
  

 

Tid nok til varige forandringer? 

Udfordringer ved tidsafgrænsningen af  

boligsociale indsatser 



  

Tid nok til varige forandringer? – Udfordringer ved tidsafgrænsningen af 
boligsociale indsatser 

Anne Stampe, projektleder 

Nana Frederiksen 

Majken Rhod Larsen 

ISBN: 978-87-993751-6-5 

 

© 2010 Center for Boligsocial Udvikling 

Center for Boligsocial Udvikling 

Sadelmagerporten 2a 

2650 Hvidovre 

Telefon: 50 89 45 00 

info@cfbu.dk 

www.cfbu.dk 

 

Oktober 2010 

 

Forsidefoto: Lisbeth Holten 

 

Udgivelsen kan frit hentes på www.cfbu.dk. 

CFBU’s udgivelser kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. 

 

Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution under Socialministeriet med 

et årligt budget på 10 mio kr. Centrets overordnede formål er at udvikle effektmålings-

metoder, der er tilpasset det boligsociale felt, at lave systematiske vidensindsamlinger 

på baggrund af erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser og at yde 

kvalificeret rådgivning og processtøtte til centrale aktører indenfor det boligsociale  

område. 



  

Indhold 
 

Indledning 5 

Konklusioner 3 

Puljefinansieringen populær på beslutningstagerniveau 4 
Hvordan kan man skabe forandring i et udsat boligområde? 4 
”Nye” indsatser overfor ”gamle” målgrupper 4 
Korte og faste ansøgningsfrister kobler beboerdemokratiet af 5 
Kommuner overtager sjældent indsatser, når helhedsplansstøtte ophører 5 
Korte indsatser giver udbredt videnstab til skade for fremtidige indsatser 5 
Ansøgninger baseret på upræcis viden om muligheder og problemer i boligområdet 5 
De enkelte medarbejdere tager viden med sig 6 
Udbredt jobusikkerhed 6 
Indsatser består, puljemidler forgår 6 

Anbefalinger 7 

Anbefalinger til kommunerne 8 
Anbefalinger til Boligorganisationerne 8 
Anbefalinger til Landsbyggefonden 9 

Metoden 11 

Læsevejledning 13 

Puljefinansieringen 14 

Hvad er formålet med de boligsociale indsatser? 17 

Et boligsocialt eller kommunalt ansvar? 18 
Boligsociale indsatser som en ”kickstart” af områderne 20 

Borgerinddragelsen 23 

Ansøgningsprocedure for områdefornyelsen 24 
Ansøgningsprocedure for de sociale helhedsplaner 24 
Borgerinddragelse i  ansøgningsfasen 25 
Løbende involvering af borgerne og forankring 26 
Problematikker 27 
Anbefalinger 27 

Samarbejde med kommuner og boligorganisationer 28 

Samarbejdet med kommunen i udarbejdelsen af helhedsplanerne 29 
Tab af viden og kompetence i forvaltninger og boligorganisationer 32 
Styringsdialog 33 
Problematikker 33 
Anbefalinger 34 

  



  

Opstarten 36 

Problematikker: 38 
Anbefalinger: 38 

Genansøgninger 39 

Problematikker: 40 
Anbefalinger: 40 

Litteraturliste & Interviewpersoner 41 

Litteraturliste 42 
Interviewpersoner 43 



   

Indledning 
Hvorfor er tidafgrænsning et problem i de 
boligsociale indsatser og hvad er formålet 
med CFBU’s undersøgelse?
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Hvad skal der til for på længere sigt at 

vende udviklingen i Danmarks udsatte bo-

ligområder? Spørgsmålet har ikke noget 

enkelt svar, men nyder både politisk og 

forskningsmæssigt stor interesse. Mange 

tiltag har været afprøvet siden midten af 

1990’erne, og der er frem til 2010 løbende 

blevet afsat ganske betragtelige midler til 

boligsociale indsatser1 i udsatte boligom-

råder.  Det skønnes, at der fra de første 

Byudvalgsindsatser, over Kvarterløftene, 

Den helhedsorienterede byfornyelse, til 

Områdefornyelsen og senest De sociale 

helhedsplaner, er blevet investeret ca. 3,5 

mia. kr.2 

Problemerne med høj arbejdsløshed, et 

lavt uddannelsesniveau, unge uromagere,  

utryghed etc. i de udsatte boligområder er 

dog endnu ikke løst, og det er derfor 

sandsynligt, at der også i fremtiden vil 

blive investeret betragtelige midler i bolig-

sociale indsatser. Dette bekræftes i skri-

vende stund af den voldsomme politiske 

debat om prioriteringerne i de næste fire 

års ”ghettostrategi”. De boligsociale ind-

satser er kort sagt kommet for at blive.  

Det er imidlertid ikke tilfældet for indsat-

serne i det enkelte område. Når midlerne 

til boligsociale projekter skal fordeles sker 

det nemlig helt overvejende ved, at der 

etableres en pulje, som boligorganisatio-

ner, kommuner eller andre aktører i de 

socialt udsatte boligområder kan søge til 

deres indsatser. Puljerne yder kun støtte i 

en afgrænset periode, og indsatsernes 

slutdato er dermed fastlagt ved opstart. 

De hidtidige boligsociale indsatser i Dan-

mark har kørt over en periode på fire-seks 

år, dog i de første kvarterløftindsatsers 

tilfælde i op til otte år. 

                                                        

1 Med boligsociale indsatser menes sociale indsatser, 

som tager udgangspunkt i et geografisk afgrænset 

bolig- eller byområde  

2www.cfbu.dk/aktuelt/nyhedsbreve/nyhedsbreve/bed
re-bydele-nr-3/ 

Tidsafgrænsningen af de boligsociale ind-

satser har en række markante konsekven-

ser i forhold til  indsatsernes effekter, 

organisering, forankring og medarbejder-

forhold , som denne undersøgelse vil sæt-

te fokus på. En række af konsekvenserne 

vil være velkendte for de fleste boligsocia-

le aktører, men er hidtil ikke blevet taget i 

betragtning, når nye boligsociale puljer er 

blevet etableret. Vi håber med denne un-

dersøgelse at kunne ændre på dette. 

Vores sigte med undersøgelsen er over-

ordnet at styrke og kvalificere de boligso-

ciale indsatser, så når der i forestående 

rapport luftes kritik eller påpeges proble-

matiske forhold i relation til tidsaf-

grænsningen af de boligsociale indsatser, 

bestræber vi os gennemgående på at 

komme med løsningsforslag og anbefalin-

ger, der kan afhjælpe de nævnte proble-

mer. 

 

God læselyst!  
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Konklusioner 
Tidsafgrænsning forringer kvaliteten af 
de boligsociale indsatser på en række 
punkter. Det nødvendige lange seje træk i 
de socialt udsatte boligområder er svært 
at gennemføre med korte indsatser. 
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Puljefinansieringen populær på 
beslutningstagerniveau 

Den væsentligste årsag til tidsaf-

grænsningen af de boligsociale indsatser 

ligger i puljefinansieringen. På statsligt 

niveau er der blandt de adspurgte em-

bedsmænd eller administratorer af puljer-

ne enighed om, at der fra administrativt 

og politisk hold helt overvejende anvendes 

puljefinansiering, fordi det giver bedre 

muligheder for at styre indsatserne end fx 

bloktilskud. Samtidig påpeger flere, at det 

er lettere at profilere sig politisk med 

målrettede puljer end brede bloktilskud. 

På et kommunalt plan er der også admini-

strative fordele ved tidsafgrænsede ind-

satser, fordi kommunerne dermed ikke 

binder medarbejdere og økonomiske midler 

i længere perioder, og den lokale politiske 

indflydelse på indsatserne øges. Samlet 

set arbejder kommunerne dog via Kommu-

nernes Landsforening på at minimere pul-

jemidler til fordel for mere permanente 

støtteløsninger. 

Hvordan kan man skabe forandring 
i et udsat boligområde? 

Boligsociale indsatser kan meget forenklet 

opdeles i to typer: 

1. Indsatser, der har de individer, som bor i 

området som målgruppe.  

Det kan f.eks. være beskæftigelses-, 

sundheds- eller uddannelsesindsatser, der 

alle traditionelt varetages kommunalt, og 

som forsøger at løse mere strukturelle 

problemer i områderne. Ved disse indsat-

ser kan resultaterne typisk måles på indi-

vidniveau og er tæt knyttet til den iværk-

satte indsats.  

For denne type indsatser viser forsknin-

gen, at det ikke er realistisk i væsentlig 

grad at ændre de strukturelt skabte pro-

blemer med en indsats af mindre end 10 

års varighed. Dette bekræftes af de ad-

spurgte boligsociale aktører.  

En væsentlig årsag er her den fraflytning, 

der finder sted, når beboere kommer i 

arbejde, og den tilsvarende tilflytning af 

nye arbejdsløse eller ressourcesvage be-

boere, hvilket gør at et boligområde kun 

langsomt ændrer socioøkonomisk karakter 

(den såkaldte elevatoreffekt). 

2. Indsatser, hvor der arbejdes med for-

hold, der er knyttet mere direkte til bolig-

området.  

Det kan f.eks. være fysisk forbedringer, 

styrkelse af et områdes image, styrkelse 

af lokale sociale fællesskaber eller at kick-

starte en borgermobiliserende proces, 

hvor lokale beboere selv driver udviklingen 

videre.  

For denne type indsatser viser forsknin-

gen, at en indsats på fire-seks år ofte er 

tilstrækkelig og dette bekræftes af en del 

af de adspurgte boligsociale aktører. 

”Nye” indsatser overfor ”gamle” 
målgrupper 

Der er blandt de adspurgte en udbredt 

opfattelse af, at der i de overordnede 

prioriteringer på det boligsociale område 

er sket en forskydning fra borgerinddra-

gende kickstart-indsatser over mod ind-

satser, der på individniveau forsøger at 

løse strukturelle problemer som arbejds-

løshed, manglende uddannelse eller sund-

hedsproblemer.  

Samtidig er det ”traditionelle” boligsociale 

puljesystem med tidsafgrænsede indsat-

ser på maks. fire-seks år uforandret. 

Mange boligsociale aktører oplever derfor, 

at selvom deres indsatser i sig selv er 

succesfulde, er projektperioden for kort til 

at skabe varige forandringer i det givne 

boligområde. Og at der så efterfølgende vil 

være behov for at starte en ”ny” indsats 

op, der arbejder med den samme ”gamle” 

målgruppe. 



 

Tid nok til varige forandringer?   Konklusioner  5  5 

 

Korte og faste ansøgningsfrister 
kobler beboerdemokratiet af 

Den væsentligste kilde til at finansiere 

boligsociale indsatser er Landsbyggefon-

den, der fra 2006 til 2010 i tre runder har 

fordelt ca. 1,2 mia. kr. i puljemidler til so-

ciale indsatser i udsatte boligområder 

gennem de sociale helhedsplaner. Boligor-

ganisationer og kommuner kan i fælles-

skab ansøge om midler til sociale helheds-

planer, og hidtil har fristen for ansøgnin-

ger til hver af puljerunderne været 6 må-

neder. Der er blandt de adspurgte aktører 

enighed om, at denne korte frist resulte-

rer i, at ansøgningerne kun i ringe grad 

formuleres i fællesskab med det eksiste-

rende beboerdemokrati og meget sjældent 

som følge af en lokal borgerinddragelse. 

Hertil kommer, at en del boligorganisatio-

ner pga. tidspres lader et konsulentfirma 

stå for ansøgningen, hvilket yderligere 

øger afstanden til områdets beboere. 

Den manglende borgerinddragelse rummer 

på den ene side en fare for, at det ikke er 

de for boligområdets beboere væsentlig-

ste projekter, der søges midler til i ansøg-

ningerne. På den anden side minimerer den 

beboernes ejerskab til de projekter, der 

faktisk sættes i gang inden for den sociale 

helhedsplan - projekter, der så ikke over-

tages af beboerne, når støtten fra Lands-

byggefonden udløber. Ved manglende bor-

gerinddragelse er sandsynligheden for at 

opnå en kickstart-effekt væsentlig forrin-

get. 

Kommuner overtager sjældent 
indsatser, når helhedsplansstøtte 
ophører 

Samarbejdet mellem boligorganisationer 

og kommuner bliver sjældent stærkt nok 

som følge af den korte ansøgningsfase. 

Selvom det er tanken med de boligsociale 

indsatser under De sociale helhedsplaner, 

at de bedste af dem føres videre af den 

respektive kommune, når støtteperioden 

udløber, sker dette meget sjældent i prak-

sis. En del af de adspurgte mener, dette 

skyldes kommunernes manglende indfly-

delse og medejerskab i ansøgningsfasen, 

ofte forårsaget af de korte ansøgnings-

frister. 

Korte indsatser giver udbredt vi-
denstab til skade for fremtidige 
indsatser 

Et aspekt ved de faste ansøgningsfrister 

er, at de også internt i boligorganisatio-

nerne giver et tidspres, fordi der indenfor 

en kort tidsramme skal afsættes betydeli-

ge ressourcer og medarbejdertimer til at 

varetage ansøgningerne. Det samme gæl-

der for de deltagende kommuner, og ofte 

bliver løsningen, som nævnt, at lade ude-

frakommende konsulenter stå for at ud-

forme ansøgningerne i stedet for at sæt-

te tid og medarbejdere af internt i organi-

sationer og forvaltninger.  

Det skaber et væsentligt videnstab, fordi 

det at formulere helhedsplanen, inddrage 

interessenter, skabe fælles fodslag etc. er 

vigtige læreprocesser, som det fremtidige 

boligsociale arbejde kan bygge på. Når 

eksterne parter trækkes ind forsvinder 

denne læring og giver dårligere forudsæt-

ninger for fremtidige indsatser. 

Ansøgninger baseret på upræcis 
viden om muligheder og problemer 
i boligområdet 

Det er en særligt problem, at lederen af 

helhedsplanen som hovedregel først an-

sættes, når ansøgningen er godkendt. 

Dette giver en væsentligt forlænget op-

startsperiode, fordi de nødvendige samar-

bejdsrelationer i lokalområdet først skal 

bygges op af lederen eller dennes eventu-

elle medarbejdere. Endvidere skal dele af 

helhedsplanen sandsynligvis ændres, da 

den ikke i tilstrækkelig grad er bygget på 

viden om de faktiske muligheder eller pro-

blemer i lokalområdet. Relationer og viden 

som lederen eller dennes eventuelle med-

arbejdere så bruger tid på at opbygge i 

starten af indsatsperioden, hvilket stjæler 
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tid fra den egentlige implementering af 

indsatsens projekter. 

De enkelte medarbejdere tager 
viden med sig 

Den viden, medarbejderne ved projektet 

bygger op om lokalområdet, netværk og 

potentialer, forsvinder ofte, når indsatsen 

stopper og medarbejderne skal finde et 

andet arbejde. Problematikken kendes fra 

de fleste arbejdspladser, men er særlig 

udtalt på det boligsociale område qua de 

mange afgrænsede projekter.  

Samtidigt betyder indsatsernes midlerti-

dighed, at en del gode erfaringer fra suc-

cesfulde projekter ikke videreformidles til 

andre på det boligsociale område, men 

forbliver hos den enkelte medarbejder. 

Udbredt jobusikkerhed 

Et sidste aspekt ved de mange afgrænse-

de boligsociale projekter er den udbredte 

job-usikkerhed, som denne indsatsform 

giver anledning til for den enkelte medar-

bejder. Flere af de adspurgte pointerer, at 

dette forhold potentielt kan have stor 

negativ indflydelse på projektarbejdet i en 

betydelig tidsperiode inden indsatsens 

ophør. Medarbejderne søger i god tid inden 

indsatsens ophør andet arbejde for ikke at 

risikere at stå arbejdsløse, når indsatsen 

stopper. 

Indsatser består, puljemidler for-
går 

Der er en udbredt erkendelse blandt de 

adspurgte af, at en del boligområder har 

så alvorlige strukturelle problemer, at der i 

en lang periode fremover vil blive etableret 

nye boligsociale indsatser, når de gamle 

ophører. Når den ene indsats afløser den 

anden, betyder det, at der i projektafslut-

ningen koncentreres mange medarbejder-

timer om at få forlænget projektet og 

ansøge på ny. Det tager tid fra en projekt-

fase, hvor der optimalt burde fokuseres 

på at få forankret projektet i den kommu-

nale forvaltning, i den respektive boligor-

ganisations faste drift af boligområdet 

eller blandt beboerne. Hos bevillingsgiverne 

betyder de afgrænsede indsatser samti-

dig, at der bruges meget tid på at behand-

le ansøgninger til områder, som alle parter 

er klar over vil modtage midler på den ene 

eller anden måde.  
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Anbefalinger 
CFBU præsenterer en række anbefalinger 
specifikt målrettet de aktører, der har 
mulighed for at ændre på forholdene  
omkring tidsafgrænsningen af boligsocia-
le indsatser. 
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Som nævnt har formålet med Center for 

Boligsocial Udviklings undersøgelse af tid-

safgrænsningen i boligsocialt arbejde væ-

ret at styrke og kvalificere de boligsociale 

indsatser.  

Derfor skal undersøgelsens konklusioner 

ikke stå alene, men følges op af en række 

anbefalinger, der specifikt er målrettet de 

hovedaktører, der har mulighed for at 

ændre tingenes tilstand på det boligsocia-

le område: Kommuner, almennyttige bolig-

foreninger, Landsbyggefonden og ministe-

rier. 

Anbefalingerne til de forskellige parter 

gives vel vidende, at den nuværende bolig-

sociale puljeform i høj grad beror på politi-

ske prioriteringer i især folketing og kom-

muner. Anbefalingerne kan tjene som ind-

spark til fremtidige forhandlinger om bo-

ligsociale puljer.  

Vores håb er derfor, at de her adressere-

de parter først vil tage anbefalingerne til 

sig og dernæst tage dem med til de bolig-

sociale forhandlingsborde. 

 

Anbefalinger til kommunerne 

Opret en permanent enhed til vedvarende 

boligsociale indsatser 

Der er et behov for, at kommunerne i høje-

re tager den vigtige rolle på sig, som de 

spiller i samarbejdet omkring de sociale 

helhedsplaner. Det anbefales, at de kom-

muner, som har mange og/eller særligt 

udsatte boligområder, opretter en perma-

nent enhed, som har det løbende ansvar 

for det boligsociale arbejde.  

Enheden skal fungere som en samlet ind-

gang til kommunen, der deltager i udarbej-

delsen af helhedsplaner, definerer proble-

mer og ikke mindst løsninger. Enheden skal 

arbejde på at finde muligheder for foran-

kring af de delprojekter, som kommunen er 

med til at finansiere, og som det vil være 

naturligt at forankre i den kommunale 

drift. Sådanne samlede enheder vil kunne 

sikre, at kommunerne i højere grad enga-

gerer sig i det boligsociale arbejde. I Kø-

benhavns Kommune har man en sådan 

enhed, og her kan andre hente inspiration.  

Etablér løbende samarbejde med  

boligorganisationer 

For at fremme samarbejdet mellem kom-

munerne og boligorganisationerne anbefa-

les det, at kommunerne støtter op om 

styringsdialogen ved at være indstillet på 

et forpligtende samarbejde omkring den 

boligsociale indsats med boligorganisatio-

nerne. Her vil det være hensigtsmæssigt 

at betragte det anbefalede årlige møde 

mellem kommune og boligorganisation som 

et springbræt til et mere omfattende og 

løbende samarbejde med boligorganisatio-

nerne.  

 

Anbefalinger til Boligorganisatio-
nerne  

Etablér løbende samarbejde med  

kommuner 

Det anbefales, at boligorganisationerne - 

ligesom kommunerne – betragter sty-

ringsdialogen som et springbræt for et 

mere omfattende og forpligtende og kon-

tinuerligt samarbejde omkring den boligso-

ciale indsats.  

Opret en permanent enhed til vedvarende 

boligsociale indsatser 

Det anbefales, at boligorganisationer af en 

vis størrelse, som har flere helhedsplaner, 

etablerer en permanent enhed, som tager 

sig af de boligsociale indsatser. Enheden 

skal være med til at udarbejde kvalificere-

de ansøgninger samt yde processtøtte til 

de boligsociale indsatser bl.a. i forhold til 

at involvere kommunerne i et forpligtende 

samarbejde. En sådan enhed i boligorgani-

sationen vil også fra starten af en indsats 

kunne afklare, hvorvidt udvalgte indsatser 

kan forankres i boligorganisationen. De 

boligorganisationer, som allerede har så-
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danne enheder, bør i de fleste tilfælde 

opgradere enhederne, så disse kommer til 

at veje tungere i boligorganisationernes 

faste drift.  

Fællessekretariater med flere boligorga-

nisationer 

Det anbefales, at boligorganisationerne 

går sammen om at oprette fællessekreta-

riater i de byer, hvor der er en stor kon-

centration af helhedsplaner. Disse fælles-

sekretariater skal koordinere det boligso-

ciale arbejde i de forskellige helhedsplaner 

og være i løbende kontakt med projekt-

medarbejderne.  

Fordelene ved sådanne fællessekretaria-

ter vil være, at de i kraft af deres lokale 

placering, kan give lokalt tilpasset støtte, 

på en måde som enhederne i boligforenin-

gerne ikke kan. Bl.a. vil fællessekretaria-

terne - i og med at de kun skal arbejde 

sammen med én kommune - kunne skabe 

en god kontakt til den pågældende kom-

mune. Fællessekretariater vil endvidere 

kunne opsamle og videreformidle lokale 

erfaringer og viden til de respektive bolig-

organisationer. I en del byer er der allere-

de etableret fællessekretariater, som 

finansieres af henholdsvis kommunale 

midler og midler fra Landsbyggefonden. 

Fællessekretariatet i Århus er her et vel-

fungerende eksempel til inspiration for 

andre byer.  

 

Anbefalinger til Landsbyggefonden 

Ændringer i ansøgningsproceduren for de 

sociale helhedsplaner 

Det anbefales, at der bliver indført løben-

de ansøgningsfrist i stedet for en fast 

ansøgningsdato. På denne måde kan man 

fremme mulighederne for at lave grundigt 

gennemarbejdede helhedsplaner baseret 

på et godt og forpligtende samarbejde 

mellem boligorganisationer og kommuner, 

hvor samarbejdet ikke bliver amputeret af 

for kort en tidsfrist. Samtidig undgår man 

flaskehalsproblemer i de kommuner, hvor 

der er mange udsatte boligområder.   

Bindende forhåndsreservation af midler  

Det anbefales, at der ligesom i område-

fornyelsen gives en bindende forhåndsre-

servation af midler før udformningen af 

den endelige helhedsplan. På denne måde 

fremmes mulighederne for et mere seri-

øst og forpligtende samarbejde mellem 

boligorganisationen og kommunen, da 

samarbejdet herved vil foregå på et mere 

sikkert grundlag.  

En bindende forhåndsreservation af midler 

vil også betyde, at projektlederen vil kunne 

ansættes før helhedsplanen udarbejdes, 

frem for den procedure der ses i dag, hvor 

projektlederen først ansættes efter hel-

hedsplanen er udarbejdet. Hvis projektle-

deren ansættes før helhedsplanen udar-

bejdes, bliver de samarbejdsrelationer og 

netværk, som bliver skabt i forbindelse 

med udarbejdelsen af helhedsplanen, knyt-

tet til projektlederen. Samtidig sikres det 

at projektlederen får ejerskab over indhol-

det i helhedsplanen. 

Eksplicitte krav om forpligtende  

samarbejde med kommuner og borger-

inddragelse 

I dag stilles krav om, at helhedsplanen er 

underskrevet af en repræsentant for 

kommunen, og at kommunalbestyrelsen 

”anbefaler helhedsplanen som egnet til at 

løse de beskrevne problemer” (Almen Net, 

2009, 10). CFBU anbefaler imidlertid, at 

der stilles mere eksplicitte krav om, at 

helhedsplanerne udarbejdes i et forplig-

tende og tættere samarbejde mellem bo-

ligorganisation og kommune og ikke af 

boligorganisationen alene. Dette kan f.eks. 

være i form af krav om dokumentation for, 

at der er afholdt et minimum antal beslut-

ningsmøder mellem boligforeningen og 

kommunen i ansøgningsprocessen.  

I dag stilles krav om, at helhedsplanerne er 

blevet behandlet efter de gældende regler 

om beboerdemokrati (Almen Net, 2009, 10), 

hvilket i praksis vil sige, at de er godkendt 



 

Tid nok til varige forandringer?   Anbefalinger  10  10 

 

af afdelingsbestyrelserne. CFBU anbefaler 

imidlertid, at der stilles mere eksplicitte 

krav om, at der finder borgerinddragelse 

sted i udarbejdelsen af helhedsplanerne. 

Dette kan f.eks. være i form af krav om, at 

ansøgningen skal indeholde dokumentation 

for, at man har afholdt borgermøder, eller 

at repræsentanter for diverse foreninger 

og grupperinger er blevet inddraget.  

Fortsat støtte til fællessekretariater 

Det anbefales, at Landsbyggefonden fort-

sat støtter fællessekretariater i byer med 

mange helhedsplaner, og at boligorganisa-

tioner i byer uden fællessekretariat og 

med mange helhedsplaner tilskyndes til at 

oprette et fællessekretariat.  

Eksplicit krav til involvering af lokale aktø-

rer 

Det anbefales, at man fra Landsbyggefon-

dens side mere eksplicit kræver, at pro-

jektmedarbejderne arbejder målrettet 

med at involvere og dermed styrke de 

lokale parter i helhedsplansarbejdet. Et 

konkret forslag til, hvordan dette sikres, 

kunne være at udarbejde en ”fordelings-

nøgle” for helhedsplanens ressourcer, hvor 

en vis procentdel af ressourcerne og tiden 

i projektet afsættes til involvering af loka-

le aktører. En sådan ordning ville på den 

ene side garantere projektmedarbejderne 

den nødvendige tid til en inddragelse af 

lokale aktører, som man ikke altid kan se 

resultaterne af på kort sigt. På den anden 

side kunne en sådan ordning bruges til at 

specificere overfor projektmedarbejderne, 

at det forventes, at de arbejder med en 

involverende tilgang i deres boligsociale 

indsats.  

En mere involverende tilgang vil give de 

lokale beboere den viden og handlekraft, 

der på længere sigt er afgørende for, at 

der sættes en positiv udvikling i gang i 

boligområderne. Dette skaber større mu-

lighed for, at de boligsociale indsatser 

skaber varige forandringer i boligområder-

ne.  

Særlig ordning for de mest udsatte bolig-

områder 

Det anbefales, at der laves en særlig ord-
ning for de mest udsatte boligområder, 
hvor bevillingerne løber over en længere 
tidsperiode på f.eks. 10 år. For at sikre sig 
at indsatserne hele tiden tilpasser sig 
områdets behov og ønsker, bør der stilles 
krav om statusrapporter og brug af lø-
bende selvevaluering
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Metoden 
Undersøgelsen er baseret på en omfat-

tende litteraturgennemgang og en række 

interviews med væsentlige aktører på alle 

niveauer i den boligsociale verden. 
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Konsekvenserne af tidsafgrænsningen kan 

anskues fra to forskellige vinkler. På den 

ene side er der den helt konkrete vinkel, 

hvor der ses på, om de enkelte indsatser 

har lang nok tid til at nå alle de ting, der 

skal til for at lave en god boligsocial ind-

sats. Den anden vinkel er en mere organi-

satorisk vinkel, som ser på, hvilke konse-

kvenser tidsafgrænsningen af de boligso-

ciale indsatser har for organiseringen 

omkring disse indsatser. Det er nemlig ikke 

kun de enkelte boligsociale indsatser, der 

er tidsafgrænsede, men også hele organi-

seringen omkring dem, der er tidsafgræn-

set.  Vi vil i rapporten både se på de mere 

konkrete konsekvenser af tidsafgrænsnin-

gen for de enkelte indsatser og på de or-

ganisatoriske konsekvenser af puljeformen 

på dette område. 

For at komme på sporet af, hvilke proble-

mer de boligsociale praktikere oplever i 

forbindelse med tidsafgrænsningen, star-

tede vi med at gennemføre en pilotunder-

søgelse i form af en interviewundersøgelse 

blandt forskellige praktikere indenfor det 

boligsociale felt. Interviewpersonerne blev 

udvalgt så de dækkede almene boligorga-

nisationer, kommuner og forskningscentre 

og så de repræsenterede forskellige orga-

nisatoriske niveauer. Endvidere blev der 

taget højde for, at der skulle være en geo-

grafisk spredning af interviewpersonerne. 

Denne pilotundersøgelse dannede også 

grundlag for et notat til Socialministeriet 

(Foråret 2010).  

For også at belyse de boligsociale prakti-

keres side af sagen fra et mere overord-

net perspektiv, har vi interviewet de to 

interesseorganisationer Boligorganisatio-

nernes Landsforening (BL) og Kommuner-

nes Landsforening (KL). For at belyse em-

net fra bevillingsgiveres side, lavede vi 

interviews med repræsentanter for 

Landsbyggefonden og Socialministeriet. 

Med disse interviews ville vi belyse bevæg-

grundene for, at de boligsociale indsatser 

er, den længde de er, samt undersøge, om 

der er forskellige perspektiver på sagen 

afhængigt af, hvor i det boligsociale felt, 

man befinder sig.  

Se den samlede oversigt over interview-

personer til sidst i rapporten. 

På baggrund af de emner, som dukkede op 

i interviewundersøgelsen, lavede vi en litte-

ratursøgning. Det viste sig imidlertid svæ-

rere end forventet at finde litteratur om 

emnet. Det var således meget begrænset, 

hvad der dukkede op, når vi søgte i de 

gængse databaser og tidsskrifter. Da det 

kun lykkedes os at finde meget lidt littera-

tur i vores indledende litteratursøgning, 

besluttede vi os for at kontakte de for-

skere, som havde forfattet det litteratur, 

det var lykkedes os at finde. Vores littera-

tursøgning har således til dels taget form 

af ”sneboldmetoden”, hvor én kontakt har 

ført os videre til den næste. Endvidere 

kontaktede vi videnscentre i England, Nor-

ge, Sverige og Holland i håb om, at de 

kendte til litteratur og evalueringsrappor-

ter, som belyste problemstillingen. Sidst 

men ikke mindst har vi naturligvis læst 

evalueringsrapporter af boligsociale pro-

grammer i Danmark. 

I litteratursøgningen søgte vi først og 

fremmest efter effektstudier, som på et 

statistisk grundlag kunne sige noget om, 

hvorvidt længere boligsociale indsatser 

havde en større effekt end kortere bolig-

sociale indsatser. Denne type studier sy-

nes der imidlertid ikke at være foretaget. 

Det lykkedes os derimod at finde en række 

artikler baseret på evalueringer, som i 

højere grad fokuserede på organiseringen 

af indsatserne, og som var baseret på 

interviewundersøgelser og casestudier. 

Mange af disse studier berører konse-

kvenserne af indsatsernes længde, men 

beskæftiger sig ikke direkte med det. Få 

beskæftigede sig direkte med emnet, men 

kun i korte afsnit, ofte som en underover-

skrift i et kapitel med et andet hovedfo-

kus. Denne undersøgelse bidrager således 

med at indsamle viden, som ikke har været 

samlet før, og som skaber et grundlag at 
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diskutere konsekvenserne af tidsaf-

grænsningen af de boligsociale indsatser 

ud fra. 

Læsevejledning  

Rapporten er bygget op på baggrund af de 

temaer, som er sprunget ud af litteratu-

ren og interviewundersøgelsen.  

I kapitel 5 starter vi med at se på den poli-

tiske baggrund for, at boligsociale indsat-

ser er organiseret som puljefinansierede 

projekter. I kapitel 6 vil vi opridse den kon-

tekst, som diskussionen om længden af de 

boligsociale indsatser udspiller sig i. Vi vil 

se på, hvad det helt grundlæggende er for 

en opgave de boligsociale indsatser skal 

løse. Hvad er det for problemer, der er i de 

udsatte boligområder, og hvordan forven-

tes de boligsociale indsatser at løse disse 

problemer? Skal de igangsætte en positiv 

udvikling i et område, så området bliver 

styrket rent organisatorisk? Eller skal de 

løfte konkrete sociale opgaver?  

I kapitel 7,,8,9 og 10 ser vi på konsekven-

serne af tidsafgrænsningen af de boligso-

ciale indsatser. I flere af kapitlerne vil vi 

først og fremmest se på de sociale hel-

hedsplaner. Dette skyldes, at der er for-

hold i ansøgningsproceduren for de sociale 

helhedsplaner, som forplanter sig i alle 

faser af indsatsen. Dette er forhold, som 

ikke på samme måde gør sig gældende for 

områdefornyelsen.    

Kapitel 7 omhandler tidsafgrænsningens 

konsekvenser for borgerinddragelsen i de 

boligsociale indsatser. Først ser vi på kon-

sekvenserne af den korte tidsfrist for 

ansøgning i de sociale helhedsplaner og 

dernæst ser vi på betydningen af tids-

presset for den løbende involvering af 

borgerne gennem indsatsen. 

Kapitel 8 ser på tidsafgrænsningens kon-

sekvenser for samarbejdet mellem den 

boligsociale indsats, boligorganisationerne 

og kommunen. Igen ser vi på konsekven-

serne af den korte tidsfrist for ansøgning 

i de sociale helhedsplaner. Den korte tids-

frist har konsekvenser for samarbejdet 

mellem boligorganisationerne og kommu-

nerne og som et resultat heraf for kom-

munernes engagement i de sociale hel-

hedsplaner. Endvidere ser vi på mulighe-

derne for at forankre dele af de boligsoci-

ale indsatser i enten boligorganisationerne 

eller kommunerne. 

I kapitel 9 ser vi på konsekvenserne af 

tidspresset i ansøgningsfasen for de soci-

ale helhedsplaner for opstarten af indsat-

sen. I kapitel 10 diskuterer vi det hen-

sigtsmæssige i, at man i de mest udsatte 

boligområder, hvor der er brug for en kon-

tinuerlig indsats, bruger tid og kræfter på 

at skrive genansøgninger og starte op på 

ny med jævne mellemrum. 

I slutningen af hvert af de kapitler, som 

beskæftiger sig med konsekvenserne af 

tidsafgrænsningen, vil vi på baggrund af 

de boligsociale praktikeres erfaringer, den 

indsamlede litteratur og hensyntagen til 

de politiske realiteter komme med anbefa-

linger til en anderledes organisering eller 

supplementer til den nuværende organise-

ring, som kan afhjælpe de udfordringer, 

som opstår som resultat af tidsaf-

grænsningen. 
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Puljefinansieringen 
Boligsociale indsatser er finansieret af 

puljer. Men hvorfor er det sådan? Hvad er 

den politiske kontekst for puljefinancie-

ringen, og hvilke fordele og ulemper er der 

ved puljefinansieringen? 
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De boligsociale indsatser finansieres pri-

mært af puljemidler, hvor der over en for-

udbestemt afgrænset årrække gives støt-

te til at gøre en ekstraordinær indsats i et 

boligområde. Puljeformen er således ens-

betydende med tidsafgrænsning. I dette 

afsnit vil vi se nærmere på årsagen til, at 

mange sociale indsatser i Danmark finan-

sieres via puljer. 

En af årsagerne er, at puljeformen passer 

godt til den politiske cyklus i både kommu-

ner og stat. Dette skyldes, at kommuner 

og stat har svært ved at forpligte sig på 

økonomiske aftaler, som rækker ud over 

en årrække på de fire år, som en valgperi-

ode dækker, og at kommunerne har svært 

ved at planlægge længere ud i fremtiden, 

da deres budgetter ofte kun løber 1-2 år:  

”Kommunerne er altid opmærksomme på, 

at de ikke får bundet sig økonomisk for 

for lange perioder. Der er jo kommunalvalg 

hvert 4. år, og det kan jo godt være, at 

den næste kommunalbestyrelse ser helt 

anderledes på tingene, og så er det jo 

ærgerligt at arve en hel masse projekter 

der bare kører derudad. ” (Birgit Hede-

gaard, Kommunernes Landsforening) 

”Projekter af denne slags har altid været 

tidsafgrænsede i Danmark og der gives 

ikke stålfaste og sikre finansieringer over 

flere år, fordi de offentlige budgetter 

sjældent rækker ud over et år eller to. Her 

tænker jeg bl.a. på de kommunale budget-

ter, som vi skal spille sammen 

med”(Jørgen Olsen, Landsbyggefonden) 

Landsbyggefonden ser de kommunale 

budgetters korte tidsperspektiver som en 

af de afgørende årsager til, at det vil være 

vanskeligt at lave længere tidshorisonter 

på helhedsplanerne end de nuværende 4-5 

år.  

En anden årsag er, at puljeformen er et 

godt redskab set fra centralpolitisk hold. 

For det første fordi den indeholder en 

styringsmæssig fleksibilitet, som gør det 

muligt i højere grad at styre, hvad midlerne 

bliver brugt til, end hvis midlerne blev givet 

som fx bloktilskud. For det andet, fordi 

puljer kan bruges som et politisk signal om, 

at man tager hånd om en bestemt pro-

blemstilling, som har mediernes bevågen-

hed (SFI, 2001, 29-33).   

Når det kommer til puljernes effektivitet i 

forhold til at løse sociale problemer, viser 

en undersøgelse af ”De sociale puljer”, 

foretaget af SFi, at puljemidlerne i sig selv 

sjældent ”med et slag kan gå ind og løse 

problemerne på et område, men at de kan 

medvirke til at forbedre, variere og even-

tuelt øge den samlede indsats” (SFI, 2001, 

125). SFI peger på, at puljernes overordne-

de betydning for en øget indsats ligger i 

de økonomiske incitamenter, som kommu-

nerne får til at prioritere særlige typer 

projekter eller målgrupper, hvis de modta-

ger puljemidler.  SFI understreger, at be-

villingen af puljemidler til en øget indsats 

for særlige målgrupper kan have en kon-

kret og afgørende virkning på lokalt plan. 

Grunden er blandt andet, at midler, der er 

bevilliget til et konkret projekt, kan fylde 

meget i den samlede indsats på lokalplan 

og dermed betyde, at der sker en synlig og 

afgørende opprioritering på det pågæl-

dende område. Herved kan puljemidler give 

en vigtig saltvandindsprøjtning til den loka-

le indsats (SFI, 2001, 125). 

Hos Kommunernes Landsforening er 

man dog skeptiske overfor puljefor-

men: 

”Vores generelle holdning er, at pengene 

skal ud i bloktilskud og at det skal være 

kommunernes ansvar at fordele midlerne, 

afhængigt af hvor de synes, at der er 

mest brug for, at der bliver sat ind (…) 

som hovedregel synes vi ikke puljer er den 

rigtige vej at gå.” (Birgit Hedegaard, 

Kommunernes Landsforening) 

Også Jesper Nygård, Direktør for KAB, ser 

nogle udfordringer ved de puljefinansiere-

de projekter:  
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”Helt grundlæggende er jeg bange for, at 

det hele bliver projekter. Jeg ser ikke no-

get problem i, at der også i et vist omfang 

er puljer, men det er helt afgørende, at 

der kommer et løbende bevillingssystem, 

og at størstedelen af indsatsen har et 

langsigtet udgangspunkt, og at den kan 

integreres i vores øvrige arbejde. Jeg er 

enig i, at puljer kan medvirke til at afprøve 

nye veje, men når vi går af kendte veje, så 

må det ikke organiseres adskilt fra den 

daglige drift af boligområdet Der sker 

ofte det, at det får sit eget liv. Og det er 

det allerværste der kan ske - at det får 

sit eget liv” (Jesper Nygård, Direktør for 

KAB) 

I dette citat tager Jesper Nygård fat på 

nogle af de problemer, som relaterer sig til 

den midlertidighed i organiseringen om-

kring de boligsociale indsatser, som pulje-

formen medfører, og som vi vil vende til-

bage til senere i rapporten. 

En afskaffelse af puljerne ligger dog ikke 

lige rundt om hjørnet ifølge Socialminister 

Benedikte Kiær: 

”Men det med at afskaffe puljer, det gør 

jeg ikke. For det er også en rigtig god må-

de, at få sat nogle ting i gang, som man 

ellers ikke får sat i gang” (Boligsocial Års-

konference d. 1. september 2010) 

Eftersom puljemidlerne både har fordele 

og ulemper, afhængigt af hvordan de bli-

ver brugt, er udfordringen at finde den 

rigtige balance mellem brugen af puljer og 

en mere kontinuerlig, forpligtende tilgang 

til løsningen af de problemer, som de ud-

satte boligområder rummer.  
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Hvad er formålet med 

de boligsociale 

indsatser? 
Hvem har ansvaret for de boligsociale ud-
fordringer og hvordan skal man løse dem?  
Er det boligområder eller individer, der 
skal fokuseres på?  
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Et boligsocialt eller kommunalt 
ansvar? 

At der igangsættes boligsociale indsatser 

skyldes, at der i visse boligområder er en 

stærk overrepræsentation af personer 

med sociale problemer. 

”Der er nogle stærke mekanismer i sam-

fundet, som skaber segregation og som 

gør at mennesker med lav indkomst og 

sociale problemer havner i bestemte bo-

ligområder. De mekanismer afskaffer man 

ikke ved at lave en indsats i 3 eller 5 år.” 

(Hans Skifter Andersen, Seniorforsker 

SBi) 

Denne overrepræsentation af personer 

med sociale problemer betyder, at der er 

behov for en ekstraordinær indsats i disse 

boligområder. På den ene side er der et 

behov for, at disse borgere bliver hjulpet 

med deres individuelle situation. På den 

anden side er der et behov for, at bolig-

området som helhed styrkes. Boligområ-

det har som helhed brug for en indsats til 

at fremme naboskabet og trivslen i områ-

det, samt at der arbejdes med at forbedre 

områdets image for at fastholde eller 

tiltrække mere ressourcestærke borgere. 

Man kan således skelne mellem indsatser, 

som har beboernes individuelle problem-

stillinger som mål, og indsatser som har 

boligområdets trivsel og omdømme som 

mål. 

Arbejdet med borgernes individuelle situa-

tion som fx arbejdsløshed, misbrug, pro-

blemer med deres børn, psykisk el fysisk 

sygdom er opgaver, som oprindeligt har 

hørt ind under det kommunale ansvarsom-

råde. Arbejdet med boligområdets trivsel 

og omdømme derimod har traditionelt hørt 

ind under det boligsociale ansvarsområde. 

Der er imidlertid sket et skift i forhold til, 

hvilke forventninger man fra politisk hold 

har til den boligsociale indsats. Hvor for-

målet med den boligsociale indsats tidlige-

re blev opfattet som at skabe aktiviteter 

og højne trivslen for de socialt dårligt stil-

lede beboere i de udsatte boligområder, er 

der i dag meget mere fokus på at få bebo-

erne i beskæftigelse, at beboerne bliver 

mere engagerede forældre, at få unge 

mennesker til at starte på en ungdomsud-

dannelse for blot at nævne nogle af de 

individorienterede projekter, som de bolig-

social indsatser indeholder. 

Med skiftet i det politiske fokus er det 

imidlertid vigtigt, som Bent Madsen admi-

nistrerende direktør for Boligorganisatio-

nernes Landsforening påpeger i citatet 

nedenfor, at man er sig bevidst, hvilke 

opgaver som falder indenfor det boligsoci-

ale område, og hvilke som er et kommunalt 

ansvar: 

”Men her skal man også lige være klar på; 

hvor ligger opgaven? Ligger den i kommu-

nen eller ligger den i boligorganisationen? 

Og så skal man være relativt skarp på, at 

sociale opgaver og sociale foranstaltnin-

ger først og fremmest er et kommunalt 

ansvar. For det ville jo være meget meget 

trist, hvis processen førte til, at man hav-

de en kommune der trak sig mere eller 

mindre ud og lagde alt ansvaret over i det 

enkelte boligområde.” (Bent Madsen, Ad-

ministrerende direktør for BL)  

Individrelaterede problematikker indenfor 

f.eks. beskæftigelse, sundhed og uddan-

nelse er opgaver, som falder under kom-

munens ansvarsområde og som ofte kræ-

ver et meget længere og sejere træk at 

løse, end en 4-6 årig boligsocial indsats 

kan klare. Det er derfor nødvendigt, at 

arbejdet med disse aspekter af den bolig-

sociale indsats ligger indenfor den kom-

munale drift, da overrepræsentationen af 

borgere med sådanne problemer i de al-

mene boligområder er affødt af struktu-

relle forhold i samfundet, og dermed er af 

en vedvarende karakter som en 4-6 årig 

boligsocial indsats ikke kan løse alene. Løs-

ninger på sådanne problemer skal findes 

ved, at der tænkes mere langsigtet, end 

det er muligt indenfor de boligsociale ind-

satsers rammer. 
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En stor engelsk evaluering fra 2010 af et 

boligsocialt program, som har kørt over 10 

år i 39 boligområder, finder ligeledes, at 

det er urealistisk at forvente, at tidsaf-

grænsede områdeindsatser – også selvom 

de løber over 10 år – løser problemerne i 

de udsatte boligområder endeligt. Evalue-

ringen påpeger, at man også må trække 

hårdt på de generelle velfærdsydelser (i 

citatet omtalt som ”mainstream public 

spending”) for at løse problemerne.  

”The transformation of massively disad-

vantaged areas will not be completed with 

the life span of even a 10 year ABI3; it is 

vital not to underestimate the impor-

tance of other mainstream public spend-

ing, which is far greater in size than that 

available through regeneration; (…) Evi-

dence from the evaluation thus suggests 

that area-based interventions to tackle 

concentrations of deprivation are no 

substitute for properly-funded main-

stream programmes, sensitively deli-

vered” (Fordham, 2010, 10). 

Med generelle velfærdsydelser henvises 

der altså til, at statslige og kommunale 

driftsmidler i højere grad skal i spil for at 

afhjælpe problemerne i de udsatte bolig-

områder, da de midler, der går til boligso-

ciale indsatser, er meget begrænsede 

sammenlignet med, hvad der bliver brugt 

på generelle velfærdsydelser. Som det 

fremgår af de sidste linjer i citatet oven-

for, finder evalueringen således, at bolig-

sociale indsatser på ingen måde kan er-

statte konteksttilpassede velfinansierede 

generelle velfærdsydelser, når det kommer 

til at håndtere den koncentrerede sociale 

udsathed i de pågældende boligområder.   

Når dette er sagt, er det dog vigtigt at 

understrege, at fremskudte individorien-

terede indsatser som fx fremskudte be-

skæftigelsesindsatser, som indsatsområ-

de under de boligsociale indsatser, er et 

godt værktøj til at nå de mange arbejdslø-

                                                        

3  Står for area-based initiative 

se borgere i de udsatte boligområder. Det 

er således ikke sådan, at beskæftigelses-

indsatser i boligområderne ikke er positive. 

Der bør blot være en klar anerkendelse af, 

at sådanne velfærdsydelser ligger i det 

kommunale regi, og at det også er herfra 

at kompetencerne og midlerne skal hentes 

ind, når der igangsættes f.eks. fremskudte 

beskæftigelsesindsatser i de boligsociale 

indsatser ude i boligområderne. 

Derimod ligger arbejdet med at styrke 

områdernes sammenhængskraft og image 

i de boligsociale indsatsers regi. Sådanne 

opgaver giver det også mening at arbejde 

med indenfor en 4-6 årig indsatsperiode. 

Ikke at man nødvendigvis vil kunne ændre 

fundamentalt på områdernes sammen-

hængskraft på 4-6 år, men man vil kunne 

igangsætte processer, som med tiden vil 

kunne skabe en større sammenhængs-

kraft i området, og dermed også forbedre 

områdets image både indadtil og udadtil.  

At de boligsociale indsatser egner sig bed-

re til at tage sig af ting som områdets 

omdømme, netværk og tilknytning til om-

rådet end til at tage sig beskæftigelse og 

andre mere strukturelle problemstillinger, 

konkluderes også i SFI’s programevalue-

ring af Landsbyggefondens 2006-10 pulje:  

”På en række forhold som fx omdømme, 

netværk, tryghed og tilknytning til bolig-

områder kan områdebaserede indsatser 

løse de problemer, der måtte være i bolig-

området, men på en række andre områder 

som fx beskæftigelse, beboersammen-

sætning og udlejningssituation kan den 

områdebaserede indsats ikke stå alene. 

Der er behov for at den indsats, der fore-

går i boligområdet støttes op af kommu-

nale tiltag, der rækker ud over boligområ-

det. Vi anbefaler derfor, at kommunerne 

involveres så tidligt som muligt i helheds-

planerne, således at kommunerne er med 

til at sikre den lokale forankring af de 

boligsociale tiltag” (SFI, 2010, 22). 
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Boligsociale indsatser som en 
”kickstart” af områderne 

At fokus for de boligsociale indsatser er 

flyttet fra at skabe aktiviteter og forhøje 

trivslen for beboerne til beboernes indivi-

duelle problemstillinger, betyder også, at 

hvor man før havde boligområdet som 

helhed som fokus, har man nu fokus på de 

enkelte beboere. Områdeperspektivet er 

således til en vis grad gledet ud af de om-

rådebaserede boligsociale indsatser. Godt 

nok arbejder man ude i områderne, men 

det er ikke områderne som sådan man 

arbejder med. 

Dette åbner op for en diskussion af, hvor-

vidt det er de boligsociale indsatsers op-

gave at hjælpe enkeltpersonerne i områ-

derne, eller er det at løfte områderne som 

helhed. Spørgsmålet er altså, hvorvidt den 

primære opgave for de boligsociale ind-

satser er at opnå så meget som muligt i 

forhold til beboernes individuelle proble-

matikker indenfor indsatsperioden, eller 

om formålet er at ”kickstarte” områderne 

ved vende den negative spiral, som områ-

derne er inde i, og igangsætte en positiv 

udvikling, som kan fortsætte også efter 

indsatsperioden udløber.  

Hvis området skal ”kickstartes”, er det 

nødvendigt at arbejde mere målrettet med 

at styrke lokalsamfundet på alle fronter i 

stedet for at arbejde med at løse de indi-

viduelle problematikker. Denne tilgang til 

det boligsociale arbejde betegnes commu-

nity empowerment, og handler om at styr-

ke beboernes, de lokale institutioners og 

de lokale organisationers og foreningers 

positive tilhørsforhold til området og at 

udvikle deres ressourcer og kompetencer 

både indadtil i lokalområdet og udadtil i 

form af stærkere lokalpolitiske stemmer, 

et bedre image og tættere relationer til 

de omkringliggende bolig- og byområder 

og til de beslutningsprocesser, som har 

betydning for områdets udvikling (Ander-

sen, 2007). Ved at arbejde målrettet på at 

styrke boligområderne på disse fronter, 

kan lokalområdet selv løfte sig ud af den 

selvforstærkende negative udviklingsspiral, 

som området er inde i. 

I arbejdet med at styrke boligområdet 

tages der udgangspunkt i områdets egne 

ressourcer og løsninger. Beboere, institu-

tioner, organisationer og andre aktører 

kvalificeres gennem inddragelse, opkvalifi-

cering og ansvarsoverdragelse, så de her-

ved kan medvirke til at bringe lokalområdet 

ind på en kurs mod en positiv selvforstær-

kende udvikling. Hvis man vil arbejde mål-

rettet på at styrke og ”kickstarte” områ-

derne, er det således helt essentielt, at 

man arbejder meget målrettet med netop 

inddragelse, opkvalificering og overdragel-

se af ansvar til borgerne. Det politiske 

fokus på at opnå resultater særligt i for-

hold til beskæftigelse mm. gør det imidler-

tid svært for de boligsociale praktikere i 

de boligsociale indsatser at bruge deres 

energi på de processer, som styrker lokal-

området, altså inddragelsen af borgerne, 

overførslen af ansvar til lokale parter mm.. 

De boligsociale praktikere må således til-

sidesætte arbejdet med at styrke de loka-

le ressourcer til fordel for at arbejde mere 

målrettet med at skabe synlige resultater 

nu og her.  

Et andet resultat af det udprægede fokus 

på de individuelle problemstillinger er, at 

det giver nogle problemer i forhold til at få 

øje på resultaterne af de boligsociale ind-

satser. 

For det første viser det sig ofte, at de 

beboere som kommer i beskæftigelse eller 

på anden måde får et større socialt over-

skud som et resultat af boligsociale tiltag, 

flytter fra området, når de får mulighed 

for det. I deres sted flytter nye socialt 

belastede borgere ind. Denne tendens 

betegnes som elevatoreffekten, fordi de 

udsatte boligområder i disse tilfælde fun-

gerer som ”elevatorer” for enkelt perso-

ner og løfter dem op, hvorefter de ”står 

af”. Resultatet af elevatoreffekten er, at 

selvom der er enkeltpersoner i områderne, 

hvis livssituation bliver fremmet, så kan 

det ikke aflæses af tallene for boligområ-
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det. Dette skyldes igen, at man som regel 

måler udviklingen ved at se på udviklingen i 

området over tid, i stedet for at se på 

udviklingen for de personer, som boede i 

området på det tidspunkt, hvor indsatsen 

startede. 

For det andet får man med dette fokus 

ikke øje på de forandringer, som sker for 

boligområdet. Ved at se på udviklingen i 

beskæftigelsesgrad, indtægtsniveau eller 

uddannelsesniveau kan man ikke se, om 

området er blevet bedre at bo i, om de 

lokale foreninger er blevet styrket, om 

området har fået et bedre ry, om der er 

kommet mere interaktion mellem området 

og de omkringliggende områder mm. Et 

eksempel på at det kan være svært at se 

tydelige resultater i forhold til beskæfti-

gelse og beboersammensætning, men at 

der derimod er forholdsvist tydelige resul-

tater i forhold til beboernes tilhørsforhold 

til området og deres oplevelse af, at om-

rådets image er forbedret, ses bl.a. i eva-

lueringen af første generations kvarter-

løft (SBi, 2003, 105-106).  

Tilbage står spørgsmålet om, hvad det så 

rent faktisk er, der forventes af de bolig-

sociale indsatser af dem, som giver pen-

gene. Fra Socialministeriets side er udmel-

dingen, at formålet med områdefornyelsen 

er at kickstarte områderne og ikke at løse 

områdernes problemer indenfor indsats-

perioden: 

 ”Da vi lavede lovændringen i 2004, gjorde 

vi rigtig meget ud af at skrive ”kickstart”. 

Områdefornyelsen skulle ikke løse proble-

merne, men den skulle kickstarte en ud-

vikling som kommunerne eller områderne 

selv skulle videreføre. Som udgangspunkt 

ser vi det sådan, at der er en tidsaf-

grænsning i den periode, vi som stat støt-

ter et område, men vi har egentlig ikke 

ment, at man på den periode kan løse pro-

blemet” (Helga Madsen, Socialministeriet) 

Heller ikke Landsbyggefonden forventer, 

at problemerne i områderne er løst inden-

for de 4-5 år, som helhedsplanerne kører: 

”Det er komplekse problemstillinger, der 

gør et boligområde ”udsat” og al erfaring 

siger, at sådanne ikke løses i et ”snuptag”, 

men at der skal forskelligartede indsatser 

til. Helhedsplanerne er et middel til at 

starte en positiv udviklingsproces i de 

”udsatte” almene boligområder” (Jørgen 

Olsen, Landsbyggefonden).  

I vejledningen til udarbejdelsen af de socia-

le helhedsplaner fremgår det da også, at 

det netop er en ”kickstart” af området, 

man ønsker: 

”Husk hele tiden på, at tilskud fra Lands-

byggefonden ikke kan og ikke skal løse 

boligområdets problemer alene. Løsningen 

ligger først og fremmest i de ressourcer, 

der allerede eksisterer i lokalområdet – 

hos beboerne selv, i foreninger og net-

værk i området, lokale institutioner, andre 

kommunale aktører m.fl. Helhedsplanens 

fornemste opgave er netop at få de lokale 

ressourcer til at spille sammen” (Almen 

net, 2009, 9) 

Personer tættere på de konkrete indsat-

ser vurderer imidlertid, at det er ureali-

stisk at forvente, at de ting som iværk-

sættes indenfor indsatsperioden, kan 

fortsætte efter projektperioden er af-

sluttet, og der ikke længere er en helheds-

plan eller et områdesekretariat til at vare-

tage fremdriften. 

 ”Når sekretariatet falder bort, hvad gør 

vi så? Det virker ikke som noget, vi har et 

fornuftigt svar på … Jeg tror, at de her 

initiativer fungerer så længe de varer, og 

når de så ikke er der mere, så håber man 

på, at der kommer nye projektmidler, der 

kan sætte nye initiativer i gang. Det med 

at vi alle sammen gerne vil have, at det 

skal have en varig effekt… jeg syntes, at 

det er svært at se.”  (Kommunaldirektør) 

“Der er fint nok at få engageret de lokale 

kræfter, men når det kommer til, at de 

skal stå alene, så smuldrer det. Så er det 

svært at holde gejsten oppe. Det er svært 

at få dem motiveret for de er ressource-
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svage i forvejen. De har brug for en ellert 

anden mentor eller tovholder for at få 

projektet til at fungere. “ (Direktør for 

boligforening). 

At de boligsociale praktikere ikke mener, at 

det er muligt, at tingene kører videre efter 

indsatsen stopper, kan netop skyldes, som 

nævnt ovenfor, at der ikke bruges kræfter 

nok på den del at indsatsen, som har at 

gøre med at opkvalificere borgerne til at 

overtage driften af de ting, som er blevet 

startet under indsatsen og at borgerne 

derfor ikke er i stand til at videreføre visse 

elementer af indsatsen.   
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Borgerinddragelsen 
Borgerinddragelse er en vigtig ingrediens 

i boligsocialt arbejde. Tidsafgrænsningen 

medfører imidlertid svære vilkår for bor-

gerinddragelsen. Det får konsekvenser 

for indsatsernes forankring og effekt.
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Ansøgningsprocedure for områdefornyelsen 

Ansøgning om Områdefornyelsesmidler sker af to omgange. Den første del er en kort 

beskrivelse af områdets udfordringer og af de indsatser, som kommunen vil igangsætte, 

mens anden del, byfornyelsesprogrammet, er et gennemarbejdet program som projektle-

deren, et evt. lokalt placeret områdefornyelsessekretariat, beboere, boligorganisationer 

og andre lokale aktører har været med til at udarbejde.  

Ansøgningsfristen for reservation af midler er den samme hvert år, nemlig i starten af 

januar. I slutningen af april får ansøgerne besked om, hvorvidt der er reserveret midler til 

områdefornyelse i det respektive boligområde. Herefter skal kommunen udarbejde det 

ovenfor omtalte byfornyelsesprogram. Fristen for aflevering af byfornyelsesprogrammet 

er den første februar året efter reservationen af midler er givet. Kommunerne har altså 

9 måneder til at gennemarbejde byfornyelsesprogrammet. Nogle kommuner får denne 

tidsfrist udsat. Når byfornyelsesprogrammet er godkendt af socialministeriet, får kom-

munerne det endelige tilsagn om midler til områdefornyelsen  

Når det endelige tilsagn er givet, har kommunen 5 år til at gennemføre områdefornyelsen. 

Kommunerne kan dog søge om nogle måneders forlængelse af indsatserne til uafsluttede 

projekter og får den som oftest, dog følger der ikke ekstra midler med forlængelsen.    

 

Ansøgningsprocedure for de sociale helhedsplaner 

Landsbyggefonden uddeler i årrækken 2007 – 2010 støtte til sociale helhedsplaner i ud-

satte almene boligområder. Ansøgningerne til puljerunderne tager form af foreløbige hel-

hedsplaner, som skal indsendes via kommunen indenfor en bestemt ansøgningsfrist. Der-

efter behandler Landsbyggefonden ansøgningerne, og giver foreløbig tilsagn om støtte til 

de områder, som vurderes at have det største behov. Herefter skal helhedsplanerne be-

arbejdes efter nærmere retningslinjer fra Landsbyggefonden indenfor en fastsat tids-

frist. Efter den sidste bearbejdning indsendes ansøgningen igen gennem kommunen, og 

Landsbyggefonden behandler dem og giver derefter endeligt tilsagn om støtte, såfremt 

ansøgningen lever op til Landsbyggefondens krav. Af ansøgningerne skal det fremgå, at 

ansøgningen er behandlet i boligorganisationen efter de gældende regler for beboerde-

mokrati og at kommunalbestyrelsen anbefaler helhedsplanen som egnet til at løse de be-

skrevne problemer (Den boligsociale helhedsplan – et redskab til bedre helhedsplaner, 

2009, 10). 

Det store arbejde med at udarbejde helhedsplanerne finder altså sted i tiden op til ansøg-

ningsfristen, og således uden at der foreligger vished om at der vil opnås tilsagn om støt-

te. Det er i denne del af processen at beboere/beboerdemokratiet og kommune skal ind-

drages med henblik på at få etableret et forpligtende samarbejde omkring helhedsplanen. 

Boligorganisationerne har i de hidtidige ansøgningsrunder haft 5-6 måneder til at gen-

nemføre denne proces. 
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Borgerinddragelse i  
ansøgningsfasen 

En af de problematikker, som er dukket op 

igen og igen i vores undersøgelse af ud-

fordringer ved tidsafgrænsningen af de 

boligsociale indsatser er, at der ofte 

mangler tid i ansøgningsfasen, hvor pro-

grammerne for indsatserne bliver define-

ret. Dette synes umiddelbart særligt at 

være et problem i de sociale helhedsplaner 

(SFI, 2010, 18).  

Ser man nærmere på ansøgningsprocedu-

ren for områdefornyelsen og de sociale 

helhedsplaner, er der da også markant 

forskel på, hvor lang tid aktørerne har til 

at udarbejde henholdsvis byfornyelsespro-

grammerne og helhedsplanerne. Som det 

fremgår af tekstboksene på side 24 har 

man i de sociale helhedsplaner 6 måneder 

til rådighed til udarbejdelsen af en hel-

hedsplan, mens man i områdefornyelsen i 

alt har mere end et år. Endvidere har man i 

områdefornyelsen mulighed for at udsæt-

te afleveringsfristen for byfornyelsespro-

grammet. I de følgende kapitler vil vi bl.a. 

beskæftige os med konsekvenserne af den 

korte tid i ansøgningsprocessen i helheds-

planerne. Disse problematikker gælder 

således de sociale helhedsplaner og ikke 

områdefornyelsen.  

Som nævnt ovenfor, har de sociale hel-

hedsplaner 6 måneder til rådighed, til ud-

arbejdelsen af helhedsplanerne. Umiddel-

bart lyder 6 måneder som lang tid, men 

man må tage højde for, at ansøgningerne 

skal igennem mange forskellige instanser 

som fx kommunale forvaltninger, beslut-

ningstagere i boligorganisationer og bebo-

erdemokratiet, og at disse processer kan 

være tidskrævende. Således er den reelle 

tid til udarbejdelse af helhedsplanerne i 

realiteten meget kortere end de 6 måne-

der. 

En konsekvens af den korte tid i ansøg-

ningsfasen er, at der sjældent bliver gen-

nemført en grundig borgerinddragelse i 

forbindelse med udfærdigelsen af den 

sociale helhedsplan. Borgerinddragelse kan 

dække over mange ting, lige fra et enkelt 

møde med afdelingsbestyrelsen til en om-

fattende proces med stormøder og ar-

bejdsgrupper for beboere, lokale forenin-

ger og klubber, lokale forretningsdrivende 

mm. Hvis man for alvor vil engagere og 

involvere borgerne i et område, er det ikke 

nok blot at inddrage afdelingsbestyrelsen, 

og det kan derfor være en meget tids- og 

arbejdskrævende affære. Når tidsfristen 

er kort, er der derfor en fare for, at bor-

gerinddragelsen vil blive reduceret til et 

minimum (Engberg, 2008, 43-44).  

Dette er uheldigt, da netop de lokale aktø-

rer ligger inde med viden om, hvilke ønsker, 

behov og ikke mindst ressourcer der er i 

området (Agger, 2008, 12.). Det er også de 

lokale aktører, der skal være med til at 

implementere indsatsen, og sidst men ikke 

mindst, er det ofte dem, som man forven-

ter, skal drive indsatserne videre efter 

endt indsatsperiode. Når disse aktører 

ikke bliver involveret i udformningen af 

indsatsen, får de ikke et ejerskab overfor 

indsatsen (Engberg, 2008, 43-44). Hvis 

man ønsker at borgerne skal være aktivt 

involverede i udførelsen af den boligsociale 

indsats, er det således vigtigt, at man 

tager sig tiden til at involvere dem allerede 

i formuleringen af programmet for indsat-

sen.   

I de sociale helhedsplaner stilles der krav 

om, at helhedsplansansøgningen skal be-

handles ”i boligorganisationen efter de 

gældende regler for beboerdemokrati 

(Almen Net, 2009, 10). I praksis vil dette 

sige, at de skal være godkendte af afde-

lingsbestyrelsen. Der er således ingen krav 

om en mere omfattende beboer- og bor-

gerinddragelsesproces. En kritisk røst 

peger på, at man i udarbejdelsen af de 

sociale helhedsplaner godt kunne blive 

bedre til at inddrage beboerne generelt: 

”Altså der er jo nogle formelle krav om 

borgerinddragelse, som er et skuespil for 

folket i forhold til godkendelse af Hel-

hedsplanerne. Det er godkendt på et af-
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delingsbestyrelsesmøde, men folk har ikke 

en chance for at finde ud af, hvad det 

drejer sig om. Der kan være nogle beboer-

demokrater, som har en vis indsigt i det. Vi 

har i områdefornyelserne i København en 

noget mere grundig borgerinddragelse 

end der er i de boligsociale helhedsplaner” 

(Søren Hvas, Kvarterudvikling) 

I Byudvalgets boligsociale indsatser ople-

vede man mange steder, at det kan føre til 

problemer med legitimiteten og praktiske 

problemer med implementeringen af ind-

satsen, hvis man ikke involverer beboerne i 

formuleringen af programmet for indsat-

sen: 

”Hovedproblemet har været, at beboerne i 

mange tilfælde ikke har været involveret 

allerede i udarbejdelsen af helhedsplaner-

ne og formulering af ansøgningerne. I 

disse tilfælde har man så, når pengene var 

bevilliget og indsatsen skulle konkretise-

res, måttet vælge mellem en kraftig revi-

sion af planerne eller at holde beboerne 

ude på et sidespor med heraf følgende 

konflikter og manglende beboerengage-

ment” (SBi, 1999, 9) 

At man ikke havde inddraget beboerne i 

udformningen af helhedsplanerne i Byud-

valgets boligsociale indsatser skyldtes, at 

man her så den samme tendens til at man 

havde for kort tid i ansøgningsfasen: 

”Et andet problem ved tidspresset var, at 

der var kort tid til at formulere de – ofte 

omfattende – ansøgninger. Tidspresset 

betød for det første, at der ikke var tid 

nok til at gennemtænke forslagene, og for 

det andet, at det var svært at nå at etab-

lere et samarbejde mellem parter som 

skulle indgå i indsatsen. Dette har især 

betydet, at beboerne sjældent blev ind-

draget i ansøgningsfasen, men også, at 

man ofte ikke nåede at få en reel diskus-

sion mellem kommune og boligområde om, 

hvad man ønskede.” (SBi, 1999, 8) 

Løbende involvering af borgerne 
og forankring 

Som nævnt ovenfor, forventer man ofte, 

at delprojekterne kan forankres hos bor-

gerne, når indsatsperioden stopper. At 

borgerne er i stand til at overtage ansva-

ret for et delprojekt og føre det videre, er 

netop det der ligger i forestillingen om, at 

områderne skal ”kickstartes”; altså at man 

starter nogle initiativer op, og gør lokale 

aktører i stand til at køre dem videre. Der 

skal med andre ord ske en ”empowerment” 

af de lokale kræfter, for at indsatsens 

påvirkning af området ikke blot løber ud i 

sandet efter indsatsperiodens slutdato. 

Lokale aktører, som kunne drive delprojek-

ter videre, er fx afdelingsbestyrelser, fri-

villige, foreninger, institutioner m.fl. For at 

disse skal være ordentligt klædt på til at 

varetage den videre drift af delprojekter-

ne, kræver det imidlertid, at de motiveres 

og kvalificeres til dette via løbende og 

vedvarende involvering i udformningen og 

implementeringen af delprojekterne. Her-

ved opnår de den nødvendige viden som 

akkumuleres, mens delprojektet kører un-

der indsatsperioden.  

Der bliver dog ofte givet køb på den nød-

vendige borgerinddragelse som resultat af 

tidsmangel, da inddragelse af borgere, er 

en meget tidskrævende proces, som ikke 

giver synlige resultater her og nu i forhold 

til at ændre på områdets sociale proble-

mer.  

”Det er i en vis forstand banalt, at demo-

kratiske og sociale forandringsprocesser 

tager (lang) tid. Det er bare ikke altid at 

det bliver taget alvorligt i byfornyelses-

programmer, der generelt er udformet 

som projekter med både begrænsede 

ressourcer og begrænset tid til rådighed. 

Både politikere og embedsmænd har ofte 

en stærk tilskyndelse til at skubbe farten 

op, fordi de bliver målt på deres kortsig-

tede resultater. Men dels kan det ikke 

altid lade sig gøre at producere resultater 

hurtigt, dels er der risiko for at borger-
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inddragelsen bliver taber, hvis farten 

sættes i vejret, og projekterne overhaler 

borgerne med færdige løsninger” (Agger 

m.fl., 2000, 8-9). 

Agger og Edmark fremhæver således beg-

ge, at borgerinddragelsen nedprioriteres 

på grund af mangel på tid og at involverin-

gen af borgerne og andre lokale parter 

modarbejdes således af politiske krav om 

hurtige resultater (Agger m.fl., 2000 s. 8-

9, Edmark, 2005, 111).  

Den manglende tid og den deraf affødte 

mangel på empowerment af borgerne, 

medfører et skisma, som er gennemgåen-

de for mange af de tidsafgrænsede bolig-

sociale indsatser: At indsatserne er tid-

safgrænsede, betyder på den ene side, at 

det er af stor betydning at gøre borgerne 

i stand til, og motiverede for, at overtage 

driften efter endt indsatsperiode via om-

fattende inddragelse i løbet af indsatspe-

rioden, såfremt indsatserne skal efterlade 

sig et varigt spor. På den anden side bety-

der den korte tid i indsatsperioden, at 

projektmedarbejderne ofte oplever, at der 

ikke er tid til at inddrage borgerne, hvis de 

samtidig skal have aktiviteterne op at køre. 

Så mens tidsafgrænsningen betyder, at 

der er et forøget behov for inddragelse og 

empowerment af borgerne, spænder tid-

safgrænsningen ofte ben for dette. 

Problematikker 

- Inddragelse og empowerment af borgere, 

som er en forudsætning for at kickstarte 

et område, er en tidskrævende proces, 

som ofte bliver tilsidesat på grund af 

tidspres og krav om hurtige resultater.  

- Projektmedarbejderne bruger i nogle 

tilfælde ikke nok tid på at involvere 

borgerne i implementeringen af projekter. 

Borgerne oparbejder derfor ikke 

kompetencerne og viljen til at føre 

projektet videre ved indsatsens ophør. I 

stedet bruger de tid på selv at opbygge 

projekterne og en stor brugergruppe. 

Dette kan skyldes, at indsatserne ikke 

betragtes som en ”kickstart” af det 

respektive boligområde, men som en 

indsats, der efter endt indsatsperiode skal 

stå med færdige resultater.  

Anbefalinger  

- Det anbefales, at der stilles mere 

eksplicitte krav om borgerinddragelse i 

udarbejdelsen af helhedsplanerne. Dette 

kan fx være i form af krav om, at 

ansøgningen skal indeholde dokumentation 

for, at man har afholdt borgermøder, eller 

at repræsentanter for diverse foreninger 

og grupperinger er blevet inddraget. 

- Det anbefales, at projektmedarbejderen 

arbejder meget målrettet med at involvere 

de lokale parter. Et konkret forslag til, 

hvordan man kunne sikre dette, kunne 

være at lave en ”fordelingsnøgle” for den 

boligsociale indsats’ ressourcer, hvor en 

vis procentdel af ressourcerne og tiden i 

indsatsen var afsat til involvering af lokale 

aktører. En sådan ordning ville på den ene 

side give projektmedarbejderne ”ryggen 

fri” til at bruge den nødvendige tid på 

inddragelse af lokale aktører, som man 

ikke altid umiddelbart kan se resultaterne 

af, og vil på den anden side specificere 

overfor projektmedarbejderne, at det 

forventes, at de arbejder på en 

involverende måde. 
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Samarbejde med 

kommuner og 

boligorganisationer  
Et godt samarbejde skal etableres  

allerede i ansøgningsfasen. Hvilken indfly-

delse har tiden på etableringen af dette 

samarbejde, og hvad er konsekvenserne 

af et mindre godt samarbejde? 
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Det kan til tider være svært for de lokale 

boligsociale indsatser  at etablere et godt 

samarbejde med kommuner og boligorga-

nisationer. Dette skyldes, at man i mange 

kommuner og boligorganisationer ikke har 

etableret en permanent enhed, som har 

som sit primære ansvarsområde at tage 

sig af de boligsociale indsatser, og som 

ligger inde med kompetencer i forhold til 

udarbejdelse af helhedsplaner/ byfornyel-

sesprogrammer, projektstyring og rådgiv-

ning.  

At disse enheder ikke eksisterer skyldes, 

at man ikke oplever den boligsociale opga-

ve som en permanent opgave, men som en 

midlertidig opgave, som kører, så længe 

bevillingen kører. Den midlertidige karakter 

af de boligsociale indsatser, fører således 

også til en midlertidighed i organiseringen 

omkring de boligsociale indsatser. Dette 

på trods af, at der i mange kommuner og 

boligorganisationer vil være boligsociale 

indsatser konstant i forskellige boligområ-

der.  

For at kommunerne og boligorganisatio-

nerne skal kunne se behovet for en fast 

enhed, som tager sig af de puljefinansie-

rede boligsociale indsatser, må der skabes 

en bevidsthed om, at de boligsociale ind-

satser fra bevillingsgivers side er tænkt 

som en ”kickstart” af det respektive bolig-

område, som kommunen og/eller boligor-

ganisationerne efter endt indsatsperiode 

skal medvirke til at videreføre. Lars Eng-

berg, seniorforsker ved SBi, understreger 

vigtigheden af, at kommunen ser indsatsen 

som en ”kickstart”, hvor et varende kom-

munalt engagement er afgørende for re-

sultatet af indsatserne:  

”Spørgsmålet er, har man i det kommunale 

system en grundlæggende holdning om, at 

nu laver vi en midlertidig indsats, og så har 

det løst problemstillingerne, eller vil man 

lave en midlertidig indsats med henblik på 

at kvalificere et varende engagement. Og 

der mener jeg, at det nok er det sidste, 

der er det mest fremadrettede.” (Lars 

Engberg, Seniorforsker, SBi)  

Der er dog nogle steder, hvor man har 

oprettet sådanne enheder. I Københavns 

Kommune har man et sekretariat, Kvar-

terudvikling, som fungerer som et koordi-

nerende og processtøttende led for hel-

hedsplanerne i kommunen samt for områ-

defornyelsesindsatserne. I nogle af lan-

dets større byer har man oprettet fælles-

sekretariater, finansieret af Landsbygge-

fonden, som har til formål at rådgive, er-

faringsopsamle og evaluere de sociale 

helhedsplaner.  

Samarbejdet med kommunen i ud-
arbejdelsen af helhedsplanerne 

Landsbyggefonden opfordrer kraftigt 

kommunen og boligorganisationen til at 

arbejde tæt sammen om at udarbejde 

helhedsplanerne. En uheldig konsekvens af 

den korte ansøgningsfrist i de sociale hel-

hedsplaner er imidlertid, at der ofte ikke 

er tid til at etablere det nødvendige sam-

arbejde mellem kommunen og boligorgani-

sationen på dette tidspunkt i processen4.  

Der stilles fra Landsbyggefondens side 

krav om, at en repræsentant for kommu-

nen underskriver helhedsplanen, og at 

”kommunalbestyrelsen anbefaler helheds-

planen som egnet til at løse de beskrevne 

problemer” (Almen Net, 2009, 10). Der er 

imidlertid ikke mere konkrete krav til, hvor-

dan samarbejdet mellem boligorganisatio-

nerne og kommunerne skal finde sted. Et 

resultat heraf er, at boligorganisationen i 

mange tilfælde i store træk udarbejder 

helhedsplanen alene. I andre tilfælde hyrer 

boligorganisationen et konsulentfirma til 

at skrive helhedsplanen. Ifølge SFI’s evalu-

ering af de sociale helhedsplaner er det i 

40 % af helhedsplanerne boligorganisatio-

nen, som alene har udarbejdet helhedspla-

nen, i 28 % har andre parter været invol-

veret som fx kommunen og i 30 % har 

                                                        

4 Som i det forrige kapitel vedrører den del af kapit-
let, som handler om ansøgningsproceduren, udeluk-
kende de sociale helhedsplaner og ikke områdeforny-
elsen. 
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konsulenter stået for udarbejdelsen af 

helhedsplanen (SFI, 2010, 19). 

Det er således boligorganisationen, som i 

de fleste tilfælde definerer problemerne 

og løsningerne, og dette betyder, at der 

ofte ikke etableres et ordentligt samar-

bejde og en fælles vision mellem de to 

hovedaktører, nemlig boligorganisationen 

og kommunen. Dette betyder, at der er 

en fare for, at kommunen ikke kommer til 

at føle et ejerskab overfor indsatsen: 

Der er nogle boligorganisationer, der har 

vanskeligt ved at få især kommunerne til 

at spille med, som man havde forventet og 

håbet. Det er ikke fordi kommunerne er 

onde, ikke vil eller ikke kan se formålet, 

men de har oftest ikke det store ejerskab 

til helhedsplanerne. Og det hænger bl.a. 

sammen med ansøgningsproceduren...” 

(Lisa Fischel, Kredskonsulent i BL).  

Da man ofte vil have et ønske om at for-

ankre delprojekter under indsatsen i den 

kommunale drift, er det meget uheldigt, at 

kommunerne ikke fra starten bliver invol-

veret i indsatserne, og således kommer til 

at føle et ejerskab overfor dem. Hvis man 

ønsker at forankre delprojekter i kommu-

nen, er det nemlig vigtigt, at man allerede 

tidligt i forløbet laver en afklaring af, hvem 

der fører hvilke delprojekter videre.  

SFI’s evaluering af de sociale helhedspla-

ner konkluderer, at der er et behov for at 

kommuner aktivt og økonomisk støtter op 

om det boligsociale arbejde. De peger på, 

at hensigten med helhedsplanerne bl.a. er 

at afprøve nye idéer til opgaveløsning, 

som det kan være vanskeligt at afprøve 

indenfor et kommunalt budget. Det er 

derfor vigtigt, at kommunerne er med til 

at sikre en forankring af de vellykkede 

delprojekter, når puljemidlerne ophører 

(SFI, 2010, 20). 

Forhåndsreservation af midler i helheds-

planerne 

Et forhold - som ikke strengt taget har 

med tid at gøre, men som synes at være 

af stor betydning for, hvor grundigt hel-

hedsplanerne bliver gennemarbejdet af 

boligorganisationen,og i hvor høj grad 

kommunen engagerer sig i udformningen 

af helhedsplanerne - er, om de skal udar-

bejdes før eller efter, midlerne er reserve-

ret.  

Som det fremgår af tekstboksene oven-

for, er der også her forskel på procedu-

rerne for områdefornyelsen og de sociale 

helhedsplaner. I områdefornyelsen er der 

reserveret midler, inden man går i gang 

med at udarbejde byfornyelsesprogram-

met, mens man i de sociale helhedsplaner 

skal gøre det store arbejde med at udfor-

me helhedsplanen, før parterne ved, om de 

helt sikkert kan forvente at få midlerne. 

Man kunne forestille sig, at en mere seriøs 

og forpligtende proces ville finde sted 

mellem kommunen og boligorganisationen i 

udarbejdelsen af de sociale helhedsplaner, 

hvis man vidste med sikkerhed, at det man 

aftalte, skulle realiseres. SFi’s evaluering 

af ”De sociale puljer” (2001) finder da også, 

at der i kommunerne er utilfredshed med 

”de procedurer og den energi, der lægges i 

puljemidler, forud for godkendelse og 

igangsættelsen af det enkelte projekt” 

(SFI, 2001, 143-144).  

Løbende ansøgning i helhedplanerne 

Et andet forhold som også præger sam-

arbejdet omkring udformningen af hel-

hedsplanerne mellem boligorganisatio-

nerne og kommunerne er det faste an-

søgningstidspunkt. At helhedsplanerne 

skal indsendes på et fastlagt tidspunkt 

betyder, at processerne til tider bliver 

forcerede, og at man ikke får opnået den 

fælles forståelse og forpligtelse, som en 

sådan indsats kræver: 

”Måske skulle man have løbende ansøgnin-

ger, så man kunne sætte sig ned kommu-

ner og boligorganisationer og sige ”Hvad 

gør vi? Hvad er problemet?”, lave hele den 

der proces, som man egentlig skal ved en 

ansøgning, men i det tempo hvor alle kan 

være med. Og når det hele begynder at 

give mening, så kan man lave den første 
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foreløbige ansøgning. Så har man i fælles-

skab haft en lang udviklingsproces og alle 

kunne se sig selv i projektet” (Lisa Fischel, 

Kredskonsulent i BL).  

Den tidligere direktør for Boligorganisati-

onernes Landsforening Gert Nielsen pe-

ger endvidere på, at den faste ansøg-

ningsfrist betyder, at arbejdsbyrden bli-

ver koncentreret indenfor en kort tidspe-

riode. Dette betyder et stort tidspres op 

til den fastsatte ansøgningsdato i de 

kommuner, hvor der er mange udsatte 

boligområder: 

”Den form for puljeræs betyder, at der op 

til ansøgningsfristen skal skrives en me-

get stor mængde ansøgninger for at nå 

det inden fristens udløb. Det kan betyde 

en risiko for kvalitetsproblemer, og det 

lægger et voldsomt pres på sagsbehand-

lingen i forhold til de indkomne ansøgnin-

ger. Kommunerne får for kort tid til at 

vurdere ansøgningerne og drøfte med 

boligorganisationerne (…). Det er ikke en 

fornuftig arbejdsform, hvis der skal ska-

bes langsigtede og holdbare resultater” 

(Boligen d. 24. februar 2010, 1. sektion, 

side2).  

Flere interviewpersoner peger på, at det 

ville afhjælpe nogle af problemerne, hvis 

der var løbende ansøgning, således at 

helhedsplanerne kunne sendes ind, når de 

var klar til det. Det er den procedure, der 

gælder for ansøgninger om støtte til 

fysiske renoveringer og flere interview-

personer foreslår, at man kunne organi-

sere det på samme måde i forhold til de 

boligsociale midler. Også SFI’s evaluering 

af de sociale helhedsplaner peger på, at 

løbende ansøgning er vejen frem (SFI, 

2010, 103-104) 

Brug af konsulenter 

Et andet problem, som knytter sig til an-

søgningsfasen og samarbejdet mellem 

parterne, er brugen af private konsulent-

firmaer til at udarbejde helhedsplaner-

ne(SFI, 2010, 19) og byfornyelsesprogram-

merne(SBi, 2008, 10-11). At ansætte kon-

sulenter til at udforme ansøgningerne 

medfører nogle ulemper. SFI peger i deres 

evaluering af de sociale helhedsplaner på, 

at det har vist sig vanskeligt at overlevere 

helhedsplanen til boligområdet og sikre 

lokal forankring i de tilfælde, hvor konsu-

lenter har udarbejdet helhedsplanerne 

(SFI, 2010, 19). I Almen Nets vejledning til 

udformning af sociale helhedsplaner gøres 

der da også opmærksom på, at brug af 

konsulentbistand til udformning af ansøg-

ninger betyder, at der ikke samtidig finder 

en læringsproces og en udvikling af sam-

arbejdsrelationer sted internt i boligorga-

nisationen og imellem boligorganisationen 

og kommunen. 

”Inden man eventuelt beslutter sig for at 

tilknytte en ekstern konsulent, skal man 

tænke på, at selve arbejdet med at ud-

forme helhedsplanen også skal ses som en 

læringsproces, der giver boligorganisatio-

nen og dens medarbejdere nye kompeten-

cer i forhold til de boligsociale udfordrin-

ger. Det er også i arbejdet med helheds-

planen, at selve fundamentet bliver lagt 

for det efterfølgende samarbejde med 

kommunen og andre aktører om gennem-

førelsen af helhedsplanen” (Almen Net, 

2009,7) 

At der mangler en permanent organisering 

omkring de boligsociale indsatser, er såle-

des en problematik, der bider sig selv i 

halen: at der ikke er en enhed med kompe-

tencerne til at rådgive i forbindelse med 

ansøgning og til at yde løbende processty-

ring betyder, at man ofte må hente denne 

ekspertise fra eksterne parter som fx 

konsulentbureauer. At man hyrer konsu-

lenter til at udføre disse opgaver betyder 

imidlertid, at man heller ikke får opbygget 

ekspertisen i organisationen, og at den 

viden og erfaring som bliver genereret i 

processen ikke lagres i organisationen.  

Hvis man vil forhindre at erfaringerne, og 

den viden som akkumuleres igennem prak-

sis, forsvinder ud af organisationen, må 

man derfor sørge for, at der er personale i 

organisationen, som kan varetage opga-
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verne, og som har tid til at varetage opga-

verne, så de ikke udliciteres til andre aktø-

rer. 

Tab af viden og kompetence i for-
valtninger og boligorganisationer 

Et sidste problem som knytter sig til sam-

arbejdet mellem kommu-

ner/boligorganisationer på den ene side og 

de lokale, boligsociale indsatser på den 

anden side, er det tab af viden som let 

finder sted, når de tidsafgrænsede, bolig-

sociale indsatser lukker ned. At viden let 

går tabt skyldes, at den i høj grad er knyt-

tet til projektmedarbejderne, som er ansat 

i midlertidige ansættelser, som stopper 

når projektet stopper.  

Projektmedarbejderne opnår gennem de-

res arbejde en masse viden om boligområ-

det og om indsatsen. Ligeledes er samar-

bejdsrelationer med professionelle og 

frivillige aktører knyttet til dem som per-

soner. Dette betyder på den ene side, at 

indsatserne støder ind i nogle problemer, 

hvis projektmedarbejderen skulle sige op 

før indsatsen er afsluttet og på den anden 

side, at projektmedarbejderen let kan 

komme til at ”tage sin viden med sig”, når 

ansættelsen ophører: 

”Folk de rejser med projekterne, når de er 

færdige. Og hele projektkonstruktionen 

gør jo, at mange ting ligger hos de perso-

ner, der kører projektet, og når projektet 

er færdigt og personen rejser videre, så 

taber man den viden. ” (Kommunaldirek-

tør)  

Som det påpeges af en af vores inter-

viewpersoner er det imidlertid ikke unikt 

for tidsafgrænsede indsatser, at vigtige 

medarbejdere kan vælge at skifte job og 

dermed tage sin vinden med sig: 

”Videnstab er et generelt problem for 

organisationer. Folk skifter job uanset om 

projekterne er tidsbegrænsede eller 

ej”(Boligsocial praktiker) 

At faren for at medarbejderne rejser med 

deres viden, alligevel er ekstra aktuel for 

de tidsafgrænsede indsatser skyldes, som 

flere af vores interviewpersoner peger på, 

at de usikre ansættelsesforhold som mid-

lertidige ansættelser giver, ofte betyder, 

at medarbejderne begynder at søge nye 

job, når tiden for deres ansættelse nær-

mer sig sin ende. Der er således en risiko 

for, at centrale medarbejdere forlader 

posten før tid: 

”Det kan gøre en dagligdag fuldstændig 

umulig. Altså, hvis man har en masse med-

arbejdere, der kun er optaget af, at pro-

jektet udløber om to måneder” (Boligsoci-

al praktiker) 

Også denne problematik ville en fast enhed 

i henholdsvis kommunen og i boligorganisa-

tionsregi kunne forebygge ved at være i en 

kontinuerlig og direkte kontakt med pro-

jektmedarbejderne i marken. At man ikke 

har den faste enhed betyder, at erfarin-

gerne, og den viden der opbygges i de bo-

ligsociale indsatser, ikke forbliver i organi-

sationen, men knyttes til enkelte individer, 

som tager deres viden med sig, når de 

forlader organisationen. 

Ligesom den viden, som bliver genereret i 

indsatserne, ikke bliver optaget i organisa-

tionerne, bliver den heller ikke i noget sær-

ligt omfang videreformidlet af andre aktø-

rer, som med fordel kunne tage ved lære 

af den. SFI’s evaluering af ”De sociale pul-

jer” viser, at kommunernes interne formid-

ling af egne erfaringer er ringe, og at den 

eksterne formidling til andre kommuner og 

til ministerier er endnu ringere (SFI, 2001, 

153). Dette betyder, at erfaringer med 

eventuelle nye metoder og samarbejds-

former sjældent når det centrale niveau, 

der kunne videreformidle til eksempelvis 

andre kommuner. Dette synspunkt kom-

mer også til udtryk i vores interviewunder-

søgelse: 

”Jeg synes ofte, at puljeprojekter mangler 

en ordentlig form for evaluering og gene-

rel vidensudtrækning og formidling. Der 
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kører rigtig mange projekter, og vi er ikke 

særligt gode til at stoppe op og sige, hvad 

har vi så lært?” (Birgitte Hedegaard, 

Kommunernes Landsforening)  

Hvis man skal lære af erfaringerne, er det 

derfor vigtigt, at man i højere grad evalue-

rer på indsatserne, både med hensyn til 

hvilke resultater, der er opnået og hvilke 

metoder man har benyttet med mere eller 

mindre succes. Sidst men ikke mindst er 

det vigtigt, at konklusionerne bliver videre-

formidlet. 

Styringsdialog 

Et nyt initiativ, som er taget for at knytte 

kommunerne og boligorganisationerne 

tættere sammen, er styringsdialogen, som 

er et element i Styringsreformen, som blev 

vedtaget i sommeren 2009. Styringsdialo-

gen skal føre til en ”tættere dialog mellem 

kommune og boligorganisationer”, så par-

terne i fællesskab kan formulere målsæt-

ningerne for boligområderne (KL og BL, 

2010, 3). Styringsdialogen forpligter kom-

mune og boligorganisation til at mødes 

minimum én gang årligt. Hovedtemaerne 

for styringsdialogen er boligområdets 

fysiske rammer, beboersammensætningen, 

herunder udlejning og boligsocial indsats, 

samt administration. På mødet forventes 

det, at der indgås aftaler, som efter mø-

det skal nedfældes i et aftaledokument, 

som skal beskrive de målsætninger, som 

kommune og boligorganisation er blevet 

enige om at nå i det kommende år eller 

over en aftalt årrække(KL og BL, 2010, 7).  

Der stilles imidlertid ikke krav om at kom-

munen og boligorganisationen mødes mere 

end én gang om året, og styringsdialogen 

lægger således ikke op til et løbende sam-

arbejde i hverdagen. Hvis styringsdialogen 

skal fremme det daglige samarbejde mel-

lem kommunen og boligorganisationerne, 

kræver det derfor, at både kommune og 

boligorganisation tager projektet så alvor-

ligt, at de på egen hånd tager initiativ til at 

mødes oftere end styringsdialogen kræ-

ver.  

Problematikker   

- Der mangler i mange kommuner og 

boligorganisationer en permanent enhed, 

som tager sig af samarbejdet med de 

boligsociale midlertidige indsatser. At der 

mangler disse enheder medfører at der 

ansættes konsulenter til at udarbejde 

helhedsplaner og 

byfornyelsesprogrammer. Dette betyder, 

at kommunen og boligorganisationen ikke 

allerede i ansøgningsfasen begynder et 

forpligtende samarbejde og at 

kompetencerne til at udarbejde 

ansøgninger ikke opbygges i kommunerne 

og boligorganisationerne. Endvidere 

betyder det, at der ikke er en lokal enhed, 

som står for at opsamle erfaringer og 

viden, når projektperioden ophører og 

projektmedarbejderne forlader deres 

stillinger. Dette betyder, at der ikke sker 

en lagring af viden i kommunerne og 

boligorganisationerne. 

- Et resultat af tidspresset i 

ansøgningsfasen er, at ansøgningerne 

bliver udarbejdet på et spinkelt 

vidensgrundlag om det aktuelle 

boligområde. 

- Det er i nogle tilfælde et problem, at 

kommunerne ikke er motiverede for at 

videreføre indsatserne, fordi de ikke føler 

et ejerskab overfor indsatserne på grund 

af den manglende involvering i 

ansøgningsfasen.   

- Det er et problem, at de endelige 

helhedsplaner skal formuleres før man 

med sikkerhed ved, om man får midlerne. 

Dette fører til, at der i nogle tilfælde ikke 

bruges den nødvendige tid og de 

nødvendige ressourcer på 

helhedsplanerne. Endvidere betyder den 

manglende sikkerhed, at det er svært at 

få kommunerne til at forpligte sig i forhold 

til et fremtidigt samarbejde.  

- Den faste ansøgningsfrist medfører 

ofte, at processen bliver amputeret, og at 

der – i de større kommuner og 

boligforeninger, som har mange udsatte 

boligområder - er et uhensigtsmæssigt 

stort arbejdspres op til ansøgningsdato. 
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- Det er et problem at man ikke i 

tilstrækkelig grad opsamler og 

videreformidler de erfaringer, som man 

gør sig rundt omkring i de boligsociale 

indsatser. 

Anbefalinger 

Anbefalinger vedrørende organiseringen 

omkring de sociale helhedsplaner 

 

- Det anbefales at der oprettes en 

permanent enhed i de kommuner, som har 

store eller flere udsatte almene 

boligområder. En sådan enhed skal fungere 

som samlet indgang til kommunen og skal 

kunne deltage i udarbejdelse af 

helhedsplaner i forhold til at definere 

problemerne og ikke mindst løsningerne. 

Den skal endvidere arbejde på at finde 

muligheder for forankring af de 

delprojekter, som kommunen er 

medfinansiør af, og som det vil være 

naturligt at forankre i den kommunale 

drift. En sådan enhed vil kunne sikre, at 

kommunerne i højere grad engagerer sig i 

det boligsociale arbejde, som sker i ude 

helhedsplanerne. I Københavns Kommune 

har man en sådan enhed, og her kan der 

hentes inspiration. 

 

- I større boligorganisationer med flere 

helhedsplaner anbefales oprettelse af en 

fast enhed, som tager sig af de 

boligsociale indsatser. Enhederne skal 

være med til at udarbejde kvalificerede 

ansøgninger og yde processtøtte til de 

boligsociale indsatser bl.a. i forhold til 

deres arbejde med at involvere 

kommunerne i et forpligtende samarbejde. 

En sådan enhed i boligorganisationen vil 

også fra starten af en indsats kunne 

afklare, hvorvidt delprojekter kan 

forankres i boligorganisationen. De 

boligorganisationer som allerede har 

sådanne enheder, bør i de fleste tilfælde 

opgradere enhederne så disse kommer til 

at veje tungere i boligorganisationernes 

faste drift.  

- I områder med en stærk koncentration af 

helhedsplaner, anbefales det, at de 

respektive boligorganisationer går 

sammen om at oprette fælles-

sekretariater. Sådanne fælles-

sekretariater vil i kraft af deres lokale 

placering kunne være mere lokalt tilpasset 

i deres support til helheds-planerne end 

enhederne i boligorganisationerne vil 

kunne. Fællessekretariaterne kan 

udarbejde lokalt tilpasset ansøgninger til 

Landsbygge-fonden, holde en løbende 

kontakt med projektmedarbejderne og kan 

koordinere det boligsociale arbejde lokalt.  

De kan bistå projektlederne i de lokalt 

relaterede udfordringer og facilitere 

kontakten til kommunen. Fælles-

sekretariater vil også kunne opsamle og 

videreformidle lokale erfaringer og viden til 

de respektive boligorganisationer ved at 

være i løbende kontakt med de boligsociale 

medarbejdere 

- Det anbefales at Center for Boligsocial 

Udvikling fortsat står for en systematisk 

evaluering af samtlige helhedsplaner i 

landet samt indsamling og videreformidling 

af resultater, erfaringer og viden til alle 

aktører på det boligsociale felt.  

Anbefalinger for ansøgningsproceduren 

for de sociale helhedsplaner. 

 

- Det anbefales, at der stilles mere ekspli-

citte krav om, at helhedsplanerne udarbej-

des i et forpligtende samarbejde mellem 

boligorganisation og kommune og ikke af 

boligorganisationen alene.  

 

- Det anbefales, at der gives en sikker 

forhåndsreservation af midler, før hel-

hedsplanerne formuleres endeligt. 

 

- Det anbefales, at der laves løbende an-

søgning for de sociale helhedsplaner i ste-

det for en fast ansøgningsdato. På denne 

måde undgås flaskehalsproblematikker op 

til ansøgningsfristen i de større kommuner 

og boligorganisationer. Endvidere fremmes 

mulighederne for at lave grundigt gen-

nemarbejdede helhedsplaner baseret på et 

godt og forpligtende samarbejde mellem 

boligorganisationerne og kommunerne. 
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Anbefalinger i forhold til samarbejdet 

mellem de sociale helhedsplaner og kom-

munen 

 

- Det anbefales, at der meget tidligt sker 

en afklaring af, hvilke delprojekter som skal 

videreføres efter endt indsatsperiode og 

af hvem. 

 

- Det anbefales at kommunerne i højere 

grad inddrages i delprojekterne 

kontinuerligt i implementeringen af 

indsatserne, for at sikre deres ejerskab og 

kendskab til delprojekterne, og dermed 

deres vilje til at videreføre dem efter 

indsatsperioden udløber. 

 

- Det anbefales, at både kommuner og 

boligorganisationer bruger 

styringsdialogen som et springbræt til et 

mere omfattende og kontinuerligt 

samarbejde.
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Opstarten 
Det kan ofte tage lang tid at komme i 
gang med en indsats. Denne tid går fra 
implementeringen af indsatsen. Hvordan 
undgår man, at opstarten bliver en  
tidssluger?  
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En konsekvens af, at helhedsplanerne ofte 

ikke er ordentligt gennemarbejdede, er, at 

opstartsfasen tager længere tid end nød-

vendigt. Da der jo er en fastsat slutdato, 

betyder dette, at der bliver mindre tid til 

at implementere og forankre indsatsen 

(SFI, 2001, 148; Edmark, 2002, 112). Det 

efterfølgende gælder først og fremmest 

de sociale helhedsplaner, da det særligt er 

her, der er problemer med kort tid til an-

søgningsfasen. Pointerne er imidlertid 

generelle, og er altså også relevante for 

områdefornyelsen i de tilfælde, hvor man 

ikke laver et grundigt forarbejde i forhold 

til at inddrage samarbejdspartnere i ud-

formningen af byfornyelsesprogrammet. 

Opstarten af en indsats vil altid kræve tid. 

Der skal findes lokaler og disse skal 

istandsættes, der skal afholdes jobsamta-

ler og ansættes medarbejdere, og man 

skal opstarte det praktiske samarbejde 

med forskellige samarbejdsparter. Hvis 

ikke de grundlæggende forudsætninger er 

på plads, som følge af et mangelfuldt for-

arbejde i ansøgningsfasen, vil opstarten 

imidlertid tage endnu længere tid. Hvis 

man ikke har brugt den fornødne tid på at 

inddrage de lokale aktører i planlægnings-

fasen, skal man først i opstartsfasen til at 

tage kontakt til disse, og motivere disse til 

at være medspillere i delprojekterne. Først 

når de er motiveret, kan den gensidige 

afklaringsproces påbegyndes, hvor inte-

resser og forventninger afstemmes. Hvis 

de lokale parter havde været med i plan-

lægningen, ville motivationen være der, og 

afklaringsprocessen ville allerede have 

været nået langt. Det samme gælder for 

samarbejdet mellem boligorganisationen 

og kommunen; hvis ikke samarbejdet er 

grundlagt i forbindelse med udarbejdelsen 

af programmet for indsatsen, bliver dette 

også en tidssluger i opstartsfasen. 

Resultaterne af SFI’s evaluering af de 

sociale helhedsplaner peger da også på, at 

opstarten går trægt. I 24 % af helheds-

planerne går der således mindst et halvt 

år fra der gives bevillingstilsagn og til pro-

jekterne går i gang. Dette skyldes blandt 

andet, at organiseringen af det boligsocia-

le arbejde ikke er på plads, når bevillingen 

gives. I de resterende 64 % af helhedspla-

nerne går der mindre end 3 måneder inden 

projekterne går i gang (SFI, 2010, 18).   

Mere tid i ansøgningsfasen samt for-

håndsreservation af midlerne er ikke den 

eneste måde, hvorpå de nødvendige sam-

arbejdsrelationer i højere grad kan opbyg-

ges inden opstarten af indsatsen.  En 

tredje måde at sørge for, at disse samar-

bejdsrelationer allerede er godt undervejs, 

når indsatsen starter op, er at ansætte en 

projektleder som ankerperson på udarbej-

delsen af helhedsplanen. En sådan anker-

person vil skabe netværk, fælles mål og 

mere eller mindre faste aftaler med de 

samarbejdspartnere, som indgår i samar-

bejdet omkring at formulere helhedspla-

nen, og som dermed også skal indgå i im-

plementeringen.  

Skæver vi til ansøgningsprocedurerne for 

områdefornyelsen, er det sådan, at pro-

jektlederen ansættes efter der er givet 

forhåndsgodkendelse, og er således med 

til at formulere byfornyelsesprogrammet. I 

de sociale helhedsplaner ansættes pro-

jektlederen derimod først efter, at den 

skrevne helhedsplan er udarbejdet og god-

kendt. Dette betyder på den ene side, at 

projektlederen først skal ud og skabe sig 

et netværk og etablere samarbejde med 

de relevante aktører på det tidspunkt, 

hvor helhedsplanen starter. På den anden 

side betyder det, at projektlederen er for-

pligtiget til at arbejde efter milepælspla-

ner, endemål og succeskriterier som ved-

kommende ikke selv har været med til at 

udarbejde. 

I forbindelse med CFBUs rådgivningsarbej-

de er det blevet klart, at det mange steder 

er et problem, at projektlederen og pro-

jektmedarbejderne ikke har været med til 

at udarbejde helhedsplanerne. Mange ste-

der er helhedsplanen så mangelfuld i sin 

beskrivelse af de enkelte delprojekter, at 

den ikke kan benyttes som det projektsty-

ringsværktøj, den var tænkt som. 
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Oven i købet betyder ansøgningsprocedu-

ren for helhedsplanerne, at de færdige 

helhedsplaner ofte er så lang tid under-

vejs med godkendelse i kommune og 

Landsbyggefonden, at de ikke altid stem-

mer helt overens med de aktuelle pro-

blemstillinger den dag helhedsplanerne 

skal implementeres. En anden uheldig kon-

sekvens af den lange sagsbehandlingstid 

fra ansøgningen udarbejdes og til arbej-

det kan gå i gang er ifølge SFI, at det er 

svært at fastholde motivation og enga-

gement hos boligområdets aktører og 

særligt de frivillige kræfter (SFI, 2010, 18).   

At det er en klar ulempe, at projektlederen 

ikke er med til at formulere helhedsplanen 

og at helhedsplanerne ikke altid stemmer 

overens med virkeligheden peger SBi på 

allerede i deres evaluering af byudvalgets 

indsatser fra 1999: 

”Denne procedure betød at, mange af de 

helhedsplaner (…) ikke var ret meget 

værd på det tidspunkt hvor midlerne var 

modtaget og indsatsen skulle i gang. For 

det første kom beboerrådgiverne, der 

spillede en central rolle i realiseringen af 

den sociale indsats, som regel først ind i 

billedet på dette tidspunkt og for det 

andet viste det sig at især beboerne, men 

også andre parter i samarbejdet, kunne 

have andre ønsker til en indsats, end den 

helhedsplanerne lagde op til (SBi, 1999, 8). 

Hvis man i ansøgningsfasen og udarbejdel-

sen af programmet for indsatsen, er gode 

til at inkludere alle parter, vil tiden som 

bruges på opstart blive mindsket uden 

negative konsekvenser. Dette forudsætter 

imidlertid, som beskrevet ovenfor, at der 

er god tid i ansøgnings-

/programudarbejdelsesfasen, og at an-

søgningen skrives på et tidspunkt, hvor 

der er en vis sikkerhed for, at midlerne 

bliver udløst. Hvis den kommende projekt-

leder er styrmand på arbejdet med at 

skrive programmet for indsatsen, vil man-

ge af samarbejdsrelationerne også være 

opbygget i denne proces.  

Problematikker: 

- Opstartsfasen bliver ofte uhensigts-

mæssig lang, fordi der ikke er gjort det 

nødvendige forarbejde i ansøgningsfasen i 

forhold til at involvere relevante samar-

bejdspartnere. Dette betyder mindre tid til 

implementering og forankring.  

 

- I de sociale helhedsplaner et det et pro-

blem, at projektlederen ikke er med til at 

formulere helhedsplanen, men først bliver 

ansat efterfølgende, når midlerne er givet. 

Anbefalinger: 

- Det anbefales at det bruges god tid i 

ansøgningsfasen på at inddrage relevante 

samarbejdspartnere i formuleringen af 

problemerne og løsningerne. 

 

- Det anbefales, at den kommende projekt-

leder ansættes før helhedsplanen formu-

leres. I tilfælde af forhåndsreservation af 

midler kan projektlederen ansættes for 

projektmidler. Hvis der ikke gives for-

håndsreservation, anbefales det, at der 

findes en anden løsning, da det er af stor 

betydning for implementeringen og den 

nødvendige inddragelse af relevante aktø-

rer, at projektlederen har været ankerper-

son i udarbejdelsen af helhedsplanen. 
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Genansøgninger  
I nogle boligområder er der et langvarigt 

behov for en boligsocial indsats. Her  

bruger man tid og kræfter på genansøg-

ninger, som kunne være brugt på boligso-

cialt arbejde.  
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Tiden til implementeringen kan altså være 

knap, da indsatsperioderne er relativt kor-

te og processerne forbundet med opstar-

ten ofte er tidskrævende. Oven i dette 

kommer, at mange projektmedarbejdere 

oplever, at de må bruge tid på at lave tids-

krævende genansøgninger, når den afsat-

te tidsramme ikke har været tilstrækkelig 

til at nå de ønskede mål. 

Problematikken med genansøgninger er 

særlig relevant i de hårdest belastede 

områder som fx Gellerupparken, Tingbjerg, 

Urbanplanen og Vollsmose, som i øjeblikket 

er i gang med 3. eller 4. boligsociale pro-

gram. Der er en udbredt enighed om, at 

disse områder har brug for en mere lang-

varig indsats, og derfor bevilliges der også 

stadig midler til disse områder. Spørgsmå-

let er så, om det er hensigtsmæssigt, at 

den boligsociale indsats skal gentænkes og 

rent praktisk starte fra bunden med 4-5 

års mellemrum eller om det ville være me-

re hensigtsmæssigt med en længereva-

rende mere kontinuerlig indsats:  

”I nogle af de her områder har der jo væ-

ret indsatser i 10 år, og alle ved, at det 

skal forsætte. Så hvorfor bruge tid på at 

lave ansøgninger, når vi nu alligevel ved, at 

vi har behov for midlerne”(Jesper Nygård, 

Direktør KAB) 

Flere af de boligsociale medarbejdere 

fremhæver arbejdet med ansøgningerne 

om forlængelse som et stort problem ved 

tidsbegrænsningen. De ser det som upro-

duktivt, at der i den relativt korte indsats-

periode bruges tid og kræfter på ansøg-

ninger om forlængelse. Genansøgningerne 

hæmmer fremdriften i indsatsen, og giver 

unødvendigt administrativt arbejde med 

forlængelse af ansættelseskontrakter, 

kontorfaciliteter mm..  

”Det er ikke nok med, at du har startet op 

én gang. Du skal lave nye ansættelseskon-

trakter, du skal lave alt om igen. Og det 

tager jo lang tid. Altså når du skal starte 

ved år 1 en gang til midt i det hele. Hvis 

man havde en længere periode, så brugte 

man mindre tid på genansøgninger og 

opstart.” (Boligsocial praktiker) 

Også bevillingsgiverne ser det som en 

ulempe, at der bruges megen tid på an-

søgningerne og behandlingen af disse. De 

mener dog samtidig, at ansøgningerne om 

flere midler giver de boligsociale praktike-

re mulighed for at stoppe op og forholde 

sig kritisk til indsatsen og tilpasse den til 

forholdene. 

“Vi bruger alle sammen (kommuner, bolig-

organisationer og LBF) en masse tid og 

ressourcer på at behandle forlængelser. 

Der bliver, særligt ude i projekterne, brugt 

ressourcer, som kunne være brugt til 

noget andet. Men bevillinger længere end 

4 - 5 år forekommer ikke realistisk, og når 

det så er sådan, synes jeg, at det er godt, 

at de bliver ansporet til at genoverveje om 

deres projekter kan ”strammes op” og om 

det fortsat er de rigtige indsatser” (Jør-

gen Olsen, Landsbyggefonden) 

Problematikker: 

- I de tungest belastede boligområder, som 

er selvskrevet til at få midler til boligsocia-

le indsatser, opleves det som tidsspilde, at 

skulle bruge tid og ressourcer på at for-

mulere nye ansøgninger. I disse områder 

opleves det ligeledes som tidsspilde at 

skulle lukke ned og starte op igen med 4-5 

års mellemrum. 

Anbefalinger:  

- Det anbefales at Landsbyggefonden laver 

en særlig ordning for de mest udsatte 

boligområder, hvor bevillingerne løber over 

en længere tidsperiode på fx 10 år. For at 

sikre sig at indsatserne hele tiden tilpas-

ser sig områdets behov og ønsker, bør der 

stilles krav om statusrapporter og brug af 

løbende selvevaluering.



 

  

 

Litteraturliste & 

Interviewpersoner  
  



 

Tid nok til varige forandringer?   Litteraturliste & Interviewpersoner  42  

 

Litteraturliste 

 

Agger, Annika m.fl. 2008. Borgerne på banen – håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling. 

Velfærdsministeriet.  

Agger, Annika m.fl. 2000. Borgerdeltagelse og – inddragelse i byomdannelsen. SFi-meddelelse 

126. 

Almen Net. 2009. Den boligsociale helhedsplan – et redskab til bedre helhedsplaner. Almen 

Net. 

Boligen. 2010. D. 24. februar, 1. sektion, side2.  

Edmark Helene. 2002. Forört i fokus – interventioner för miljoner. Integrationsverkets rap-

portserie. 

Engberg, Lars. 2008. Den horisontale søjle – Et strategisk udviklingsperspektiv for koordine-

ring af områdeindsatser i Københavns Kommune. SBi 2008:16. 

Fordham, Geoff. 2010. The New Deal for Communities Programme: Achieving a Neighbourhood 

Focus for Regeneration. Volume1. Department for Communities and Local Government.  

Andersen, John og Frandsen, Martin. 2007. Fra bibliotek til Lokalsamfundscenter. Evaluering 

af Community Center Gellerup. Lokalbibliotekerne i Århus Kommune. 

KL og BL. 2010. Styringsdialog – et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisa-

tioner. 

SBi. 1999. Uddrag af publikationen ”Byudvalgets indsats 1993-98” SBi. 

SBi. 2003. Kvarterløft i Danmark. Integreret byfornyelse i syv danske bydele 1997-2002. By og 

Byg dokumentation 040. 

SBi. 2008. Evaluering af områdefornyelse – evaluering af lov om byfornyelse og byudvikling 

2008. SBi. 

SFI. 2001. De sociale puljer - en tværgående analyse af Socialministeriets puljemidler, SFI.  

SFI. 2010. Boligsociale indsatser og huslejestøtte. Kortlægning og programevaluering af 

Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Delrapport 1. 10:15. 

 

 

  



 

Tid nok til varige forandringer?   Litteraturliste & Interviewpersoner  43  

 

Interviewpersoner  

Boligsociale praktikere 

- Dorit Wium-Andersen, projektleder af Aalborg Øst.  

- Birgitte Kortegård, projektleder i områdeløftet i Haraldsgadekvarteret i Køben-havn  

- Flemming Holm, projektmedarbejder i Sønderbro Sekretariatet i Horsens. 

- Mikkel Pedersen, projektleder i Urbanplanen, København. 

- Randi Bang Rønning, projektleder i Vollsmose. 

- Torkil Lausen, projektmedarbejder i områdeløftet i Øresundsvejskvarteret i København 

Ledende medarbejdere  

- Unavngiven Kommunaldirektør 

- Unavngiven Direktør for boligforening 

- Jesper Nygaard, direktør KAB.  

Centralt placerede koordinatorer 

- Dan Mogensen, tidligere leder af det centrale områdeløftsekretariat i Københavns Kommun 

- Jens Møller, chef for Det Boligsociale Fællessekretariat Århus.  

- Søren Hvas, fuldmægtig i Kvarterudvikling i Københavns Kommune  

Bevillingsgivere 

- Helga Madsen, Socialministeriet 

- Jørgen Olsen, Landsbyggefonden 

Interesseorganisationer 

- Bent Madsen, Administrerende direktør, Boligorganisationernes Landsforening 

- Lisa Fischel, Kredskonsulent, Boligorganisationernes Landsforening 

- Birgit Hedegaard, Kommunernes Landsforening 

Forskere 

- Lars Engberg, forsker SBI.  

- Hans Skifter Andersen, forsker SBI.  

 


