derfor reguleringsøvelsen ALDRIG bare må blive en skrivebordsøvelse; for så bliver der kun 

tale om en bekæmpelse af socialt udsatte grupper på et ikke tilstrækkeligt nuanceret grundlag



Problemet: social og økonomisk udsathed

• En samlebetegnelse for sociale fænomener, der indikerer alvorlige 

sociale problemer

• Hverken politikere eller embedsmænd taler ud fra en egentlig definition 

– men mere ud fra en angivelse af grupper: fx anbragte børn, ikke-

vestlige, prostituerede, hjemløse

• Social eksklusion: en ufrivillig ikke-deltagelse gennem forskellige typer 

af udelukkelsesmekanismer og –processer, der ligger uden for 

individets eller gruppens mulighed at få kontrol over 

• Der er ikke en vej til socialt udsathed eller en mekanisme

• Ikke en bestemt livsfase – men kan opstå hele livet igennem



I en dansk boligområde kontekst

135

Social og økonomisk udsathed er mest et spørgsmål om:

social ulighed (det største problem)

negative områdeeffekter (marginalt problem)

Indlejret i velfærdsmodellen, at der sker en redistribuering af ressourcer 

ud fra en lighedstankegang:

• Socialt mix – på områdeniveau (negative områdeeffekter) – regulering

• Forbedring af livschancer på individniveau (social ulighed) - løfte



Indikatorer for social og økonomisk udsathed

136

Møde mellem praksis og forskning:

1) Hvad kan lade sig gøre datamæssigt? – hvad kan vi systematisk måle på?

2) Hvad kan der handles lovgivningsmæssigt på?

3) Hvad er der samfundsmæssigt fokus på?

Forskningen:

3 dimensioner, der bruges i stort set alle undersøgelser:

• Indkomst 

• Uddannelse

• Beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse er de to 
arenaer, hvor u-frivillig ikke-deltagelse 
giver de fleste risikofaktor for dårligere 
levekår



Andre risikofaktorer udover ghettokriterierne

Børn og unge 

• Fravær i skolen

• Lav grad af trivsel i skolen

• Enlige forældre

• Forældre med misbrug, psykisk lidelse, 

kriminalitet

• Hyppige familieskift

• Søskende med psykisk lidelse, kriminalitet

• Restgruppe

Voksne

• Overførselsindkomst

• Misbrug

• Psykisk sygdom

• Samlivsform & køn

137



Risikofaktorer: Pas på vi ikke bliver blinde

138

Klarer sig dårligt Klarer sig godt

Dårlige 

startbetingelser

X Z

Gode

startbetingelser

Y V

X er ofte større end Y, men 

Z er næsten altid større end X

V er størst



Risikofaktorer: Pas på vi ikke bliver blinde

139

Sigtelse Ikke-sigtelse

Ikke-vestlige 8,8 pct. 91,2 pct.

Etniske danske 5,3 pct. 94,7 pct

8,8 pct. er større end 5,3 pct., men 5,3 pct. findes

Og 91,2 pct. er større end 8,8 pct.

Andel 15-20-årige i udsatte boligområder med en sigtelse i 
2017

Kilde: Christensen et al 2019: Boligsociale indsatsers bidrag til kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder



Risikofaktorer: Pas på vi ikke bliver blinde

140

Ikke i gang med 

ungdomsuddannelse

I gang med 

ungdomsuddannelse

Ikke-vestlige 20 pct. 80 pct.

Etniske danske 30 pct. 70 pct.

20 pct. er MINDRE end 30 pct. 

Og 80 pct. er STØRRE end 20 pct. 

17-20 årige i udsatte boligområder 

Kilde: Christensen et al 2018: Børn og unges uddannelseschancer – de boligsociale indsatsers bidrag



Er der mekanismer eller grupperne fokus er på?

141

Reguleringen af beboersammensætningen sker udelukkende på baggrund af grupperne:

Fx Ikke-vestlige, uden uddannelse og beskæftigelse, lav indkomst og kriminalitet.

Pointen er:

Vi bekæmper ikke mekanismer til social ulighed via regulering. 

Brug for andre greb for at skabe betingelser for ”bedst mulige livschancer”



Målet er ”Bedst mulige livschancer - det gode liv”

142

Først og fremmest kvalitet i kernevelfærd:

• Med kernevelfærden kan der ske en reduktion i risikofaktorer og i 

størrelsen af risikogrupper

• Vi har en lovgivning med fokus på risikofaktorer og hvor der foretages 

konkrete vurderinger – problemerne kan være i hvordan lovgivningen 

måske effektueres.

Tidlig forebyggelse: god ide - men man kan ikke bare give alle en indsats 

Vi kan heller ikke give en indsats, når man ikke kender hvem der skal 

have den.

Så vi skal som samfund have en mellemløsning…



Målet er ”Bedst mulige livschancer - det gode liv”

143

En mellemløsning, når vi skal finde til de med ekstra behov:

• de boligsociale indsatser 

• øvrige civilsamfundsindsatser, som fx Røde Kors, fonde der 

iværksætter nye indsatser

Understøtter den kommunale kernevelfærd:

• Finde frem til de, der har et behov og bygge bro til den kommunale 

velfærd

• Supplere den kommunale kernevelfærd fx med ekstra indsats

• Udfylde tomme huller i kernevelfærden

• Massere/facilitere kernevelfærden til ”kunderne i butikken”



Det boligsociale bidrag

144

• Opsøgende arbejde:

• Fokus på risikogrupper 

• Hvad ligger fx bag højt fravær og mistrivsel

• MEN opsøgende arbejde er svært, hvis der ingen retning er

• Forudsætter vidensdeling mellem velfærdsaktører

• Konkrete aktiviteter:

• Sociale, personlige og handlemæssige kompetencer

• Brobygning – forankring af progression

• Faglighed og metode

• Forskellige måder at arbejde med målgrupperne på

• Det er ikke en stang-vare og pas på det ikke bliver.

• Den boligsociale platform for samarbejde og organisering



145



Boligsocial nuancering af reguleringsøvelsen

146

Bruge viden om risikofaktorer til at rette blikket på børn, unge og voksne der slår ud på disse 

faktorer

Fx højt fravær, lav trivsel – hvad er grundene bag – og bringe viden til bordet med de 

relevante samarbejdspartnere, der sidder  med i boligsociale bestyrelse, og 

styre/følgegrupper

Understøtte at de ”rigtige” får den hjælp de har brug – se bag om og uden om risikofaktorerne 

Se bag om og uden om de politiske greb på ”socialt udsatte grupper”, fordi når vi kigger på 

grupperne, glemmer vi mekanismerne



Tak for ordet!

guc@vive.dk



TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

HVORDAN KAN 

CIVILSAMFUNDSAKTØRER OG 

FRIVILLIGE RESSOURCER BRINGES 

I SPIL FOR AT UNDERSTØTTE 

ARBEJDET MED DE UDSATTE 

BOLIGOMRÅDER? 

NANA FOLKE, KONSULENT I MIGRATIONS- OG FLYGTNINGESEKTIONEN, NATIONAL 

AFDELING, RØDE KORS



3. Skriv dato / titel på præsentation 

HVAD KAN FRIVILLIGHED I 
DE UDSATTE 

BOLIGOMRÅDER?

Nana Folke
Røde Kors

149



Frivillighed i Holbæk 
– en anden vinkel på 
job og uddannelse

• Kate og Vanggruppen – hjælper 

arbejdsløse i arbejde:

”Vi tænkte at hvis vi bare kunne hjælpe 

med at få 5 beboere ud på 

arbejdsmarkedet, så kunne vi hjælpe 

beboerne og Vang kunne komme af 

Ghettolisten” 

• Kontakt til kommune, beboerforening og 

helhedsplan 

• I dag: 7 frivillige hjælper 1-2 beboere 

hver 
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• Imødekomme behov hurtigt 

• Hvorfor? 

• Stærke engagerede frivillige, (34.000 i RK)

• Lokal tilstedeværelse
Holbæk en af 200 lokal forankret Røde Kors 
afdelinger

• Mange aktiviteter: Cykeltræning, 
besøgsvenner, lektiecafeer, familienetværk 
mm 

• Tæt samarbejde på tværs er nødvendigt
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Hvad fortæller 
eksemplet om 
frivillighed?



Et tæt samarbejde 
RK og helhedsplan

• Familienetværket i 

Gadehavegård 

• Helhedsplan: Kender 

behov, formidler tilbud og 

stiller lokale til rådighed 

• Røde Kors: Aktør udefra 

med stor frivillig-faglighed 

• Til sammen: Et 

kontinuerligt tilbud
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Frivillighed kan…

• Støtte ift. til job og 

uddannelse, styrke 

forældreskab og netværk 

samt skabe tillid og 

kontinuitet

• I tæt samarbejde med 

beboere og andre centrale 

aktører i og omkring 

boligområderne
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Allerede meget 
frivillighed, men 

potentiale til mere…
• Støtte individuelt i 

forbindelse med 
byggeproces

• Understøtte 
beboerdemokrati

• Skabe aktiviteter der 
fremmer den gode 
fortælling

• RK vil gerne tilbyde 
kerneaktiviteter, der hvor 
der er behov og det giver 
mening
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TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

PRÆSENTATION AF RELEVANTE 

KURSER OG NETVÆRKSTILBUD 

HOS KL OG BL



BL kurser for ansatte

• Udlejning – den 11.-12. maj 2020

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0027

• Jura for udlejningsmedarbejdere – den 18. marts + 28. maj 2020

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0009

• Genhusning – den 28. april 2020

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0175

Ansatte i boligorganisationer har fortrinsret til en plads på BL´s kurser, men ansatte i 

kommuner og andre interessenter/samarbejdspartnere til boligorganisationerne har også 

mulighed for at deltage – hvis der er plads. 

Se kurser i BL: https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0027
https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0009
https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0175
https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender


Netværk i KL 

• Kommunernes Netværk om Almene Boliger (KNAB) Mødedatoer i 2020:                 

29. april,  2. september og 25. november  https://tilmeld.kl.dk/knab2020

• Kommunernes Netværk om udsatte Boligområder (KNUB) Mødedatoer i 2020:        

2. marts, 20. maj og 23. september https://tilmeld.kl.dk/knub2020

• Boligsocial Monitorering. Et 1-årigt netværk der handler om brug af geodata i 

boligsocial monitorering. Opstart i foråret 2020 

• Kommunenetværk om Boligsociale Indsatser er et forum for medarbejdere i 

kommuner, der arbejder med boligsociale helhedsplaner. Tilmelding ved henvendelse til 

Ulla Schärfe ulsc.@kl.dk

https://tilmeld.kl.dk/knab2020
https://tilmeld.kl.dk/knub2020
mailto:ulsc.@kl.dk


Tilbud fra Boligsocialnet  

• Netværk for boligsociale konsulenter og koordinatorer i Boligorganisationerne. 

Tilmelding ved henvendelse til Louise Buch Viftrup lvi@bl.dk

• Samarbejdskonference om boligsocialt arbejde på tværs af kommuner, 

boligorganisationer og boligsociale projekter. Afholdes 17.-18. marts 2020 i 

Fredericia. Tilmelding: 

http://www.boligsocialnet.dk/arrangementer/2019/11/samarbejdskonference/

• Strategisk Forum henvender sig til medlemmer af boligsociale bestyrelser. 

Afholdes i Horsens Statsfængsel den 27. maj 2020. Tilmelding: 

http://www.boligsocialnet.dk/arrangementer/2019/11/strategisk-forum/

mailto:lvi@bl.dk
http://www.boligsocialnet.dk/arrangementer/2019/11/samarbejdskonference/
http://www.boligsocialnet.dk/arrangementer/2019/11/strategisk-forum/


TEMADAG OM ARBEJDET MED GHETTOKRITERIERNE 

TAK FOR I DAG

Læg gerne jeres nøglesnore på bordene så vi kan genbruge dem.


