
PARLØB: Kommuner 
og boligorganisa-
tioner skal arbejde 
tæt sammen for at 
imødekomme socia-
le problemer. Det 
påpeger Center For 
Boligsocial Udvik-
ling i en ny rapport.

KØGE: Et indgående sam-
arbejde mellem kommune 
og boligselskaber er en af 
nøglerne til at vende udvik-
lingen i udsatte boligområ-
der.  Samarbejdet mellem 
kommune og boligselskaber 
ofte udfordrende, viser ny 
rapport fra Center for Bo-
ligsocial Udvikling (CFBU), 
der blandt andre fremhæver 
Køge for at være på rette vej.

Baggrunden for rapporten 
er, at Landsbyggefonden si-
den 2006, som noget nyt, har 
støttet sociale indsatser i ud-
satte boligområder. »Bolig-
organisationerne er på den 
måde blevet vigtige spillere 
ift. at vende udviklingen i de 
udsatte boligområder, men 
det er en opgave, der kræver 
et indgående samarbejde 
med den lokale kommune 
med bl.a. uddannelses- og 
jobvejledningen, skolerne 
og socialforvaltningen. Et 
samarbejde, der ikke altid 
kører på skinner«, lyder det 
i rapporten: »Udfordringer 
og potentialer i kommuner-
nes arbejde med Helheds-
planer”.

Vanskeligheder
Rapporten peger på, at der 
kan være mange udfordrin-
ger i samarbejdet mellem 
kommune og boligselskaber. 
Det kan handle om forskelli-
ge organisationskulturer, 
manglende prioritering af 
samarbejdet og kommunale 
vanskeligheder ved at mål-
rette generelle velfærdsop-
gaver mod en bestemt grup-
pe borgere. 

Samtidig kræver det ofte 
smidighed i kommunen at få 
det interne samarbejde mel-
lem de forskellige involvere-
de forvaltninger til at funge-
re på tværs i en fælles sag.

Rapport har undersøgt 
fem kommuner, der på hver 
deres måde har fået samar-
bejdet og de boligsociale ind-

satser til at fungere.
Det handler her bl.a. om at 

bruge den fornødne tid på at 
opbygge tillid mellem kom-
mune, boligorganisation og 
helhedsplans-medarbejdere 
gennem en åben dialog om 
styrker, svagheder og ram-
mebetingelser for ens arbej-
de. Det skaber grobund for 
et fleksibelt og respektfuldt 
samarbejde, hvor parterne 
optræder loyalt overfor hin-
anden og er bevidste om, at 
de har brug for hinanden for 
at løse de udsatte boligområ-
ders udfordringer.

- Vi kan se, at samarbejdet 
prioriteres meget forskelligt 
mellem kommunerne, og det 
får jo i sidste ende stor ind-
flydelse på, hvor virknings-
fulde indsatserne bliver ude 
i boligområderne. En del 
kommuner kunne høste sto-
re gevinster ved at lære af de 
velfungerende boligsociale 
samarbejder, og det håber vi 
at vores rapport kan bidrage 
til, siger specialkonsulent i 
CFBU, Majken Rhod.

I Køge kommune, der ind-
går i undersøgelsen, er der 
taget yderligere skridt for at 
styrke samarbejdet mellem 
boligselskaber og kommu-
nen. Her mødes parterne i 
uformelle fora og udveksler 
viden og erfaring. Der hol-
des oplæg for hinanden til 
fælles inspiration og delta-
gerne spiser frokost sam-
men med én man normalt 
ikke samarbejder med. 

Centerchef i Center for 
Dansk og Integration i Køge 
Kommune Ulf Lolk Larsen 
fortæller, at løbende dialog 
er mantraet i samarbejdet:

- Man skal ikke stå og ven-
te på, at den anden part gør 
et eller andet. Man må hele 
tiden opsøge sine samar-
bejdspartnere for at afstem-
me samarbejdsfeltet og af-
stemme forventninger. For 
det hele handler om kommu-
nikation. Hele tiden. Tinge-
ne flytter sig, og problemer-
ne flytter sig, og selv udfor-
dringerne flytter sig. Så det 
vigtige er, at man hele tiden 

får talt sammen. Det vi gjor-
de for tre måneder siden, det 
bliver vi nødt til at justere 
på nu, fordi der er opstået en 
ny problematik, og hvordan 
håndterer vi så det?

Han fortæller videre, hvor-
dan det blandt andet har re-
sulteret i, at en medarbejder 
fra den kommunale boligan-
visning og boligorganisatio-
nens ejendomsadministrati-
on har fundet fælles fodslag 
om hjælp til udsættelses-
ramte borgere.

Et andet eksempel fra 
Odense Kommune peger på 
et af kommunens seks bo-
ligområder, hvor der også 
en stor fysisk renovering 
af boligområdet i gang. Her 
samarbejder boligorganisa-
tionen og kommunen om at 
få de unge ledige involveret 
i byggeriet. Eksempelvis i 
form af praktikpladser og 
ved at motivere de unge til 
uddannelse, som kan styrke 
mulighederne for fremtidig 
beskæftigelse inden for byg-
geri.
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TILLIDSVÆKKENDE: 
Det er vigtig at have 
klare mål og afta-
ler bliver det blandt 
andet påpeget i rap-
porten fra CFBU. 

Af Torben Thorsø

KØGE: Det handler om tillid 
til alle led i dialogen mellem 
kommune, samarbejdspart-
nere og boligområder. Så-
dan lyder et af de punkter 
som Center For Boligsocial 
Udvikling fokuserer på i den 
nye rapport, der endnu ikke 
er offentliggjort. 

Her beskrives, hvordan 
man i Køge Kommune har 
arbejdet målrettet mod at 
styrke det gode samarbej-
de og den gensidige tillid 
mellem interne og eksterne 
samarbejdspartnere. 

Det har blandt andet re-
sulteret i, at kommunen har 
opstillet principper for dét at 
samarbejde, og disse forven-
tes efterlevet af kommunale 
ledere. 

Ledelsen har ligeledes an-
svaret for at implementere 

det ned gennem forvaltnin-
gerne. Principperne bygger 
på løbende dialog samt eva-
luering af samarbejdet og af 
dets resultater. 

Den løbende inddragel-
se og dialog anses som en 
forudsætning for opbyg-
ningen og vedligeholdelsen 
af tilliden i samarbejdet. 
Samarbejdsprincipperne 
forudsætter, at der er dia-
log, dialog og atter dialog 
om målsætningerne med en 
indsats, den konkrete gen-
nemførelse og ikke mindst 
dialog, når samarbejdet ud-
fordres, og der opstår kon-
flikter.

»Den løbende evaluering, 
eller ”loop”, som de kalder 
det i Køge, kommer til ud-
tryk ved, at samarbejds-
partnerne sammen løbende 
stopper op og stiller sig selv 
spørgsmålet: Nåede vi det, 
vi ville? Og hvis vi ikke gjor-
de, hvad er så årsagen? Hvad 
kan vi gøre bedre?«, lyder 
det i rapporten.

Tillid er vigtig 
for helheden

Kinddans knækker den sociale kode

Ellemarken i Køge er et af de boligområder i Køge, der er omfattet af 
en kommunal helhedsplan.

HELHEDSPLAN: Helt konkret 
har 44 af landets 98 kom-
muner et tæt samarbejde 
med boligorganisationerne 
om helhedsplaner med bo-
ligsocialt indhold.

En helhedsplan har til 
formål at løse de sociale 
udfordringer i et eller flere 
udsatte boligområder. Hel-
hedsplanen har et lokalt 
sekretariat med et antal 

medarbejdere placeret lo-
kalt i et udsat boligområde. 
Helhedsplaner løber over 
en fireårig periode og er of-
test finansieret af to parter. 
Landsbyggefonden finansie-
rer 75 pct af helhedsplanen, 
mens 25 pct. finansieres af 
den lokale boligorganisati-
on, kommune eller andre.

I Køge Kommune er det 
boligområderne Søparken, 

Karlemoseparken, Hastrup-
parken og Ellemarken der 
er gået sammen om en bo-
ligsocial helhedsplan, der 
støttes af Landsbyggefon-
den, boligselskaberne og 
Køge Kommune.

Center for Boligsocial Ud-
vikling arbejder på at styrke 
de boligsociale indsatser i 
udsatte boligområder. Det 
foregår ved at indsamle vi-

den om og måle effekten af 
indsatserne og på den bag-
grund rådgive beslutnings-
tagere og praktikere om 
virkningsfulde indsatser.

Det kan man læse mere om 
i rapporten »Udfordringer 
og potentialer i kommuner-
nes arbejde med Helheds-
planer«.

Halvdelen har helhedsplan


