KONFERENCE OM
FOGEDUDSÆTTELSER

Hvert år bliver 2500 danske familier sat ud af fogeden. En fogedudsættelse er i mange tilfælde en traumatisk oplevelse for den enkelte familie. Og samtidig
en stor omkostning for boligorganisationer og kommuner. Med en forebyggende indsats kan mange udsættelser undgås.
Personer der sættes ud af deres bolig bor ofte i den
almene sektor. Det er personer eller familier, der ofte
har en række forskellige udfordringer, der har været
årsag til den situation, de er havnet i. En forebyggende indsats mod fogedudsættelser kræver derfor et
tæt samspil mellem mange forskellige faggrupper, og
et samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner er at foretrække.
På konferencen præsenterer vi den nyeste viden om
udsættelser, og der præsenteres forskellige bud på
hvordan de kan forebygges. Vi præsenterer CFBUs
helt nye rapport om sociale viceværters indsats over
for udsættelser. Og så vil Københavns Kommune og
boligadministrationsselskabet BO-VEST fortælle om
de indsatser og samarbejdsformer, de hver især har
udviklet for at forebygge, at familier udsættes fra deres bolig.

CFBUs nye udgivelse ”Sociale Viceværter – En effekt
evaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser” udkommer i løbet af januar 2017. Hold
dig opdateret via vores nyhedsbrev eller på vores
hjemmeside www.cfbu.dk
TID OG STED
24. januar 2017.
Karens Minde Kulturhus.
Wagnersvej 19, 2450
København SV
TILMELDING
Du tilmelder dig HER.
Senest den 18. januar 2017. Deltagelse af gratis.
HUSK: at skriv navn, titel og organisation på alle
tilmeldte.
SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til konferencen er du velkommen til
at kontakte Rikke Engly Mygind på rem@cfbu.dk

SE PROGRAM FOR KONFERENCEN >>>

PROGRAM FOR KONFERENCEN
Kl. 12.00

Kom og spis en sandwich

Kl. 12.30

Velkomst

Kl. 12.35
Problemets omfang og karakter v/ Forsker Gunvor Christensen, SFI Det Nationale
		
Forskningscenter for Velfærd. Gunvor Christensen har foretaget en række undersøgelser 		
		
af fogedudsættelser, og hun vil rammesætte problematikken. Vi får viden om hvor mange
		
fogedudsættelser, der er i Danmark, hvem er der bliver ramt og hvilke konsekvenser en
		fogedudsættelse har.
Kl. 13.15
Kan det betale sig at ansætte en social vicevært v/ Specialkonsulent Lasse Kjeldsen, 		
		
CFBU Center for Boligsocial Udvikling. Lasse Kjeldsen m.fl. har netop færdiggjort en
		
undersøgelse af den sociale viceværts arbejde mod fogedudsættelser. Lasse Kjeldsen
		
præsenterer den sociale viceværts arbejde og de metoder der anvendes, og han fortæller om
		
det økonomiske incitament ift. at ansætte sociale viceværter i arbejdet mod udsættelser.
		
		Pause
Kl. 14.00
Den kommunale indsats mod udsættelser og samarbejdet med sociale viceværter
		
v/ Områdechef for Bolig og Beskæftigelsesenheden, Susanne Søgård Grøn, Københavns 		
		
Kommune. I Københavns kommune har man 28 boligrådgivere ansat, hvis primære opgave er
		
at forebygge fogedudsættelser. Susanne Grøn vil fortælle omkommunens fremgangsmåde
		
i en udsættelsessag og præsentere hendes bud på en god organisatorisk ramme for
		
samarbejdet mellem de kommunale aktører og de sociale viceværter i de udsatte
		boligområder.
Kl. 14.30
Et tæt samarbejde om fogedudsættelser på Vestegnen v /Økonomisk rådgiver Lars 		
		
Salomonsson Christensen, BO-VEST. Lars har flere års erfaring som økonomisk rådgiver 		
		
på Vest Egnen. Lars fortæller, om hans arbejdsmetoder og de organisatoriske rammer, de har
		
valgt for den forebyggende indsats i BO-VEST. Han giver os et indblik i styrkerne ved, at være
		
ansat i en boligorganisation, kombineret med, at han har et tæt samarbejde med relevante 		
		kommunale aktører.

		

Udveksling af erfaringer. Over lidt kage og kaffe/te ligger vi op til en erfaringsudveksling 		
mellem deltagerne og oplægsholderne.

Kl. 15.30

Afrunding og tak for i dag

