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PUNKT 3
Indstilling – Københavns Kommunes regnskabsgennemgang for
2016 (B)

Københavns Kommunes regnskabsgennemgang
for 2016 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 5. december 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal beslutte, om Københavns Kommunes regnskabsgennemgang for
2016 og 3B’s svar til Københavns Kommune skal tages til efterretning.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at Københavns Kommunes regnskabsgennemgang for 2016 og 3B’s svar til Københavns
Kommune skal tages til efterretning.

Problemstilling
Københavns Kommune gennemgår hvert år forud for styringsdialogen 3B’s regnskab og fremsender på den baggrund kommunens godkendelse af regnskabet.
Københavns Kommune har godkendt regnskabet for 2016, men med en række betingelser, ligesom kommunen i regnskabsgennemgangen udtaler kritik af boligorganisationens ledelse.
3B har besvaret regnskabsgennemgangen, og blandt andet gjort opmærksom på, at 3B ikke er
enig i kommunens kritik af 3B.
Københavns Kommune har på styringsdialogen den 30. november 2017 givet udtryk for, at formuleringerne i regnskabsgennemgangen ikke var tilsigtede, og at der ikke er grundlag for at udtale
kritik af boligorganisationens ledelse. 3B’s revisor, PwC, som deltog på Forretningsudvalgets møde
den 29. november 2017 og styringsdialogen den 30. november var enig heri. På den baggrund vil
Københavns Kommune præcisere sin regnskabsgennemgang i referatet fra styringsdialogen.

Løsning
Københavns Kommunens regnskabsgennemgang fremgår af bilag 1. 3B’s svar fremgår af bilag 210.
Københavns Kommune udtaler kritik af to forhold:
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1. Københavns Kommune anfører, at det på baggrund af revisors bemærkning om, at 3B’s disponible egenkapital er lav og nødvendiggør en nøje prioritering af, hvordan der disponeres
over midlerne, ”er kritisabelt, at boligorganisationen ikke har udvist rettidig omhu og således
bragt selskabet i en alvorlig situation.”
3B har svaret, at 3B står uforstående over for denne bemærkning, i lyset af at 3B har og
har haft fokus på udviklingen i både dispositionsfonden og arbejdskapitalen, har været i tæt
dialog med både Landsbyggefonden og Københavns Kommune herom, og har taget en
række initiativer i forlængelse heraf. Det skal samtidig ses i lyset af, at hverken Landsbyggefonden eller revisor har givet udtryk for, at ”3B er bragt i en alvorlig situation”. Det skal
endvidere ses i lyset af at 3B’s egenkapital vil være stigende i de kommende år, og at 3B
ikke forventer, at der vil blive et likviditetsproblem.
2. Københavns Kommune anfører, at det er kritisabelt, at der i to afdelinger ikke i 2016 ikke
var tilstrækkelige henlæggelser til årets forbrug. Det drejer sig om en pumpebrønd, der blev
dyrere end budgettet, og en afdeling, hvor fraflytningerne blev flere og dyrere end budgetteret.
3B har svaret, at 3B i lyset af at 3B har ca. 90 afdelinger, og at der alene var to afdelinger i
2016, der havde utilstrækkelige henlæggelser på grund af to enkeltstående uforudsete forhold, er 3B noget uforstående over for, at Københavns Kommune finder de to forhold kritisable.
Københavns Kommune stiller en række krav i regnskabsgennemgangen, blandt andet:
1. At boligorganisationen opkræver til det maksimalt mulige beløb til arbejdskapital.
Kravet kan opfyldes med den særskilte indstilling om arbejdskapitalen på organisationsbestyrelsens møde den 7. december 2017.
2. At der senest ved næste regnskab etableres hensigtsmæssige procedurer for håndtering af
afdelingernes likvide midler (afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb og midler afsat til beboerarrangementer).
Etablering af en ny procedure indgår i opgavegruppen om ’lettere at være afdelingsbestyrelse’ og tænkes etableret senest i 2019.
De øvrige forhold i regnskabsgennemgangen fremgår af bilagene.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
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Videre proces
Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om fremtidig dialog med Københavns Kommune om dette.

Bilag
1. Københavns Kommunes regnskabsgennemgang for 2016.
2. 3B’s svar til Københavns Kommune på regnskabsgennemgang for 2016.
3. Notat - Dispositionsfonden.
4. Prognose Dispositionsfonden – november 2017.
5. Notat - Arbejdskapitalen.
6. Prognose Arbejdskapitalen – november 2017.
7. Dorteavej - DV-plan for 2017.
8. Sundholm Syd - DV-plan for 2017.
9. Rådmandsbo - DV-plan for 2017.
10. Apostelgården - DV-plan for 2017.

Protokolbemærkninger / FU
Revisor Benny Lundgaard var ikke enig i Københavns Kommunes (KK) regnskabsgennemgang.
Benny Lundgaard mener ikke, at kommunen har belæg for at udtale kritik af 3B.
Benny Lundgaard roste 3B for at arbejde seriøst med genopretning af dispositionsfonden.
Benny Lundgaard opfordrer 3B til at få kommunen til at lave en korrektion af kommunens regnskabsgennemgang – fx via referatet fra styringsdialogen.
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0008597
Dokumentnr.
2017-0008597-7

Godkendelse af årsregnskab for Boligforeningen 3B i forbindelse
med Styringsdialog 2017
Boligorganisationens årsregnskab for 2016 er under hensyn til
nedenfornævnte bemærkninger godkendt efter kommunens kritiske
gennemgang jf. driftsbekendtgørelsens § 113. Ud fra det oplyste
materiale om boligorganisationens og dens afdelingers drift og
økonomi, har tilsynet hæftet sig ved, at boligorganisationens revision
ikke har væsentlige påtegninger til boligorganisationens økonomi og i
øvrigt opfylder de herom gældende regler.
Boligorganisationen vil i de kommende år have en stærkt udfordret
dispositionsfond og arbejdskapital. Derfor sker godkendelsen af
boligorganisationens regnskab under forudsætning af, at der findes en
løsning ift. boligorganisationens udfordringer med dispositionsfond og
arbejdskapital.
Godkendelsen sker i øvrigt under forudsætning af, at
boligorganisationen opfylder følgende betingelser:











At boligorganisationen udarbejder handlingsplaner for de
afdelinger, der henlægger under 90 kr. pr. m² og indsender denne,
samt dv-planen. Handlingsplanen vil blive gennemgået i forbindelse
med styringsdialogen 2017.
At boligorganisationen opkræver det maksimalt mulige beløb til
arbejdskapitalen (jf. forhold 1 under revisors bemærkninger).
At boligorganisationen fremover har fokus på at opbygge
arbejdskapitalen og dispositionsfonden (jf. forhold 1 under revisors
bemærkninger).
At der senest ved næste regnskab er etableret hensigtsmæssige
procedurer for håndtering af afdelingernes likvide beholdninger (jf.
forhold 2 under revisors bemærkninger).
At afdeling 3050, Rådmandsbo og afdeling 6080, Apostelgården
opbygger deres henlæggelser til et stabilt niveau hurtigere end
planlagt (jf. forhold 3 under revisors bemærkninger).
At der i fremtiden udarbejdes mere overskuelige likviditetsanalyser
for boligorganisationens afdelinger. Likviditetsanalysen skal oppe
fra og ned indeholde primo saldo, årets forbrug, differencen mellem
primo saldo og årets forbrug, årets henlæggelser og ultimo saldo.

Regnskabet er godkendt som en del af styringsdialogen for 2017. Det
er aftalt i Samarbejdsforum, at kommunen foretager en kritisk

basisgennemgang af boligorganisationens og dens afdelingers
regnskab. Tilsynets fokus har primært været på revisors
bemærkninger, henlæggelser, huslejeniveau, underskud, arbejdskapital
og dispositionsfond.
Boligorganisationens dispositionsfond og arbejdskapital
Boligorganisationens disponible dispositionsfond udgør 1.466 kr. pr.
lejemålsenhed, som er meget under gennemsnittet i Københavns
Kommune (7.436 kr. pr. lejemålsenhed). Derfor bør organisationen
fremover henlægger omkring 559 kr. pr. enhed indtil
minimumsbeløbet på 5.588 kr. pr. lejemålsenhed er opnået.
Arbejdskapitalen på 737 kr. pr. lejemålsenhed er meget under
gennemsnittet i Københavns Kommune (3.089 kr. pr. lejemålsenhed).
Huslejen
Den gennemsnitlige husleje for boligorganisationens afdelinger er på
994 kr. pr. m2 og er over kommunens gennemsnitlige husleje på 928
kr. pr. m2.
Seks af boligorganisationens afdelinger har haft underskud.
Henlæggelser
Analysen af henlæggelserne er baseret på tal fra dette års budget
hentet i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Der er to afdelinger
der henlægger under 90 kr. pr. m2. Københavns Kommune vurderer
som hovedregel, at der alt andet lige bør henlægges 130 kr. pr. m2.
Den gennemsnitlige henlæggelsesprocent i boligorganisationen er på
208 kr. pr. m2, hvilket er over gennemsnittet på 169 kr. pr. m2 i
Københavns Kommune.
Der er anbefalinger til afdelinger med henlæggelser væsentligt under
130 kr. pr. m².
Følgende afdelinger:



Afdeling 1016, Dortheavej
Afdeling 1030, Sundholm Syd

henlægger væsentligt under 130 kr. pr. m2 og har akkumuleret under
225 kr. pr. m2
Henlæggelserne for afdelingerne skal løbende stige.
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Revisors bemærkninger
Der er følgende forhold i revisionsprotokollatet, som kommunen har
ønsket drøftet:
Forhold 1: Dispositionsfond og arbejdskapital
Revisor har på side 13 i revisionsprotokollatet bemærket, at det er
revisors opfattelse, at boligforeningens disponible egenkapital har så
lavt et niveau, at det nødvendiggør en nøje prioritering af, hvordan der
disponeres over midlerne. Det er overfor revisor oplyst, at
boligforeningens ledelse er meget opmærksom på boligforeningens
likviditet. Revisor bemærker, at det kan overvejes, om der skal
opkræves bidrag fra afdelingerne til arbejdskapitalen. Det er
kritisabelt, at boligorganisationen ikke har ydet rettidig omhu og
således bragt selskabet i en alvorlig situation. Arbejdskapitalen er
meget lav og dispositionsfonden bliver negativ i mange år.
Boligorganisationen har herved næsten ingen kapital, hvorfor
boligorganisationen skal have stort fokus på at rette
boligorganisationens økonomi op. Som en løsning heraf, kan revisors
forslag om at opkræve bidrag fra afdelingerne til arbejdskapitalen
indgå forholdsvis hurtigt. Boligorganisationen skal udvise
tilbageholdenhed ift. brug af dispositionsfonden.
Forhold 2: Afdelingernes likvide beholdninger
Revisor har på side 16 i revisionsprotokollatet bemærket, at de
nuværende procedurer for håndtering af de likvide beholdninger i
afdelingerne findes uhensigtsmæssige.
Forhold 3: Utilstrækkelige henlæggelser
Revisor har på side 16 i revisionsprotokollatet bemærket, at følgende
afdelinger har haft utilstrækkelige henlæggelser til planlagt og
periodisk vedligeholdelse til at dække årets forbrug:



Afdeling 3050, Rådmandsbo
Afdeling 6080, Apostelgården

Til dette svarer boligorganisationen, at de utilstrækkelige
henlæggelser i afdeling 3050, Rådmandsbo skyldes, at udgiften i
forbindelse med udskiftningen af en pumpebrønd oversteg den udgift
man havde budgetteret med. De utilstrækkelige henlæggelser i
afdeling 6080, Apostelgården skyldes, at udgifterne til genopretning af
boligerne i forbindelse med fraflytning var væsentligt større end
forventet. Dette skyldes, at der var flere fraflytninger end forventet,
men også at omfanget af genopretningen var større end forventet.
Begge afdelinger har ikke haft nok henlæggelser til årets forbrug og
bruger derfor af årets henlæggelser. Dette er kritisabelt.
Begge afdelinger har i de 20-årige langtidsplaner indregnet en stigning
i henlæggelserne, som skulle gøre, at der i fremtiden henlægges
tilstrækkeligt. Desværre når henlæggelserne først et stabilt niveau i
2037.
Side 3 af 4

Forhold 4: Utilstrækkelige henlæggelser
Revisor har på side 16 i revisionsprotokollatet bemærket, at
henlæggelserne i afdeling 3039, Remisevænget Øst ikke er
tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter i 2017.
Til dette svarer boligorganisationen, at dette forhold er blevet
forbedret i budget 2018 ved at arbejder er udskudt til afdelingen har
opbygget tilstrækkelige midler. Kommunen accepterer dette under
forudsætning af, at alle arbejder er indeholdt i dv-planen.
Forhold 5: Utilstrækkelige henlæggelser
Revisor har på side 17 i revisionsprotokollatet bemærket, at afdeling
6093, Bogfinkevej ikke har haft tilstrækkelige henlæggelser til at
dække årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning.
Til dette svarer boligorganisationen, at afdelingen er et bofællesskab,
hvor lejen er rimelig høj (1.343 kr. pr. m2), hvorfor afdelingen
forsøger at holde henlæggelserne nede til et minimum. Afdelingens
udgift pr. fraflytning plejede at ligge på omkring 2.000 kr. pr.
fraflytning, men udgiften ligger nu på omkring 10.000 kr. pr.
fraflytning. Der er i gennemsnit 2,3 fraflytninger om året, men de er
ujævnt fordelt med én fraflytning i tre år og så tre år med hhv. tre, fire
og fem fraflytninger om året. Henlæggelserne er ikke sat op og der er
på nuværende tidspunkt ingen fraflytninger i år.
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Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Tilsynet med almene boliger

Regnskabsgennemgang for regnskabsåret 2016

Boligforeningen 3B har modtaget Københavns Kommunes godkendelse af årsregnskab for 2016.
Til Københavns Kommunes betingelser for godkendelse af regnskabet har 3B følgende bemærkninger:
Handleplaner for afdelinger der henlægger under 90 kr./m2
3B skal indledningsvist bemærke, at det fremgår af driftsbekendtgørelsen, at den
enkelte afdeling skal henlægge ”et passende beløb” i forhold bygningernes stand og
vedligeholdelsesbehov mv. At en afdeling henlægger under 90 kr./m2 kan derfor –
efter 3B’s opfattelse – ikke tages som udtryk for, at afdelingen henlægger utilstrækkeligt, og at henlæggelserne skal øges.
Generelt kan 3B oplyse, at 3B er ved at udarbejde 20-årige bygningseftersyn med
tilhørende drifts- og vedligeholdelses-planer (dv-planer) og likviditetsbudget for
samtlige 3B’s afdelinger. Dette arbejde forventes afsluttet inden udgangen af 2018.
De nye 20-årige bygningseftersyn viser i en række afdelinger, at afdelingerne skal
henlægge mere, end de hidtidige 10-årige dv-planer har angivet. Der er i disse afdelinger indledt en dialog med afdelingsbestyrelserne om at hæve henlæggelserne. I
den forbindelse har 3B nedsat en opgavegruppe, der skal fastlægge rammerne for
denne dialog og processen frem mod tilstrækkelige henlæggelser.
I forhold til de to 3B-afdelinger i Københavns Kommune, som i 2016 henlagde under
90 kr./m2, kan 3B oplyse følgende:
Begge afdelinger er AlmenBolig+-afdelinger, som dels er nybyggede, dels er baseret på, at beboerne selv udfører en del vedligeholdelse, dels er en del af et forsøgsbyggeri med fokus på lave henlæggelser.
Afdeling 1016 Dortheavej henlægger 220.000 kr. pr. år svarende til 41,09 kr./m². Det
er tilstrækkeligt i henhold den foreliggende dv-plan (vedlagt).

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 70 20 76 00
3b@3b.dk - www.3b.dk
Cvr 31 39 44 14

25. november 2017

Afdeling 1030 Sundholm Syd henlægger 320.000 kr. pr. år svarende til 63,38 kr./m².
Det er tilstrækkeligt i henhold den foreliggende dv-plan (vedlagt).
Opkrævning til arbejdskapitalen
Boligforeningen 3B tager Københavns Kommunes krav om, at der opkræves til arbejdskapitalen til efterretning. Kravet er i tråd med 3B’s egne planer for en styrkelse
af arbejdskapitalen.
Det forventes, at 3B’s organisationsbestyrelse som led i budget 2018 vil beslutte at
opkræve 160 kr. pr. lejemålsenhed til arbejdskapitalen i 2018. Det valgte beløb svarer til det nugældende maksimale beløb, der kan opkræves til arbejdskapitalen. 3B
forventer at anvende det samme beløb i de kommende år som led i 3B’s bestræbelse på en enkel og gennemskuelig ’takst’-struktur med ’runde’ beløb.
3B skal anmode Københavns Kommune om at oplyse, hvor stor arbejdskapitalen
(den samlede saldo og/eller den disponible del) skal være, før Københavns Kommune ikke stiller krav om opkrævning til arbejdskapitalen.
Fokus på opbygning af arbejdskapitalen og dispositionsfonden
Dispositionsfonden
3B har igennem de seneste fem år haft fokus på udviklingen i dispositionsfonden,
hvilket blandt andet fremgår af referaterne af styringsdialogen med Københavns
Kommune siden 2012.
Det er også baggrunden for, at 3B inden sommeren 2017 orienterede Københavns
Kommune om 3B’s dialog med Landsbyggefonden om opgørelse af 3B’s dispositionsfond og Landsbyggefondens støtte hertil.
Som det fremgår af vedlagte notat om 3B’s dispositionsfond er denne dialog ikke afsluttet, men den har allerede ført til en revideret prognose i positiv retning for 3B’s
dispositionsfond.
Den reviderede prognose viser, at dispositionsfonden samlede saldo vil vokse i alle
årene fremover. Den disponible del vil ifølge prognosen først blive negativ i 2020, og
der peges på en række handlemuligheder, som vil kunne gennemføres og medføre,
at den disponible slet ikke bliver negativ.
3B vil fortsat holde Københavns Kommune orienteret om denne dialog og udviklingen i 3B’s dispositionsfond.
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Arbejdskapitalen
3B skal indledningsvist bemærke, at den disponible del af 3B’s arbejdskapital er
steget fra pr. 31/12 2015 at være negativ (-112 kr./lejemålsenhed) til pr. 31/12 2016
at udgøre 674 kr./lejemålsenhed.
Der har imidlertid generelt være et træk fra 3B’s arbejdskapital i de seneste år, dels
som følge af investeringer i 3B’s udvikling (modernisering af administrative processer, sagsoprydning, udvikling af beboerdemokrati og fællesskaber mv.), dels enkelte
ekstraordinære forhold (ledelsesmæssige ændringer og feriepengeforskydning).
Som det fremgår af vedlagte notat om 3B’s arbejdskapital forventes arbejdskapitalen at være stigende i de kommende år, herunder særligt den disponible del.
Københavns Kommune bemærker i forhold til ovenstående, at ”det er kritisabelt, at
boligorganisationen ikke har ydet rettidig omhu og således bragt selskabet i en alvorlig situation.”
3B står uforstående over for denne bemærkning, i lyset af at 3B har og har haft fokus på udviklingen i både dispositionsfonden og arbejdskapitalen, har været i tæt
dialog med både Landsbyggefonden og Københavns Kommune herom, og har taget
en række initiativer i forlængelse heraf. Det skal samtidig ses i lyset af, at hverken
Landsbyggefonden eller revisor har givet udtryk for, at ”3B er bragt i en alvorlig situation”.
Det skal endvidere ses, i lyset af at 3B’s egenkapital, jf. vedlagte notater, vil være
stigende i de kommende år, og at 3B ikke forventer, at der vil blive et likviditetsproblem. 3B er på den baggrund ikke af den opfattelse, at ”selskabet er bragt i en alvorlig situation”.
Endelig er 3B uforstående heroverfor, i lyset af at Københavns Kommune ikke tidligere har fundet anledning til at kritisere boligorganisation, på trods af at den disponible af arbejdskapitalen var lavere ved sidste års regnskabsgennemgang end i år,
og at kommunen siden 2012 har fået oplysninger om den forventede udvikling i 3B’s
dispositionsfond.
Procedurer for afdelingernes likvide midler
3B vil i 2018 nedsætte en opgavegruppe, der i dialog med afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3B’s revisor, blandt andet vil se på nye procedurer for udbetaling af afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb og afsatte midler til beboerarrangementer. De
nye procedurer forventes implementeret i 2019.
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Stabile henlæggelser i afdelingerne Rådmandsbo og Apostelgården
For afdeling 3050 Rådmandsbo er der udarbejdet et 20-årigt bygningseftersyn med
tilhørende dv-plan og likviditetsbudget. Der er indregnet en gradvis stigning i henlæggelserne, som slutter i 2020, hvorefter henlæggelserne er stabile.
For afdeling 6080 Apostelgården er der endnu ikke udarbejdet et 20-årigt bygningseftersyn med tilhørende dv-plan og likviditetsbudget. Den nuværende dv-plan med
likviditetsbudget for de kommende 10 år viser imidlertid stabile henlæggelser i alle
årene fra 2017 og frem.
Begge dv-planer med likviditetsbudget er vedlagt.
Efter 3B’s opfattelse må det således bero på en misforståelse, når Københavns
Kommune mener, at henlæggelserne først når et stabilt niveau i 2037.
I 2016 havde afdeling 3050 Rådsmandsbo utilstrækkelige henlæggelser, fordi en
planlagt udskiftning af en pumpebrønd oversteg den budgetterede udgift med
102.218 kr.
Afdeling 6080 Apostelgården havde i 2016 ligeledes utilstrækkelige henlæggelser,
fordi der var flere fraflytninger end forventet, og de blev dyrere end forventet. I 2016
var udgiften 312.350 kr. højere end budgetteret.
I lyset af at 3B har ca. 90 afdelinger, og at der alene var to afdelinger i 2016, der
havde utilstrækkelige henlæggelser på grund af to enkeltstående uforudsete forhold,
er 3B noget uforstående over for, at Københavns Kommune finder de to forhold kritisable.
Opbygning af ”likviditetsanalyser”
Københavns Kommune ønsker, at 3B ændrer opbygningen af ”likviditetsanalyser”
for 3B’s boligafdelinger. 3B antager, at der henvises til afdelingernes likviditetsbudgetter som er en del af dv-planen.
3B skal hertil bemærke, at 3B’s likviditetsbudgetter er opbygget i henhold til Vejledning om drift af almene boliger mv. (bilag 3) udgivet af Socialministeriet maj 2005,
og at de indeholder de oplysninger, som Københavns Kommune efterspørger.
Likviditetsbudgettet er – som en ekstra service til afdelingsbestyrelser og medarbejdere – dog udvidet med følgende oplysninger:


Driftsudgifter som vil forekomme, hvis de budgetterede udgifter i dv-planen i
et givent år overstiger de akkumulerede henlæggelser i det pågældende år.
4



Forskellen mellem de akkumulerede henlæggelser og de planlagte arbejder,
som er det beløb, som teoretisk er til rådighed for ekstraarbejder.

3B oplever ikke, at medarbejdere eller afdelingsbestyrelser ikke kan overskue likviditetsbudgetterne.

Med venlig hilsen
Morten Boje
Administrerende direktør
Boligforeningen 3B
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UDVIKLING I 3B’S DISPOSITIONSFOND

Dato

-

25. november 2017

3B har siden gennemførelsen af de såkaldte ’omprioriteringssager’ for ca. ti år siden været opmærksomme på udviklingen i 3B’s dispositionsfond, idet de udarbejdede prognoser de seneste
fem år har vist, at dispositionsfondens disponible beløb ville blive negativt i en årrække.
3B har i den forbindelse løbende haft en dialog med særligt Landsbyggefonden (LBF), men også
med Københavns Kommune (KK) om denne udvikling.
I 2016 og 2017 forværredes denne prognose væsentligt, hvilket kan henføres til to forhold:


Efter dispositionsfonden i perioden 2000-2015 ekstraordinært havde modtaget 50 pct. af
afdelingernes udamortiserede ydelser blev dette med virkning fra og med 2016 nedsat til
33 pct. på baggrund af LBF’s opgørelse af støtte i forbindelse med hjemfald.



LBF’s beregningen af driftsstøtte, der dækkes af mankolån, blev ændret, så en stor del af
driftsstøtten til Egedalsvænge skulle dækkes af dispositionsfonden (og ikke af mankolån).

På baggrund det første punkt viste en prognose, at dispositionsfondens disponible del ville blive
negativ i 2017 med ca. -7 mio. kr. faldende til ca. -44 mio. kr. i 2020.
På baggrund af det andet punkt viste en ny prognose, at den disponible del ville falde til -100 mio.
kr. i 2020 og ikke blive positiv inden 2045 (som var prognosens slutår).
Det skal bemærkes, at der alene var tale om, at den disponible del af dispositionsfonden, der forventedes at blive negativ. Dispositionsfondens samlede størrelse forventedes i den værste prognose at falde til ca. 115 mio. kr. i 2020, men stige ganske betydeligt til 460 mio. kr. i 2045.
Det kan til ovenstående bemærkes, at den bundne del af dispositionsfonden med regnskab 2016
dog blev reduceret med 91 mio. kr., da LBF gjorde 3B opmærksom på, at beboerbetalingen til
afdelingernes andel af ydelserne, jf. hjemfaldsaftalen for KK, ophører efter de 30 år, og at dispositionsfonden derfor ikke kan forvente at få dækket sin støtte til afdelingernes ydelser på hjemfaldslånene, som hidtil var optaget som udlån til afdelingerne.
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På den baggrund har 3B drøftet udviklingen i 3B’s dispositionsfond med LBF. Nedenfor redegøres
for:






Dialog med LBF om mankolån og hjemfaldsstøtte
Revideret prognose og vurdering
Udestående afklaringer
Handlemuligheder
Videre proces

Dialog med LBF om mankolån og hjemfaldsstøtte
Mankolån
3B har været i dialog med LBF om beregningen af mankolån, og i den forbindelse har LBF behandlet 3B’s ’egen støtte’ fra dispositionsfonden til 3B’s afdelinger, dvs. støtte som organisationsbestyrelsen i 2015-2016 har bevilget.
Hele 3B’s ’egen støtte’ til afdelingerne er godkendt som værende inden for dispositionsfondens
formål, og de indgår dermed i beregningen af det såkaldte ”minimumsbeløb”, og dermed også i
beregningen af mankolån.
På baggrund af dialogen har LBF genberegnet LBF’s mankolån til 3B’s afdelinger i forbindelse
med driftsstøtte til afdelinger, hvor der er gennemført en fysisk helhedsplan.
Genberegningen medfører, at 3B’s dispositionsfond fra og med 2017 friholdes fra at betale driftsstøtte til afdelinger, hvor der er gennemført fysiske helhedsplaner. I stedet dækkes driftsstøtten af
mankolån fra LBF direkte til de enkelte afdelinger.
Det omfatter dog ikke ydelsesstøtte i de såkaldte ’gamle renoveringer’ eller ’omprioriteringssager’
(se mere herom nedenfor).
Dispositionsfonden skal ligeledes fortsat bidrage til afdelinger med såkaldte ’fritagelser’ for udamortiserede ydelser (afdelingerne er helt eller delvist fritaget for indbetalinger til dispositionsfonden).
Hjemfaldsstøtte
Som det fremgår ovenfor påvirker det udviklingen i dispositionsfonden væsentligt, om LBF’s opgørelse af den såkaldte ’hjemfaldsstøtte’ medfører, at dispositionsfonden modtager 33 pct. eller 50
pct. af afdelingernes udamortiserede ydelser.
LBF har ligeledes genberegnet denne støtte og har tilkendegivet, at 3B’s dispositionsfond vil modtage 50 pct. af afdelingernes udamortiserede ydelser i 2017.
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Opgørelsen foretages én gang årligt, og 3B forventer, at dispositionsfonden også vil modtage støtten i hvert fald i 2018 (3B skal indsende ansøgning herom primo 2018).
Revideret prognose og vurdering
Revideret prognose
På baggrund af ovenstående dialog med LBF har 3B udarbejdet en revideret prognose.
Prognosen er baseret på, at driftsstøtten til 3B’s afdelinger dækkes af mankolån, og at dispositionsfonden modtager hjemfaldsstøtte i 2017 og 2018. Det er i prognosen samtidig indregnet, at 3B
yder ’egen støtte’ på ca. 8 mio. kr. årligt.
Det er vigtigt at understrege, at prognosen bygger på en række uafklarede forudsætninger, fx hvor
længe LBF vil dække driftsstøtten til afdelingerne med mankolån, og om der modtages hjemfaldsstøtte efter 2017. Endvidere er nedenstående handlemuligheder ikke indregnet.
Den reviderede prognose viser, at dispositionsfondens disponible del ikke forventes at blive negativ før 2020 og forventes at falde til maksimalt -40 mio. kr. i 2030. Den disponible del forventes at
være positiv igen i 2035 og stige til 260 mio. kr. i 2045.
Dispositionsfondens samlede saldo forventes at udgøre 184 mio. kr. i 2017 og stige i alle årene
derefter til 790 mio. kr. i 2045.
Prognosen er vedlagt.
Vurdering
Det er 3B’s vurdering, at der fortsat er behov for afklaring af en række forhold og eventuelle tiltag
for at lave en mere præcis prognose og forbedre den forventede udvikling i dispositionsfonden.
Nedenfor angives en række udestående afklaringer og handlemuligheder.
Det er 3B’s vurdering, at denne afklaring og beslutning om disse handlemuligheder vil medføre, at
dispositionsfondens disponible del slet ikke vil blive negativ i de kommende år, fx vil alene en fortsættelse af hjemfaldsstøtten i en kortere årrække efter 2018 have den effekt, ligesom en aftrapning af støtten i ældre renoveringssager (’omprioriteringssager’) også vil kunne medvirke hertil.
Udestående afklaringer
Opgørelse af LBF’s støtte i de kommende år
LBF opgør dispositionsfondens behov for støtte i to separate opgørelser: dels i forhold til mankolån, dels i forhold til hjemfaldsstøtte.
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3B vil fortsætte dialogen med LBF for mere præcist at kunne indregne de to støttemuligheder korrekt i prognosen, fx i hvilket omfang hjemfaldsstøtten vil fortsætte efter 2018.
De enkelte afdelingers mellemværende med dispositionsfonden og LBF
Det har gennem de seneste år vist sig, at finansiering af ældre driftsstøttesager kan have indflydelse på kommende driftsstøttesager/helhedsplaner. På den baggrund vil 3B i samarbejde med
3B’s revisor og LBF gennemgå samtlige afdelingers mellemværende med dispositionsfonden og
LBF, herunder opgørelse af fritagelser, ældre omprioriteringsgevinster og driftsstøtte/driftslån mv.
Ny revisions-påtegnet prognose for dispositionsfonden
På baggrund af ovenstående (og nedenstående) vil 3B udarbejde en ny revisions-påtegnet 30-årig
prognose for dispositionsfondens udvikling.

Handlemuligheder
Nedenfor skitseres mulige handlinger, som kan forbedre dispositionsfondens udvikling – udover
ovenstående:
Aftrapning af ydelsesstøtten i gamle renoveringssager (omprioriteringssager)
Den driftsstøtte, der siden 2011, er ydet i forbindelse med helhedsplaner, aftrappes fast med 9
kr./m2 årligt (i enkelte sager aftrappes driftsstøtten med 5 kr./m2).
Den ydelsesstøtte, der blev bevilget i de første helhedsplaner (de såkaldte ’gamle renoveringssager’ eller ’omprioriteringssager’) bliver ikke automatisk aftrappet, men boligorganisationen kan
vælge at aftrappe ydelsen.
3B’s dispositionsfond yder i dag ydelsesstøtte i disse sager på ca. 10 mio. kr. årligt, som pt. ikke
aftrappes.
Organisationsbestyrelsen kan træffe beslutning om at påbegynde aftrapning af denne ydelse, fx
fra og med 2019.
Dækning af tab ved fraflytning og lejeledighed
3B vil vurdere, om det er relevant at søge om, at dispositionsfonden fritages for sin forpligtelse til
at dække afdelingernes tab på fraflytninger og lejeledighed.
3B vil samtidig vurdere, om det kan være relevant at hæve beboerindskuddet for at reducere tabene ved fraflytning.
Det skal dog bemærkes, at 3B’s udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger gennem de seneste år har været faldende.
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Prioritering af ’egen støtte’ til afdelingerne og udviklingsprojekter
3B kan prioritere anvendelsen af dispositionsfonden til at støtte de enkelte afdelinger (fx i forbindelse med boligsociale helhedsplaner, byggeskader mv.) og gennemføre udviklingsprojekter, ligesom der i højere grad kan gøres brug af lån frem for støtte (tilskud) (hvilket allerede er tilfældet),
og det kan vurderes, hvilke risici boligorganisationen vil løbe på nuværende og nye afdelingers
vegne.
Det skal imidlertid bemærkes, at dispositionsfonden skal og kan anvendes til de formål, der er
fastlagt med dispositionsfonden, herunder at støtte afdelinger i vanskeligheder, renovere og bygge
nye boliger samt at udvikle den almene sektor.
På den baggrund indregnes boligorganisationens ’egen støtte’ også i LBF’s støttefastsættelse, når
den af LBF godkendes til at ligge inden for dispositionsfondens formål. Det skal i den forbindelse
bemærkes, at 3B’s ’egen støtte’ i 2015 og 2016 er blevet godkendt af LBF som værende inden for
dispositionsfondens formål og dermed indgår de i LBF’s støtteberegning.
Det skal endvidere også bemærkes, at 3B’s egenkapital er betydelig og vil vokse i et 30-årigt perspektiv.
Der er i den reviderede prognose for dispositionsfonden kalkuleret med ’egen støtte’ på 8 mio. kr.
årligt.
Konvertering af tilskud til hjemfaldslån til udlån
Hjemfaldsaftalen indgået i 2000 med KK adskiller sig fra hjemfaldsaftalen i omegnskommunerne,
idet beboerbetalingen ophører efter 30 år, når de såkaldte hjemfaldslån er betalt ud. Dermed kan
dispositionsfonden ikke forvente at få dækket de akkumulerede tilskud til afdelingernes ydelser på
hjemfaldslånene efter de 30 år.
Det kan overvejes at undersøge mulighederne for at ændre dette forhold, så de nuværende tilskud
til afdelingernes ydelser på hjemfaldslånene konverteres til lån til afdelingerne, som tilbagebetales
efter udløbet af lånene (tilsvarende modellen for omegnskommunerne).

Videre proces
Den videre proces vil have tre fokuspunkter:


Fortsat dialog med LBF i overensstemmelse med ovenstående. Denne forventes afsluttet i
foråret 2018.
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Gennemgang af samtlige afdelingers mellemværende med dispositionsfonden og LBF
samt en ny revisionspåtegnet 30-årig prognose for dispositionsfonden. Dette forventes afsluttet inden sommeren 2018



Drøftelse i organisationsbestyrelsen af de skitserede handlemuligheder. Første drøftelser
finder sted den 7. december 2017 og derefter i første halvår 2018.
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Prognose for 3B's dispositionsfond
2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Indtægter:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån
Renter af dispositionsfonden

7.096
29.925
0

7.243
30.856
0

7.352
22.799
0

7.448
23.181
0

7.949
25.594
0

8.482
29.164
0

9.048
40.527
0

9.650
46.204
0

10.030
46.395
0

Samlede indtægter

37.020

38.099

30.150

30.629

33.543

37.646

49.575

55.855

56.425

Korrektion vedr. tidligere år - tilbagebetaling rentesikring

8.267

0

0

0

0

0

0

0

0

Dækning af tab:
- Tab ved lejeledighed
- Tab ved fraflytninger

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

Tilskud til betaling af hjemfaldslån i København
Lån til hjemfald omegns kommuner (trak fra disponibel til bunden)

4.385
2.094

4.396
5.565

4.408
5.557

4.419
5.549

4.474
5.510

4.525
5.470

0
5.477

0
5.448

0
734

Løbende støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til ældre renoveringer (omprioriteringssager)
- Aftrapning af ydelsesstøtte til ældre renoveringer
- Fritagelser for afviklede lån - afsluttede sager
- Huslejestøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - forventede sager

11.715
10.282
0
4.374
1.154
-4.095
0

14.086
10.282
0
3.277
527
0
0

14.032
10.282
0
3.277
473
0
0

14.009
10.282
0
3.277
450
0
0

13.706
10.282
0
3.277
147
0
0

14.559
10.282
0
3.277
0
0
1.000

12.689
8.412
0
3.277
0
0
1.000

12.607
8.330
0
3.277
0
0
1.000

4.277
0
0
3.277
0
0
1.000

420
420
0

200
0
200

500
100
400

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

Samlet 'pligtmæssig støtte (LBF opgørelse)'

29.881

27.247

27.497

27.477

27.190

28.053

21.666

21.555

8.511

Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig støtte' (LBF-opgørelse)

7.140

10.852

2.654

3.152

6.353

9.593

27.908

34.299

47.913

Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner:
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - besluttede
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - forventede

2.200
2.200
0

2.080
2.080
0

2.080
2.080
0

2.080
2.080
0

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

Fritagelser for afviklede lån - tilbagebetaling gamle driftslån

1.538

1.538

1.288

957

0

0

0

0

0

Samlet 'pligtmæssig støtte '

33.619

30.865

30.865

30.514

29.362

30.225

23.838

23.727

10.683

Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig' støtte

3.402

7.234

-714

115

4.181

7.421

25.736

32.127

45.741

Egen støtte til afdelinger med udfordringer:
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede

7.336
0
0
7.336
0

6.600
0
0
4.000
2.600

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

Sociale projekter og udviklingsprojekter i boligorganisationen
- Besluttede udviklingsprojekter
- Forventede udviklingsprojekter

125
125
0

2.980
2.780
200

1.450
950
500

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

Samlet 'egen støtte'

7.461

9.580

8.450

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Samlet støtte, inkl. lån til hjemfald i omegnskommunerne

41.080

40.445

39.315

38.514

37.362

38.225

31.838

31.727

18.683

Støttens samlede påvirkning af disp.fondens saldo (ekskl. Lån til hjemfald i omegnen)

-1.965

3.219

-3.607

-2.335

1.691

4.890

23.214

29.576

38.476

Indbetalinger fra afdelingerne (A- og G-indskud)

17.084

17.296

17.510

17.727

18.858

20.065

21.353

22.729

24.199

Indbetalinger til Nybyggerifonden (LBF)
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - besluttede
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - forventede

-6.834
0
-5.000

-6.918
0
-5.000

-7.004
0
-5.000

-7.091
0
-5.000

-7.543
0
-5.000

-8.026
0
-5.000

-8.541
0
-5.000

-9.092
0
-5.000

-9.679
0
-5.000

Trækningsrettens samlede påvirkning af dispositionsfondens saldo

5.250

5.377

5.506

5.636

6.315

7.039

7.812

8.638

9.519

Samlet påvirkning af dispositionsfondens saldo (inkl. trækningsret)

3.285

8.596

1.899

3.301

8.006

11.929

31.026

38.213

47.995

Saldo primo
Årets resultat

180.868
3.285

184.153
8.596

192.749
1.899

194.648
3.301

218.195
8.006

271.688
11.929

368.983
31.026

539.235
38.213

742.487
47.995

Saldo ultimo

184.153

192.749

194.648

197.949

226.201

283.617

400.009

577.449

790.481

heraf:
Udlån til afdelingerne:
- Hjemfald - Københavns Kommune
- Hjemfaldslån - omegnskommunerne
- Medejerboliger Grønhøj
- Midlertidige lån til afdelinger
- Forbedringslån til afdelinger
- Driftslån til afdelinger
- Underskudsdækning skæve boliger (lån)
- Forventede lån

36.600
0
12.669
235
5.000
12.114
4.897
1.685
0

37.230
0
18.234
235
0
11.870
5.065
1.826
0

42.776
0
23.791
235
0
11.595
5.188
1.967
0

48.236
0
29.340
235
0
11.291
5.262
2.108
0

74.331
0
56.970
235
0
9.617
4.696
2.813
0

100.385
0
84.400
235
0
7.941
4.291
3.518
0

126.509
0
111.763
235
0
6.264
4.024
4.223
0

152.682
0
139.063
235
0
4.585
3.870
4.928
0

174.097
0
161.530
235
0
2.928
3.770
5.633
0

Egen trækningsret (ultimo året)

110.208

115.586

121.092

126.728

156.927

190.654

228.147

269.662

315.472

Administrationsejendom

25.129

25.669

26.209

26.749

29.449

32.149

34.849

37.549

40.249

Bunden del i alt

171.938

178.485

190.077

201.714

260.707

323.188

389.506

459.893

529.818

Disponibel del

12.215

14.264

4.571

-3.765

-34.506

-39.571

10.503

117.556

260.663

Samlet påvirkning af den disponible del af dispositionsfonden

-5.154

2.049

-9.693

-8.336

-4.003

-859

17.422

23.811

37.405

Dispositionsfonden pr. lejemålsenhed:
Dispositionsfonden samlede saldo
Disponibel del

14.166
940

14.827
1.097

14.973
352

15.227
-290

17.400
-2.654

21.817
-3.044

30.770
808

44.419
9.043

60.806
20.051

DISPOSITIONSFONDEN EKSKL. TRÆKNINGSRET:

Udgifter:
'Pligtmæssig støtte (LBF-opgørelse)':

Tilskud til finansiering af byggesager:
- Kapitaltilførsler mv. - besluttede
- Kapitaltilførsler mv. - forventede

'Øvrig pligtmæssig støtte':

'Egen støtte':

TRÆKNINGSRET:

BALANCE:

UDVIKLING I 3B’S ARBEJDSKAPITAL

Dato

-

25. november 2017

3B’s arbejdskapital siden 2014 er faldet fra ca. 28 mio. kr. til ca. 19 mio. kr. Det kan i det væsentligste henføres til to forhold:


Gennemførte og planlagte investeringer i udviklingen af 3B: Der er gennemført og planlagt
en række investeringer i udviklingen af 3B, blandt andet:
o Modernisering og sagsoprydning i administrationen
o Ny strategi
o Udvikling af beboerdemokratiet og fællesskabet i 3B



Enkelte ekstraordinære forhold: I 2015 var der et betydeligt underskud i selskabet, blandt
andet som følge af ledelsesmæssige ændringer, og i 2016 var der en ekstraordinær ændring som følge af en ekstraordinær forskydning af feriepengeforpligtelsen.

Den hidtidige prognose for arbejdskapitalen har vist, at arbejdskapitalen ville falde yderligere til ca.
11-12 mio. kr. i 2018 og være konstant i de følgende år, mens den disponible del af arbejdskapitalen ville falde til ca. 4 mio. kr. og ville være svagt stigende i de følgende år.
Det skal indledningsvist bemærkes, at selskabets drift i 2017 forventes at give et overskud på ca.
2 mio. kr., hvilket ligger i forlængelse af overskuddet i 2016 på ca. 1,5 mio. kr. Fra og med 2016 er
der indført en tæt kvartalsvis budgetopfølgning, der også reducerer risikoen for underskud i de
kommende år.
Handlemuligheder
Administrationen har skitseret en række handlemuligheder for at styrke udviklingen i arbejdskapitalen i de kommende år. Handlemulighederne vil blive forelagt organisationsbestyrelsen den 7.
december 2017. Handlemulighederne omfatter:
Opkrævning til arbejdskapitalen
Det foreslås, at organisationsbestyrelsen beslutter at opkræve 160 kr. pr. lejemålsenhed til arbejdskapitalen fra og med 2018. Dette kan i kraft af allerede gennemførte besparelser ske uden
en væsentlig forøgelse af afdelingernes samlede udgifter pr. lejemålsenhed.
Vurdering af fremtidige investeringer
De afsatte midler til investeringer i udvikling af 3B er opdateret, og en række af de planlagte investeringer vurderes at kunne reduceres eller holdes inden for den ordinære drift. Der er samtidig
udarbejdet en ny og mere præcis profil for disse investeringer.

Revideret prognose
Der er udarbejdet en revideret prognose for arbejdskapitalen, baseret på at ovenstående tiltag
gennemføres.
Prognosen viser, at arbejdskapitalen vil nå sit laveste niveau i 2017 med knap 19 mio. kr. og derefter stige til ca. 23 mio. kr. i 2021 og dermed udgøre ca. 1.750 kr. pr. lejemålsenhed.
Den disponible del af arbejdskapitalen er stigende fra 2015 og vil stige kraftigere fra godt 9 mio.
kr. i 2017 til ca. 15,5 mio. kr. i 2021 og dermed udgøre knap 1.200 kr. pr. lejemålsenhed.
Den reviderede prognose er vedlagt.

Arbejdskapitalen - prognose 2018-2021
2015
Årets til- og afgang:
Tilgang:
Årets overskud
Opkrævning: 160 kr. pr. lejemålsenhed
Tilgang i alt

2016

2017

2018

2019

Realiseret

2020

Forventet
forbrug

2021

Bevilget

Bemærkning

Ændring

Prognose

0
0
0

1.525
0
1.525

2.000
0
2.000

0
2.072
2.072

0
2.086
2.086

0
2.099
2.099

0
2.109
2.109

-3.862

0

0

0

0

0

0

0
0
0

-41
-152
0

0
-30
0

0
0
-388

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-41
-182
-388

-100
-225
-388

59
43
0

-83
0
0

-687
0
0

0
-60
0

0
-100
-104

0
-100
-104

0
-100
-104

0
-100
0

-770
-460
-312

-860
-688
-312

90
228
0

0
0
0
0
0
0
0
0

-526
-391
-857
0
0
0
0
0

0
-792
-866
-481
-356
-301
0
0

-400
-400
0
0
-144
0
0
0

0
-400
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

-926
-1.983
-1.723
-481
-500
-301
0
0

-1.000
-2.100
-1.400
-500
-500
-300
-1.600
-1.200

74
117
-323
19
0
-1
1.600
1.200

0

0

0

-250

-500

-500

-500

-1.750

0

-1.750

Afgang i alt

-3.951

-2.654

-2.886

-1.786

-1.104

-704

-600

Resultat af til- og afgang

-3.951

-1.129

-886

286

982

1.395

1.509

28.300
-3.951
0
24.349

24.349
-1.129
-3.446
19.774

19.775
-886
0
18.889

18.889
286
0
19.175

19.175
982
0
20.157

20.157
1.395
0
21.552

21.552
1.509
0
23.061

heraf:
Udlån til afdelinger
Indskud i sideaktiviteter
Anlægsaktiver
Bundet i alt

12.234
1.691
11.862
25.787

0
1.724
9.321
11.045

0
1.724
8.097
9.821

0
1.724
6.929
8.653

0
1.724
6.337
8.061

0
1.724
5.931
7.655

0
1.724
5.700
7.424

Disponibel del

-1.438

8.729

9.068

10.522

12.096

13.897

15.637

1.873
-111

1.521
671

1.462
702

1.481
813

1.546
928

1.643
1.059

1.749
1.186

Afgang:
Årets underskud
Tilskud mv.:
Samarbejdsaftaler
Tryk af vedligeholdelsesreglementer
Løb Mellem Husene
3B - Sammen mod 2020
Strategiproces 2015-16
Opgavegrupper
Ph.D: Opgavegrupper
Fremtidens 3B:
Lederudvikling
Professionalisering af Byg
Specialiseret sagsbehandling inden for økonomi
Analyse om digitalisering og IT
Kommunikation og sociale medier
Regnskabsproces
Forvaltningskonsulent
Digitaliseringskonsulent
Andet:
Nye initiativer

Arbejdskapitalens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Ekstraordinær feriepengeforskydning
Saldo ultimo

Pr. lejemålsenhed:
Samlet saldo
Disponibel del

Afholdes fremover af selskabets drift
Er afsluttet
Afsluttes i 2018
Er afsluttet
Løbende indsats
Afsluttes i 2020
Afsluttes i 2018/19
Afsluttes i 2017
Afsluttes i 2017
Er afsluttet
Afsluttes i 2018
Er afsluttet
Afholdes inden for selskabets drift
Afholdes inden for selskabets drift
Afsat til nye projekter

Udlån konverteret maj 2016

Afd. 1016 Afd. 1016 Dortheavej
LANGTIDSBUDGET
116.1 Terræn
116.2 Bygning, klimaskærm
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed
116.4 Bygning, fælles indvendig
116.5 Bygning, tekniske installationer
116.6 Materiel
116. Planlagt vedligeholdelse
Anden finansiering (-)
Som driftsudgift
120. Budgetteret henlæggelse

LIKVIDITETSBUDGET
401. Henlagt primo
Afgang/tilgang
Korrektion vedrørende tidligere år
Fremskudt(-)
Udskudt
401. Henlagt Ultimo
Diff. henlagt og næste års budget

Vedligeholdelsesplan 2017 - 2026

Afs.
regnsk.
22
11
6

Gæld.
budget
72
32
14

Budget
2017
53
32
20

Budget
2018
54
32
20

Budget
2019
55
32
21

Budget
2020
66
48
21

Budget
2021
58
30
22

Budget
2022
82
33
22

Budget
2023
86
36
25

Budget
2024
87
38
26

Budget
2025
79
56
29

Budget
2026
73
37
29

Budget
i alt
693
374
235

57
2
98

77
10
205

57
10
172

58
10
174

59
10
177

60
10
205

61
10
181

64
12
213

67
12
226

72
12
235

75
12
251

76
12
227

649
110
2.061

210

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

2.200

269
112

381
15

356
48

404
46

450
43

493
15

508
39

547
7

554
-6

548
-15

533
-31

502
-7

381

-40
356

404

450

493

508

547

554

548

533

502

495

184

230

273

288

327

Bemærkninger:
Udskudt

40.000 kr. bruges fra arbejder der er udskudt fra 2015 til 2016.

334

328

313

282

275

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2026
2017
100
111
111
111
122
124
131
131
132
134
135
141

Terræn
Belægninger rep. samt renovering
Storskraldspladser med skur
Snerydning og saltning mv
Afløb, kloak, riste, dræn og dæksler
El-anlæg i terræn
Postkasser mv.
Affaldscontainer inkl. reng. Cykelstativ
Borde og bænke
Sand, legeplads/sportsudstyr
Småbygninger, carporte, pergola mv.
Beplantning, træer, buske og hække

200
221
227
228
232
235
241
251
261
265

Bygning, klimaskærm
Vægge og overflader
Hærværk og grafitibekæmpelse
Bygningseftersyn
Tegl, eternit, tagmateriale, undertag mv.
Tagrende, nedløb rep. rensning
Altaner og altangange
Trapper, gelænder og rækværker
Vedl. og service af vinduer og døre
Hærværk glas

300
312
313
315
316
317
319

Bygning, bolig-/erhvervsenhed
Gulve, trapper, fodpaneler i boliger
Lofter mv.
Bad, bruser, toilet, håndvask/bl.batteri
Skabe, låger, køk.vask, bordpl./batteri
Opretning ved genudlejning
Indeklima

400

Bygning, fælles indvendig

Afd. 1016 Afd. 1016 Dortheavej
2019
2020
2021

2018

2022

2023

2024

2025

2026

I alt

3
1
22
4
2
1
6
1
2
1
10

3
1
23
4
2
1
6
1
2
1
10

3
1
24
4
2
1
6
1
2
1
10

3
1
25
4
2
1
6
10
2
1
11

3
1
26
4
2
1
6
1
2
1
11

4
1
27
5
3
1
7
1
2
20
11

25
1
28
5
3
1
7
1
2
1
12

25
1
29
5
3
1
7
1
2
1
12

4
2
30
5
3
2
7
10
2
2
12

4
2
31
5
3
2
7
2
2
2
13

77
12
265
45
25
12
65
29
20
31
112

3
3
2
2
6
3
2
8
3

3
3
2
2
6
3
2
8
3

3
3
2
2
6
3
2
8
3

3
3
18
2
6
3
2
8
3

3
3

4
4
2
2
6
4
2
9
3

4
4
2
2
6
4
3
9
4

4
4
19
3
6
4
3
9
4

4
4

2
6
3
2
8
3

3
3
2
2
6
3
2
9
3

3
6
4
3
9
4

34
34
49
22
60
34
23
85
33

3
1
3
2
10
1

3
1
3
2
10
1

3
1
3
2
11
1

3
1
3
2
11
1

3
1
3
2
12
1

3
1
3
2
12
1

4
1
4
2
13
1

4
1
4
3
13
1

4
2
4
3
14
2

4
2
4
3
14
2

34
12
34
23
120
12

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2026
2017
500
511
511
512
522
523
523
551
561
571
571
583

Bygning, tekniske installationer
Afløb, faldstammer mv.
Gulvafløb, vandlås og afløbsrør mv.
Tagrender og nedløb
Belysningsanlæg, elradiatorer mv.
Belysningsanlæg, elforsy. Solceller mv
El-forsyningskabel, hovedtavle mv.
Varmepumper mv.
Vandbehandling, opbevaringstank i jord
Emfang, udsugningsanlæg mv.
Ventilation, varmegenindvinding mv.
Ringeanlæg og alarmer mv.

600
621
622

Materiel
Redskaber og maskiner
Værktøj og værktøjsudstyr

Planlagt vedligeholdelse i alt:

Afd. 1016 Afd. 1016 Dortheavej
2019
2020
2021

2018

2022

2023

2024

2025

2026

I alt

2
1
2
3
5
2
5
2
4
30
1

2
1
2
3
5
2
5
2
4
31
1

2
1
2
3
5
2
5
2
4
32
1

2
1
2
3
5
2
5
2
4
33
1

2
1
2
3
5
2
5
2
4
34
1

2
1
2
3
6
2
6
2
4
35
1

2
1
2
4
6
2
6
2
5
36
1

3
1
3
4
6
3
6
3
5
37
1

3
2
3
4
6
3
6
3
5
38
2

3
2
3
4
6
3
6
3
5
39
2

23
12
23
34
55
23
55
23
44
345
12

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

55
55

172

174

177

205

181

213

226

235

251

227

2.061

Afd. 1030 Sundholm Syd
LANGTIDSBUDGET
116.1 Terræn
116.2 Bygning, klimaskærm
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed
116.4 Bygning, fælles indvendig
116.5 Bygning, tekniske installationer
116.6 Materiel
116
Planlagt vedligeholdelse
Anden finansiering (-)
Som driftsudgift
120
Budgetteret henlæggelse

LIKVIDITETSBUDGET
401
Henlagt primo
Afgang/tilgang
Særlig tilgang a
Særlig afgang b
401
Henlagt Ultimo

Diff. henlagt og næste års budget

Bemærkninger:

Afs.
regnsk.

Vedligeholdelsesplan 2017 - 2026
Gæld.
budget
17
12
5

Budget
2017
96
12
5

Budget
2018
53
12
5

Budget
2019
28
12
10

Budget
2020
25
16
10

Budget
2021
29
21
51

Budget
2022
25
21
51

Budget
2023
29
21
56

Budget
2024
25
21
56

Budget
2025
29
21
61

Budget
2026
25
21
61

Budget
i alt
364
178
366

61
5
100

106
10
229

66
10
146

106
10
166

66
10
127

121
10
232

81
5
183

121
5
232

81
5
188

121
5
237

81
5
193

950
75
1.933

116

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

3.200

116

116
220

336
91

427
174

601
154

755
193

948
88

1.036
137

1.173
88

1.261
132

1.393
83

1.476
127

116

336

427

601

755

948

1.036

1.173

1.261

1.393

1.476

1.603

107

281

435

628

716

853

941

1.073

1.156

1.283

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2026

Afd. 1030 Sundholm Syd
2017

100
111
112
121
122
127
131
133
135
141

Terræn
Slotsgrus
Hegn
Affaldsanlæg
Afløb/service på pumper
Vand
Cykelstativer
Skilte og tavler
Småbygninger
Beplantning

200
221
227
232
241
261
262
265

Bygning, klimaskærm
Facader
Hærværk, graffiti
Tagdækning
Altaner
Døre og vinduer i facade
Tilbehør til døre og vinduer i facade
Hærværk

300
311
312
313
314
315
316
317
319

Bygning, bolig-/erhvervsenhed
Vægge
Gulve og trapper
Lofter
Indvendige døre
Inventar badeværelse
Inventar køkken
Genopretning, afdeling
Skimmel

2018

2019

2020

2021

2
70
2
7
1
1
1
2
10

2
30
2
7
1
1

10

2
1
2
7
1
1
2
2
10

2
3

2
3

2
3

3
2
3
1

2
5

2
5

2
5

2
5

5

5

10

2
1
2
7
2
1

10

10

2022

2
1
2
7
2
1
2
2
10

2023

2
1
2
7
2
1

2024

10

2
1
2
7
2
1
2
2
10

3
2
3
1
5
2
5

3
2
3
1
5
2
5

5
10
10
2
2
2
15
5

5
10
10
2
2
2
15
5

2025

2
1
2
7
2
1

2026

I alt

10

2
1
2
7
2
1
2
2
10

2
1
2
7
2
1

10

20
108
20
70
17
10
9
10
100

3
2
3
1
5
2
5

3
2
3
1
5
2
5

3
2
3
1
5
2
5

3
2
3
1
5
2
5

21
20
30
7
30
20
50

5
10
10
2
2
2
20
5

5
10
10
2
2
2
20
5

5
10
10
2
2
2
25
5

5
10
10
2
2
2
25
5

30
60
60
12
12
12
150
30

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2026

Afd. 1030 Sundholm Syd
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

I alt

500
511
512
522
523
523
541
551
552
571

Bygning, tekniske installationer
Afløb
Tagrende og nedløb
El i bolig
El fælles
Solceller
Vand
Varme, samt service
Radiatorer
Nilan genvex

1
6
1
2
7
2
45
2
40

1
6
1
2
7
2
5
2
40

1
6
1
2
7
2
45
2
40

1
6
1
2
7
2
5
2
40

1
6
2
5
7
10
45
5
40

1
6
2
5
7
10
5
5
40

1
6
2
5
7
10
45
5
40

1
6
2
5
7
10
5
5
40

1
6
2
5
7
10
45
5
40

1
6
2
5
7
10
5
5
40

10
60
16
38
70
68
250
38
400

600
622

Materiel
Værktøj og redskaber

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

75

229

146

166

127

232

183

232

188

237

193

1.933

Planlagt vedligeholdelse i alt:

Afd. 3050 Rådmandsbo
LANGTIDSBUDGET
116.1 Terræn
116.2 Bygning, klimaskærm
116.3 Bygning, bolig og erhverv
116.4 Bygning, fælles indvendig
116.5 Bygning, tekniske installationer
116.6 Materiel
116.
Planlagt vedligeholdelse
Anden finansiering (-)
Som driftsudgift
120.
Budgetteret henlæggelse

LIKVIDITETSBUDGET
401.
Henlagt primo
Afgang/tilgang
Korrektion vedrørende tidligere år
Fremskudt (-)
Udskudt
401.
Henlagt Ultimo
Diff. henlagt og næste års budget

VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2017 - 2036

Afs.
regnsk.
75
43
292
10
112
4
536

Gæld.
budget
49
113
166
27
106
10
471

Budget
2017
32
148
152
27
138
4
501

Budget
2018
24
54
156
6
207
4
451

Budget
2019
25
56
160
123
264
4
632

Budget
2020
45
90
177
6
339
4
661

Budget
2021
129
46
171
12
159
4
521

Budget
2022
29
46
176
21
283
4
559

Budget
2023
57
61
182
65
145
6
516

Budget
2024
43
60
188
8
150
6
455

101
463

512

572

604

636

668

668

668

668

668

668

7.348

435
28

463
41

504
71

575
153

728
4

732
7

739
147

886
109

995
152

1.147
213

1.360
44

1.404
-620

463

504

575

728

732

739

886

995

1.147

1.360

1.404

784

3

124

96

71

218

327

479

692

736

Budget
Budget
2025
2026-2036
101
894
133
1.061
208
2.576
15
398
161
2.967
6
72
624
7.968

850

Budget
i alt
1.379
1.755
4.146
681
4.813
114
12.888

13.168

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2036
2017
100
111
111
111
111
111
112
121
121
122
122
122
124
124
131
132
132
134
134
141

Terræn
Vedl. grusbelægninger
Genopretning asfalt
Genopretning brosten og græsarmering mm.
Vejsalt
Vedl. flisebelægninger
Vedl. hegn / espalier / materielgård mm.
Vedl. affaldscontainere
Udsk. containere
Vedl. brønde/dæksler
Service kloakpumper
TV-inspektion/spuling kloak
Vedl. belysning udvendig
Udsk. beslysning udvendig
Vedl. affalds- og cykelstativer
Vedl. borde/bænke
Udsk. borde/bænke
Vedl. legepladser og grus
Udsk. Legepladser
Vedl. beplantning

Afd. 3050 Rådmandsbo
2019
2020
2021

2018

2022

2023

2024

3
3
1
3
9

3
3
1
3

3
4
1
3

4
4
1
4

4
4
1
4

4
4
1
4

4
4
1
4

5

6

6

6

6

6

27
7

2

2

2

2

3

3

3

2025

4
4
1
4

4
4
1
4

7
13
3

7

12
6

6

6

3
14
7
36
14

6

6

2026-2036

101
6

7

7

7

7

16
59
79
55
57
21
55
12
36
92
18
38
207
18
36
95

I alt

16
59
79
88
91
30
88
21
63
148
31
61
207
14
31
36
62
101
153

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2036
2017
200
221
221
221
227
228
228
232
232
234
234
237
241
251
261
261
261
261
261
262

Bygning konstruktion, klimaskærm
Hærværk
Vedl. facadebeklædning
Vedl. facader
Hærværk inkl. graffiti
§60 eftersyn
Bygningseftersyn
Vedl. tag
Vedl. ståltag + udskiftning
Udsk. loftlemme
Udsk. ovenlysvindue
Maling sterne
Vedl. altanværn
Vedl. beton, udvendig
Vedl. vinduer og yderdøre
Udsk. fuger
Maling facadedøre
Udsk. facadedøre
Vedl. sålbænke
Vedl. fælles døre

300
311
312
312
314
315
316
317
319
323
323

Bygning konstruktion, bolig og erhverv
Vedligeholdelse af vægge
Opretning af gulve
Vedl. vådrum
Vedl. døre/skabe, boliger
Vedl. badeværelsesinventar
Vedl. køkkeninventar
Flyttelejligheder
Indeklima
Vedl. komfurer
Vedl. køle/fryseskabe

Afd. 3050 Rådmandsbo
2019
2020
2021

2018

7

7

7

3
5
4

3
6

3
6

15
6

6

5

2022

2023

2024

2025

8
12
4
6
4

8

8

8

9

4
6
4

4
6
4

4
7

4
7

6
4

6

6

15
7

7

2026-2036

9
14
4
7
4

4
21
13

11
25
179

14

188
61
88
148
48
60
148
44
14
13
12
19
63
287
108
61
212
33
148

108
53
61
148
440
234
1.585
85
716
716

7
29

117
35
55
92
28
30
92
11
14

13
12
4
11
108

11

17
11

12

12

12

13

13

12

I alt

5

6

6

6

6

6

7

7

7

35
212
33
92

4
2

4
2

4
2

5
2

5
2

5
2

5
2

5
16
9
59
3
27
27

6
17
9
61
3
27
27

6
17
9
63
3
28
28

4
2
12
6
18
10
64
3
29
29

6
18
10
66
4
30
30

6
19
10
68
4
31
31

7
20
10
70
4
32
32

7
20
11
73
4
33
33

5
3
14
7
21
11
75
4
34
34

67
34
35
92
274
145
986
53
445
445

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2036
2017
400
411
412
414
414
414
414
414
414
415
416
417
419

Bygning konstruktion, fælles indvendig
Vedl. trapper mm.
Rep. døre, indvendig
Maling opgange, selsskabslokale, vaskeri
Maling kældre
Vedl. maling, fælles indvendig
Vedl. parketgulv
Vedl. gulve, fælles
Udsk. pulterrumsvægge
Vedl. sanitet, fælles
Vedl. køkkeninventar, fælles
Vedl. Hårde hvidevarer, fælles
Vedl. postkasser og skilte

Afd. 3050 Rådmandsbo
2019
2020
2021

2018

2
1

2
1

2

2

5
5
5
6
1

2
1
80
25
2
6
6

2022

2023

2024

2025

2026-2036

2
1

2
1

3
1

3
1

3
1

3
1

37
20
107

2

2

3

3

3

3

37
8
41
88
15
7
19
19

6

57

7

6

1

1

1

1

7
1

1

1

1

I alt

59
29
187
25
59
14
122
88
26
12
32
28

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2036
2017
500
511
511
512
512
522
523
523
523
541
541
541
541
541
541
551
551
551
551
551
552
561
561
571
571
571
571
582
582
583
583

Bygning, tekniske installationer
Vedl. faldstammer
Vedl. afløbsskåle
Vedl. tagrender/nedløb
Udsk. tagrender/nedløb
Vedl. kontakter og ledningsanlæg
Vedl. belysning, indvendig
Lyssensorer kældergange
Serviceaftale, Fiberby
Vedl. vandmålere
Udsk. pumper, vand
Service vandinst.
Udsk. vandmålere
Vedl. vandinstallationer
Vedl. ventiler
Reci serviceaftale
Udsk. varmemålere
Vedl. varmeanlæg
Service varmemålere
Udsk. pumper, varme
Vedl. radiatorer og varmerør
Udsk. vaskerimaskiner
Service vaskeri
Service ventilation
Udsk. ventilation
Vedl. emhætter og kontrolventiler
Udskiftning emfang
Vedl. affaldslifte
Vedl. skakte
Vedl. dørtelefonanlæg
Udsk. dørtelefonanlæg

600
621
622

Materiel
Udsk./rep. maskiner
Vedl. værktøj og udstyr

Planlagt vedligeholdelse i alt:

Afd. 3050 Rådmandsbo
2019
2020
2021

2018

2022

2023

2024

2025

2026-2036

5
3

6
3

6
3

6
4

6
4
25

6
4

7
4

7
4

7
4

3
4
25
8
3

3
5

3
5

4
5

4
5

4
5

4
5

4
5

4
6

8
3

8
3

8
3

8
4

8
4

8
4

8
4

8
4

20

20

21

22

22

24

24

25

5

5

6

6

6

7

2

2

2

2

3

3

7
7
3

11
8

11
8

2
136
11
8

6
6
2

23
144
6

12
8

12
8

12
9

13
9

13
9

13
10

5

6

6

6

6

6

7

7

7

5
5

5
6
84
2
18
5
2
5

6
6

6
6

6
6

6
6

6
7

7
7

7
7

88
53
13
333
378
89
17
36
182
179
125
26
92
112
89
92

2
18
6
2
6

2
19
6
2
6
200

2
19
6
2
6

3
20
6
3
6

3
20
6
3
6

3
21
7
3
7

3
22
7
3
7

37
285
89
37
89

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

3
3

3
3

3
3

36
36

57
57

501

451

632

661

521

559

516

455

624

7.968

12.888

2
17
5
2

38
23
100
237
55
73

I alt

94
56
125
237
88
118
25
160
85
13
534
522
143
30
57
318
287
202
26
148
112
143
148
84
59
459
143
59
138
200

Afd. 6080 Apostelgården
LANGTIDSBUDGET
116.1 Terræn
116.2 Bygning, klimaskærm
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed
116.4 Bygning, fælles indvendig
116.5 Bygning, tekniske installationer
116.6 Materiel
116
Planlagt vedligeholdelse
Anden finansiering (-)
Som driftsudgift
120
Budgetteret henlæggelse

LIKVIDITETSBUDGET
401
Henlagt primo
Afgang/tilgang
Korrektion vedrørende tidligere år
Fremskudt
Udskudt
401
Henlagt Ultimo
Diff. henlagt og næste års budget

Vedligeholdelsesplan 2017 - 2026

Afs.
regnsk.
308
282
902
175
1.267
211
3.145

Gæld.
budget
267
425
640
196
836
25
2.389

Budget
2017
300
540
1.020
130
800
25
2.815

Budget
2018
325
620
1.270
360
515
25
3.115

Budget
2019
590
545
1.020
135
485
25
2.800

Budget
2020
270
505
1.020
135
990
25
2.945

Budget
2021
265
620
1.020
95
598
25
2.623

Budget
2022
380
510
1.020
95
960
25
2.990

Budget
2023
270
720
1.020
95
485
25
2.615

Budget
2024
280
635
1.020
95
515
25
2.570

Budget
2025
375
760
1.020
95
500
25
2.775

Budget
2026
535
510
1.020
95
525
375
3.060

Budget
i alt
3.590
5.965
10.450
1.330
6.373
600
28.308

2.440

2.760

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

28.800

3.393
-705

2.688
371

3.094
65

3.159
-235

2.924
80

3.004
-65

2.939
257

3.196
-110

3.086
265

3.351
310

3.661
105

3.766
-180

3.159

2.924

3.004

2.939

3.196

3.086

3.351

3.661

3.766

3.586

35
2.688

3.094
279

44

124

59

316

Bemærkninger:
Fremskudt

Fremskudt arbejde fra 2016 til 2015, klipning af facade beplantning

206

471

781

886

706

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2026
2017
100
111
111
112
115
122
124
131
132
133
134
134
134
141

Terræn
Belægninger/salt
Vedl. asfalt
Hegn mv.
Trapper mv.
Afløb, brønde, riste, dæksler
El anlæg i terræn
Cykelstativer, og andet inventar i terræn
Borde/bænke
Udsmykning, tavle og skilte
Genopretning af legepladser
Udskiftning af sand i sandkasser
Vedligeholdelse af legepladser
Beplantning, inkl. beskæring

200
221
221
227
228
231
232
234
235
235
241
261
261
262

Bygning, klimaskærm
Facadebeklædning i porte
Ydervægge sokler og fuger
Hærværk Grafitti
Udførelse af tilstandsrapport
Tage løbende vedligeholdelse
Maling stern, tagudhæng
Ovenlysvinduer
Tagrende, nedløb rep. rensning
Tagkomplementering
Altankomplementering
vinduer og døre i facader
Maling af vinduer i ældreboliger
Tilbehør døre og vindue i facade

300
311
312
315
316
317
319
323
323

Bygning, bolig-/erhvervsenhed
Indervægge
Udskiftning af fuger i vådrum
Baderumsinventar
Køkken og skabsinventar
Genopretning slid/ælde flyttelejligheder
undersøgelse + udbedring af skimmel
Køle/fryseskabe udsk.
Komfur udskiftning

Afd. 6080 Apostelgården
2019
2020
2021

2018

60

70

50
15
50
35
15
10
10

50
15
50
40
15
10
10

15
15
25

2022

2023

2024

35

35

20
15
50
50
15
10
10

20
15
50
55
15
10
10

35
100
20
15
50
60
15
10
10

15
50

70
100
20
15
50
45
15
10
10
200
15
15
25

15
50

15
15
25

15
50

25
10
35
5
15

25
10
35
5
15

25
10
35
40
15

25
10
35
15

25
10
35
5
15

25
10
35
5
15

200
20
10
5
40
85
90

200
130
10
5
95

200
20
10
5
95

200
20
10
5
95

200
130
10
5
95

200
20
10
5
95

25
10
35
5
15
210
200
20
10
5
95

90

90

90

90

90

100
20
140
80
475
25
90
90

100
270
140
80
475
25
90
90

100
20
140
80
475
25
90
90

100
20
140
80
475
25
90
90

100
20
140
80
475
25
90
90

100
20
140
80
475
25
90
90

2025

35

35

20
15
50
60
15
10
10
15
15
25

2026

I alt

20
15
50
60
15
10
10

35
100
20
15
50
65
15
10
10

35
20
15
300
65
15
10
10

15
50

15
15
25

15
50

445
300
260
150
750
535
150
100
100
200
75
150
375

25
10
35
40
15

25
10
35
15

25
10
35
5
15

200
130
10
150
95

200
20
10
5
95

90

200
20
10
5
95
90
90

90

90

250
100
350
110
150
210
2.000
530
100
195
895
175
900

100
20
140
80
475
25
90
90

100
20
140
80
475
25
90
90

100
20
140
80
475
25
90
90

100
20
140
80
475
25
90
90

1.000
450
1.400
800
4.750
250
900
900

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017 - 2026
2017

400
411
411
414
416
417
419

Bygning, fælles indvendig
Trapper males
Kældertrapper
Beboerhus/-lokaler+ejendomskontor
Nyt fælleskøkken
Hvidevarer fælleshus
Postkasser

500
511
522
523
524
524
525
541
541
541
551
551
551
561
571
571
571
582
582
583
583

Bygning, tekniske installationer
Faldstammer og afløbsrør
Belysning boliger
Belysning fælles
Service elevatorer
Renovering elevator Saxogade 45
Leje af affaldslifte
Vedligeholdelse stigestrenge
Vandinstallation elektrolyse
Vandinstallation
Varmeinstallation, service vedligehold
Service CTS
Varmefordelingsmålere
Udskiftning, vaskerim. Service
Emhætter, udskiftning
Ventilationsanlæg
Rensning af ventilationsskakte
Skakter og affaldsanlæg
Rensning af skraldeskakte mv.
Porttelefonanlæg
Videoovervågning vedligeholdelse

600
621
621
622

Materiel
Traktorer, andel af traktor
Redskaber og maskiner
Værktøj

Planlagt vedligeholdelse i alt:

Afd. 6080 Apostelgården
2019
2020
2021

2018

75
5
10

80
5
10

80
5
10

40

75
5
10
170
60
40

40

40

50
15
100
80

50
15
100
80

50
15
100
70

25
15
25
45
25
15
10

25
15
25
45
30
15
10

25
330
10

2022

2023

2024

2025

2026

I alt

80
5
10

80
5
10

80
5
10

80
5
10

80
5
10

80
5
10

790
50
100
170
60
160

50
15
100
70

50
15
100
70

50
15
100
70

50
15
100
70

50
15
100
80

50
15
100
80

25
15
25
45
35
15
10

50
15
100
70
200
25
15
25
45
35
15
290

25
15
25
45
35
15
10

25
15
25
45
35
15
10

25
15
25
45
40
15
10

25
15
25
45
40
15
10

25
15
25
45
40
15
10

25
10

25
10

25
10

25
10

25
10

25
10

25
10

10

25
10

10
25
25
10

25
10

10
25
25
10

10

25
10

10
25
25
10

10

20
10

10
25
25
10

25
10
113
10

25
15
25
45
35
15
10
450
25
10

25
10

10
25
25
10

500
150
1.000
740
200
250
150
250
450
350
150
380
450
250
420
113
100
125
245
100

12
13

12
13

12
13

12
13

12
13

12
13

12
13

12
13

12
13

350
12
13

350
120
130

2.815

3.115

2.800

2.945

2.623

2.990

2.615

2.570

2.775

3.060

28.308

PUNKT 4
Indstilling – Budget 2018-21 og takster for 2018 (B)

Budget 2018-21 og takster for 2018 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 4. december 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til Budget 2018-21 og takster for 2018.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at budget 2018-21 for selskabet godkendes, jf. bilag 1.

2.

at budget 2018-21 for driftsbidraget godkendes, jf. bilag 2.

3.

at budget 2018-21 for aktivitetspuljen godkendes, jf. bilag 3.

4.

at budget 2018-21 for kursuspuljen godkendes, jf. bilag 4.

5.

at budget 2018-21 for indkøbsafdelingen forelægges organisationsbestyrelsen primo 2018.

6.

at takster og takstkatalog for 2018 godkendes, jf. bilag 5.

7.

at foreløbig oversigt over udviklingen i de samlede faste bidrag, der opkræves i afdelingerne, tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling
Administrationen har udarbejdet endelige budgetter for 2018, inklusiv budget for overslagsårene
2019-21, for selskabet, driftsbidraget, aktivitetspuljen og kursuspuljen.
Budgetterne omfatter en række ændringer i forhold til de foreløbige budgetter, som organisationsbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017. Ændringerne følger blandt andet af de organisatoriske
ændringer i forbindelse med Fremtidens Drift og det forslag, som opgavegruppen om Fremtidens
Ydelser er kommet frem til (se særskilt indstilling herom).
På den baggrund er takstkataloget også ændret på en række områder.

Løsning
Budget for selskabet
I forhold til budgettet for 2017 omfatter selskabets budget for 2018 stigende udgifter dels til oprettelse af en driftssupport (ca. 2,3 mio. kr.), dels til byggesagsbehandling og beboerkoordinering (ca.
1,7 mio. kr.), dels til en ekstra digitaliseringsmedarbejder (ca. 0,7 mio. kr.). Derudover afsættes der
1

1,1 mio. kr. til prioriterede indsatser (herunder digitalisering), mens det forudsættes, at der sker
effektiviseringer for et tilsvarende beløb.
Tilsvarende budgetteres der med stigende indtægter fra byggesagshonorarer og byggesagsadministration (beboerkoordinering) (ca. 3,5 mio. kr.) og fra en forhøjelse af administrationsbidraget på
205 kr./lejemål (som modsvares en reduktion af driftsbidraget, jf. nedenfor) (ca. 3,2 mio. kr.), mens
indtægter fra antenneregnskaber forventes at falde (0,7 mio. kr.), jf. nedenfor.
Derudover er der alene tale om mindre forskydninger.
I overslagsårene 2019-21 er der dog tale om mere betydelige ændringer: Det forudsættes, at der
skal ske løbende effektiviseringer stigende til 5 mio. kr. i 2021. Tilsvarende er opgavegruppen for
Fremtidens Ydelsers ændringer i takster og gebyrer indregnet (se særskilt indstilling herom), og
det er forudsat, at administrationsbidraget reduceres med 100 kr./lejemålsenhed i 2020 og yderligere 100 kr./lejemålsenhed i 2021.
Selskabets budget fremgår af bilag 1.
Budget for driftsbidraget
I forhold til budgettet for 2017 omfatter budgettet for driftsbidraget en del ændringer som følge af
de organisatoriske ændringer i forbindelse med Fremtidens Drift.
Udgifterne forventes at falde med 2,5 mio. kr. i 2018 og yderligere med 1,7 mio. kr. fra og med
2019.
På den baggrund foreslås taksten nedsat fra 1.116 kr./lejemålsenhed til 850 kr./lejemålsenhed i
2018 og yderligere til 750 kr./lejemålsenhed i de følgende år. Det vil medføre et underskud i 2017,
men overskud i de følgende år.
Derudover foreslås følgende ændringer af de gældende særordninger vedrørende takster:
Afdelingstype

Nuværende rabat

Rabat 2018

Gratis for over 700

Gratis for over 700

lejemålsenheder

lejemålsenheder

Samdrift med driftsleder

0 pct.

10 pct.

Ca. 3.000

Særboliger (fx skæve boliger, botilbud)

25 pct.

25 pct.

Ca. 80

Plejehjem/plejeboliger

25 pct.

25 pct.

Ca. 350

AlmenBolig+

40 pct.

50 pct.

Ca. 300

Ekstern forretningsfører

50 pct.

50 pct.

Ca. 520

Erhverv/institution

67 pct.

50 pct.

Ca. 40

Serviceareal

67 pct.

50 pct.

Ca. 115

Store afdelinger

Antal enheder
Ca. 680
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Driftsbidraget har fra indførelsen i 2011 og frem til 2016 givet underskud. Underskudssaldoen var
pr. den 31. december 2016 steget til ca. 3,7 mio. kr.
Underskudssaldoen forventes reduceret med ca. 1,4 mio. kr. i 2017. Det foreslås, at underskudssaldoen, inklusiv det forventede underskud i 2017, fjernes med et særligt bidrag til underskudsafvikling i 2019 og 2020 på 100 kr./lejemålsenhed i hvert af de to år (med ovenstående rabatter).
Budget for driftsbidraget fremgår af bilag 2.
Budget for aktivitetspuljen
Administrationen har som noget nyt udarbejdet et budget for aktivitetspuljen. Budgettet tager udgangspunkt i en videreførelse af eksisterende aktiviteter i de kommende år. Der er indregnet, at
udgifter til 3B-medarbejderes tid indgår fuldt ud fra og med 2019.
Der lægges op til at fastholde opkrævningen til aktivitetspuljen på 20 kr./lejemålsenhed.
Der forventes et mindre underskud i alle de kommende år, men saldoen forventes fortsat at være
solid.
Budget for aktivitetspuljen fremgår af bilag 3.
Budget for kursuspuljen
Administrationen har som noget nyt udarbejdet et budget for kursuspuljen. Budgettet tager udgangspunkt i en videreførelse af eksisterende aktiviteter i de kommende år, idet udgifterne til 3BKonferencen som det fremgår afholdes alene af kursuspuljen. Der er indregnet, at udgifter til 3Bmedarbejderes tid indgår fuldt ud fra og med 2019.
Der lægges op til at øge opkrævningen til kursuspuljen fra 25 til 30 kr./lejemålsenhed og yderligere
til 70 kr./lejemålsenhed fra og med 2019.
Resultatet forventes at variere fra år til år afhængig af afholdelsen af 3B-Konferencen, men saldoen forventes fortsat at være positiv i alle årene.
Budget for kursuspuljen fremgår af bilag 4.
Budget for indkøbsafdelingen
Det foreslås, at budget for indkøbsafdelingen forelægges organisationsbestyrelsen primo 2018, når
den fremtidige organisering af 3B’s indkøb er afklaret.
Takster for 2018
3B’s takster foreslået ændret på følgende områder:
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Administrationsbidraget hæves fra 3.995 kr. til 4.200 kr. pr. lejemålsenhed.



Driftsbidraget sænkes fra 1.116 kr. til 850 kr. pr. lejemålsenhed.



Der opkræves 160 kr. pr. lejemålsenhed til arbejdskapitalen (jf. særskilt indstilling herom).



Opkrævningen til kursuspuljen hæves fra 25 til 30 kr. pr. lejemålsenhed.



Gebyr for antenneregnskaber (elektronisk kommunikation) ændres, jf. nedenfor.



Der indføres nye gebyrer for ekstraydelser i forbindelse med byggesager. Ekstraydelserne
vil som udgangspunkt gælde i alle byggesager, hvor ydelsen købes og leveres efter 1. januar 2018.

Takstkataloget opdateres med ovenstående, og så eksisterende rabatter og særordninger samtidig
fremgår, herunder driftsbidraget.
Udkast til takstkatalog fremgår af bilag 5.
Antennegebyr
Taksten for udarbejdelse af antennebudget og -regnskab (elektroniske kommunikationstjenester)
udgør som udgangspunkt 3 pct. af omsætningen i det særskilte regnskab.
I takt med ændringerne i afdelingernes aftaler med tv-udbydere, bliver denne model uholdbar, da
der vil opstå en meget betydelig forskel mellem afdelingernes udgifter til antenneregnskaber.
Det foreslås på den baggrund, at der indføres en ny model fra og med 2018:


Hvis antennebudget og -regnskab alene omfatter anlæg mv. opkræves 12 kr./lejemål/år.



Hvis antennebudget og -regnskab omfatter anlæg samt opkrævning af udbyders afgift, men
ikke håndtering af skift, opkræves 60 kr./lejemål/år.



Hvis antennebudget og -regnskab omfatter anlæg, opkrævning af udbyders afgift og håndtering af skift, opkræves 100 kr./lejemål/år. Derudover opkræves 200 kr. pr. skift hos beboeren.

Ændringen forventes at medføre en betydelig nedgang i indtægter fra antenneregnskaber (fra ca.
1,1 mio. kr. i 2017 til 0,4 mio. kr. i 2018).
Samlet udvikling i afdelingernes faste bidrag 2018-21
Der forventes i de kommende år at ske en række forskydninger mellem de forskellige faste bidrag,
som afdelingerne betaler, blandt andet som nævnt ovenfor og i forbindelse med organisatoriske
ændringer, implementering af nyt ydelses- og takstkatalog samt opkrævning til arbejdskapitalen.

4

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en foreløbig oversigt over udviklingen i afdelingernes faste bidrag, som fremgår af bilag 6.
Oversigten viser, at afdelingerne samlet set kan se frem til en lille stigning på i gennemsnit ca. 45
kr./lejemålsenhed, som kan henføres til opkrævningen til arbejdskapitalen, der ikke helt modsvares
af øvrige effektiviseringer.
I de kommende år forventes afdelingernes udgifter at falde med i alt ca. 500 kr./lejemålsenhed fra
5.200 kr. i 2018 til 4.700 kr. i 2021, hvis de forudsatte omlægninger og effektiviseringer gennemføres.
Det skal understreges, at der er tale om gennemsnitsberegninger, da afdelinger modtager forskellige ydelser fra 3B.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil ændringerne for 2018 blive meldt ud til
afdelingerne.
Udkast til nyt ydelses- og takstkatalog for 2019 og frem behandles endeligt i organisationsbestyrelsen i februar 2018, jf. særskilt indstilling herom.

Bilag
1. Budget for selskabet 2018-2021.
2. Budget for driftsbidraget 2018-2021.
3. Budget for aktivitetspuljen 2018-2021.
4. Budget for kursuspuljen 2018-2021.
5. Udkast til takstkatalog 2018.
6. Foreløbig oversigt over udviklingen i afdelingernes faste bidrag.

Protokolbemærkninger / FU
Morten Boje gennemgik udkastet til budget 2018-2021 for selskabet, driftsbidraget, aktivitetspuljen
og kursuspuljen.
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Selskabet - budget 2018-2021
Budget 2017

2018

2019

2020

2021

Kommentar

UDGIFTER:
Lønudgifter:
Løn - ledelse
Løn - Demokrati og Organisation
Løn - drift / Driftssupport
Løn - Økonomi og Regnskab
Løn - Kundeafdelingen
Løn - Byggeafdelingen
Løn - IT
Løn - Intern service
Løn - afsatte prioriteringer

51.027.000
10.584.000
8.237.000
927.000
10.492.000
9.419.000
9.027.000
1.681.000
660.000
0

56.170.000
10.117.000
7.749.000
3.219.000
11.456.000
9.592.000
10.862.000
1.392.000
683.000
1.100.000

56.984.000
10.301.000
7.889.000
3.284.000
11.376.000
9.810.000
11.111.000
1.418.000
695.000
1.100.000

57.872.000
10.496.000
8.039.000
3.350.000
11.415.000
9.997.000
11.322.000
1.444.000
709.000
1.100.000

58.665.000
10.696.000
7.896.000
3.417.000
11.636.000
10.187.000
11.538.000
1.472.000
723.000
1.100.000

5.010.100
80.000
271.000
800.000
799.600
375.000
2.684.500

5.950.500
500.000
271.000
1.000.000
1.000.000
375.000
2.804.500

5.950.500
500.000
271.000
1.000.000
1.000.000
375.000
2.804.500

5.950.500
500.000
271.000
1.000.000
1.000.000
375.000
2.804.500

5.950.500
500.000
271.000
1.000.000
1.000.000
375.000
2.804.500

Bestyrelsesvederlag

597.000

610.000

622.000

634.000

647.000

Møder

971.000

971.000

971.000

971.000

971.000

Kontorhold - ekskl. assistance

8.055.000

8.055.000

8.055.000

8.055.000

8.055.000

Assistance

1.050.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Kontorlokaler

4.777.500

4.626.000

4.626.000

4.626.000

4.626.000

540.000

599.000

599.000

599.000

599.000

3.075.000

3.100.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Særlige aktiviteter

355.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Revision

750.000

765.000

780.000

796.000

812.000

Ekstraordinære udgifter

400.000

600.000

600.000

600.000

600.000

0

1.000.000

2.000.000

3.500.000

5.000.000

76.607.600

82.046.500

81.287.500

80.703.500

80.025.500

Øvrige personaleudgifter:
Vikarudgifter
Øvrige lønposter
Lønreserve
Kompetenceudvikling
Organisationsudvikling
Fællesudgifter - personale

Forretningsførelse
Afskrivninger

Effektiviseringsmål
Udgifter i alt

Driftssupport: 3 driftschefer, 1 sekretær og 12 chefkonsulent
Ekstra digitaliseringsmedarbejder
Ekstra projektleder og beboerkoordinering (indtægtsdækket)

Budget 2017

2018

2019

2020

2021

Kommentar

INDTÆGTER:
Administrationsbidrag:
Grundbidrag
Forhøjelse af administrationsbidrag som følge af driftsændring
Nedsættelse af administrationsbidrag i 2020 og 2021
Rabat - AlmenBolig+
Rabat - ejerforeninger mv.
Rabat - plejehjem
Administration af boligsociale helhedsplaner
Øvrige administrationsbidrag

51.965.000
51.571.000
0
0
-92.000
-110.000
-403.000
775.000
224.000

54.713.000
51.726.000
2.654.000
0
-97.000
-176.000
-424.000
775.000
255.000

55.120.000
52.084.000
2.673.000
0
-67.000
-176.000
-424.000
775.000
255.000

54.223.389
52.408.000
2.689.000
-1.276.611
-37.000
-176.000
-414.000
775.000
255.000

53.266.012
52.663.000
2.702.000
-2.565.988
0
-175.000
-404.000
791.000
255.000

Forbrugsregnskaber:
Varmeregnskaber
Vandregnskaber
Vaskeriregnskaber
Elregnskaber
Antennegebyr / elektroniske kommunikationstjenester

6.135.000
3.500.000
650.000
775.000
10.000
1.200.000

5.180.000
3.200.000
800.000
770.000
10.000
400.000

3.785.000
2.400.000
600.000
475.000
10.000
300.000

3.737.000
2.436.000
609.000
482.000
10.000
200.000

3.655.000
2.448.000
612.000
485.000
10.000
100.000

Obligatoriske ydelser fra afdelingerne:
Energiledelse
Bygningseftersyn

1.200.000
700.000
500.000

1.325.000
700.000
625.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Øvrige honorarer

200.000

200.000

500.000

500.000

500.000

IT-ydelser:
IT-honorar
iSyn

2.740.000
2.250.000
490.000

2.740.000
2.250.000
490.000

2.740.000
2.250.000
490.000

2.740.000
2.250.000
490.000

2.740.000
2.250.000
490.000

Beboerbetalte ydelser:
Ventelistegebyr
Restancegebyr
Øvrige gebyrer

5.166.000
3.800.000
1.160.000
206.000

5.300.000
4.000.000
1.100.000
200.000

5.300.000
4.000.000
1.100.000
200.000

5.300.000
4.000.000
1.100.000
200.000

5.300.000
4.000.000
1.100.000
200.000

Byggesagsadministration:
Byggesagshonorar
Byggesagsadministration - beboerkoordinering
Byggesagsadministration - øvrig

9.000.000
9.000.000
0
0

12.550.000
11.000.000
1.300.000
250.000

13.300.000
11.500.000
1.300.000
500.000

14.050.000
12.000.000
1.300.000
750.000

14.050.000
12.000.000
1.300.000
750.000

450.000
342.000
108.000

342.000
342.000
0

401.000
401.000
0

408.000
408.000
0

415.000
415.000
0

76.856.000

82.350.000

81.146.000

80.958.389

79.926.012

248.400

303.500

-141.500

254.889

-99.488

Øvrige indtægter:
Udlejning af kontorlokaler
Ekstraordinære og renter
Indtægter i alt
Forventet resultat

Ved bidrag på 3.995 kr.
2018: Forhøjelse med 205 kr. til driftssupport
2020: Nedsættelse med 100 kr. 2021: Nedsættelse med 100 kr.

Ændring af gebyrmodel

Driftsbidrag - budget 2018-2021
2017

2018

Udgifter:
Løn - driftschefer
Løn - sekretærer
Løn - To EST-elever
Øvrige personaleudgifter
Husleje
Øvrigt kontorhold
Uforudsete udgifter
Samlede udgifter brutto

8.921.000
1.523.850
440.000
280.000
550.000
870.000
0
12.584.850

6.750.000
880.000
448.800
275.000
735.000
700.000
300.000
10.088.800

6.885.000
0
457.776
275.000
270.000
400.000
100.000
8.387.776

7.022.700
0
466.932
275.000
270.000
400.000
100.000
8.534.632

7.163.154
0
476.270
275.000
270.000
400.000
100.000
8.684.424

Indtægter:
Antal lejemålsenheder
Takst
Indtægt før rabatter
Rabat - 700 lejemålsenheder
Rabat - driftsleder (10 pct.)
Rabat - særboliger (25 pct.)
Rabat - plejehjem/plejeboliger (25 pct.)
Rabat - AlmenBolig+ (50 pct.)
Rabat - ekstern forretningsførelse (50 pct.)
Rabat - erhverv/institutioner(50 pct.)
Rabat - servicearealer (50 pct.)
Samlet rabat

12.921
1.116
14.419.948
759.550
0
21.483
98.654
166.396
288.486
20.088
63.612
1.418.269

12.948
850
11.005.460
578.510
255.000
16.363
75.140
126.735
219.725
15.300
48.450
1.335.223

13.037
750
9.777.948
510.450
225.000
14.438
66.300
111.825
193.875
13.500
42.750
1.178.138

13.118
750
9.838.832
510.450
225.000
14.438
66.300
111.825
193.875
13.500
42.750
1.178.138

13.182
750
9.886.705
510.450
225.000
14.438
66.300
111.825
193.875
13.500
42.750
1.178.138

Opkrævet
Betalt af selskabet
Samlede indtægter

13.001.679
930.000
13.931.679

9.670.238
0
9.670.238

8.599.810
0
8.599.810

8.660.695
0
8.660.695

8.708.568
0
8.708.568

1.346.829

-418.563

212.034

126.063

24.144

100
157.085
1.146.641

100
157.085
1.154.759

-2.771.734
-1.413.058

-1.413.058
-132.235

Resultat (overføres til underskudsafvikling)
Afvikling af underskud:
Opkrævet til underskudsafvikling - pr. lejemål
Rabat på undeskudsafvikling
Opkrævet til underskudsafvikling
Saldo primo
Saldo ultimo

-3.700.000
-2.353.171

-2.353.171
-2.771.734

2019

2020

2021

-132.235
-108.091

Bemærkninger

Aktivitetspuljen - budget 2018-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

20

20

20

20

20

Opkrævning i alt

255.586

258.952

260.745

262.369

263.645

Tilgang i alt

255.586

258.952

260.745

262.369

263.645

-10.000

-30.000

-40.000

-30.000

-90.000

-275.000

0

0

0

0

Afgang:
Tilskud mv.:
Jubilæer
3B-konferencen
Folkemøde:
Medfinansiering arrangementer

-18.750

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Endagstur

-55.711

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-73.775

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

0

0

0

0

-20.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Afgang i alt

-453.236

-300.000

-310.000

-300.000

-360.000

Resultat af til- og afgang

-197.650

-41.048

-49.255

-37.631

-96.355

591.963

Arrangementer i afdelinger
Aktiviteter, bestyrelsesuddannelse
Øvrige udgifter

Aktivitetspuljens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
Saldo pr. lejemålsenhed:

917.548

719.897

678.849

629.595

-197.650

-41.048

-49.255

-37.631

-96.355

719.897

678.849

629.595

591.963

495.609

56

52

48

45

38

Kursuspuljen - budget 2018-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

25

30

70

70

70

Opkrævning i alt

315.938

388.428

912.608

918.291

922.759

Tilgang i alt

315.938

388.428

912.608

918.291

922.759

-41.803

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-275.000

0

-1.000.000

0

-1.000.000

Afgang:
Tilskud mv.:
Bestyrelsesuddannelse
3B-konferencen
Kredskonferencer

-66.200

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Kurser

-19.607

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Øvrige udgifter

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Områdemøder

-40.667

0

0

0

0

Afgang i alt

-443.277

-445.000

-1.445.000

-445.000

-1.445.000

Resultat af til- og afgang

-127.339

-56.572

-532.392

473.291

-522.241

812.185

684.846

628.274

95.883

569.174

-127.339

-56.572

-532.392

473.291

-522.241

684.846

628.274

95.883

569.174

46.933

53

49

7

43

4

Kursuspuljens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
Saldo pr. lejemålsenhed:

Priskatalog 2018
2017
kr.

Administrationsbidrag

2018
kr.

Administrationsbidrag
Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed

3.995

4.200

-310

-325

1.116

850

Nedsættelser - administrationsbidrag:
AlmenBolig+
Ejerforeninger: Nedsættelse svarende til afdelingens merudgift, når 3B administrerer ejerforeningen.
Særaftaler for nogle plejehjem (særlig administrationsaftale).
Særaftale for Herlev Skoles erhvervslejemål.
Driftsbidrag
Driftsbidrag pr. lejemålsenhed
Nedsættelser - driftsbidrag:
Store afdelinger: Ingen betaling for lejemålsenheder over 700 lejemålsenheder
Fælles drift med driftsleder (10 pct.)

0

-85

Særboliger (25 pct.)

-279

-213

Plejehjem/plejeboliger (25 pct.)

-279

-213

AlmenBolig+ (50 pct.)

-446

-425

Ekstern forretningsfører (50 pct.)

-558

-425

Erhverv/institution (50 pct.)

-748

-425

Serviceareal (50 pct.)

-748

-425

25

30

20

20

0

160

Kursuspuljen
Bidrag til kursuspuljen pr. lejemålsenhed. Kursuspuljen har selvstændigt budget.
Aktivitetspuljen
Bidrag til aktivitetspuljen pr. lejemålsenhed. Aktivitetspuljen har selvstændigt budget.
Arbejdskapitalen
Bidrag til arbejdskapitalen pr. lejemålsenhed.

Side 1

Priskatalog 2018
2017
kr.

Ydelser til ansøgere, beboere og fraflyttere

2018
kr.

A. Pris for særlige ydelser til nuværende beboere
A.1. Pris for regulering af a conto bidrag

55

55

A.2. Pris for at få et "Boliggarantibevis"

560

560

Restancegebyr/påkrav - rykker 1

277

277

Restancegebyr/påkrav - rykker 2

50

50

100

100

A.4. Gebyr ved restancer:

Overdragelse af sag til advokat

40

40

A.6. Administration af den individuelle råderet uden myndighedsbehandling

530

530

A.6. Administration af den individuelle råderet med myndighedsbehandling

1.050

1.050

A.7. Konvertering af medejerbolig til almen og omvendt

1.000

1.000

Opnotering og ajourføring, almindelig venteliste

160

160

Opnotering og ajourføring, oprykningsventeliste

60

60

Fleksibel udlejning - ekstra gebyr ved opnotering og ajourføring

95

95

Beboerkrav - rykker

100

100

Fraflytter - pr. rykker

100

100

Overdragelse til advokat

100

100

Skyldnererklæring

100

100

Gebyr frivilligt forlig

205

205

Afdelingen

50%

50%

Boligorganisationen

10%

10%

Inkassobureau

40%

40%

C.2. Genfremsendelse af bilag i forbindelse med fraflytning

530

530

Gebyr ved bankoverførsel til udland - bankgebyr +

105

105

A.5. Strakstilbagebetaling af for meget indbetalt leje

B. Pris for særlige ydelser til kommende beboere

C. Pris for særlige ydelser til tidligere beboere
C.1. Gebyr for manglende betaling:

Inkassobureauaftaler - fordeling af indragne beløb:
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Obligatoriske tillægsydelser

2017
kr.

2018
kr.

10.000

10.000

167

167

1. Obligatorisk bygningseftersyn
Bygningseftersyn - fast takst +
Bygningseftersyn - pr. lejemålsenhed
2. Obligatoriske gebyrer vedrørende beboere
Studiekontrolsgebyr pr. ungdomsbolig afdeling årligt
Behandling af ulovlig fremleje pr. sag

100

100

2.200

2.200

19.443

19.443

41

41

4.162

4.162

5. Obligatorisk IT
Drift og support af it på ejendomskontoret (3B ejer både hardware og software)
Gebyret er pr. bruger årligt (jf. it-indkøb og it-politik)
iSyn, pr. lejemål
6. Obligatorisk energi og miljø
For boligafdelinger før 2012 opkræves i henhold til oprindelig aftale
Obligatorisk energistyring - almindelig boligafdeling efter 2012 - fast takst +
Obligatorisk energistyring - almindelig boligafdeling efter 2012 - pr. lejemålsenhed
Obligatorisk energistyring - AlmenBolig+-afdeling efter 2012 - fast takst +
Obligatorisk energistyring - AlmenBolig+-afdeling efter 2012 - pr. lejemålsenhed
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42

42

2.081

2.081

42

42

Priskatalog 2018
2017
kr.

Tillægsydelser

2018
kr.

13. Forbrugsregnskaber
Varmeregnskaber
Administrationsbidrag pr. lejemål pr. år

105

105

Udarbejdelse af fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - måler

170

170

Udarbejdelse af fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - areal

110

110

Opgørelse af forbrug ved fraflytning

160

160

Administrationsbidrag pr. lejemål pr. år

105

105

Udarbejdelse af fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - måler

170

170

Opgørelse af forbrug ved fraflytning

160

160

Administrationsbidrag pr. lejemål pr. år

105

105

Udarbejdelse af fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - måler

170

170

Opgørelse af forbrug ved fraflytning

160

160

625

625

20

20

Vandregnskaber

Elregnskaber

Særligt vedrørende forbrugsregnskaber
Korrektion af forbrugsregnskaber ved manglende eller forkert årsaflæsning, pr. ændring
Regulering af acontobidrag - gebyr pr. lejemål
14. Betalingsvaskerier
Oprettelse og indkøring af nyt vaskeri, kendt leverandør

531

531

4.150

4.150

80

80

Budget, regnskab og opkrævning - uden håndtering af afregning med udbyder . Pr. lejemål pr. tjeneste

3 pct.

12

Budget, regnskab og opkrævning - med håndtering af afregning med udbyder, men uden håndtering af til- og
afmelding samt pakkeskift . Pr. lejemål pr. tjeneste

3 pct.

60

Budget, regnskab og opkrævning - med håndtering af afregning med udbyder, inkl. håndtering af til- og
afmelding samt pakkeskift . Pr. lejemål pr. tjeneste

3 pct.

120

127

200

Oprettelse og indkøring af nyt vaskeri, ny leverandør
Årligt gebyr pr. lejemål
12. Elektroniske kommunikationstjenester: antenneregnskaber, it-lav, internet, bolignet mv.

Til- og afmelding samt skift af pakke pr. gang (opkræves hos beboeren)

Side 4

Priskatalog 2018
2017
kr.

Tillægsydelser (fortsat)

2018
kr.

7. Administration af gårdlav, ejerforeninger, fællesskaber m.m.
Ejerforeninger - særlige aftaler
Gårdlav - særlige aftaler
Klubber m.v., årligt bidrag pr. lejemål

531

531

1.299

1.299

942

942

6.495

6.495

8. Klage over ejendommens ejendomsvurdering
Klage over ejendommens ejendomsvurdering-startgebyr
Sagsbehandling af klagesag efter medgået tid eller aftale. Ekskl. Udgifter til rådgiver.
9. Omlægning af afdelingens realkreditlån, m.m.
Omlægning/konvertering af lån i afdelinger
- 1. lån
- 2. lån

9.742

9.742

- 3. lån

11.907

11.907

- 4. lån

14.072

14.072

- +4 lån

16.236

16.236

Ekstra gebyr ved omlægning af lån med løbetidsforlængelse, pr. lån

6.495

6.495

Ekstra gebyr omlægning af lån med offentlig garanti, pr. lån

4.330

4.330

25

25

4.685

4.685

942

942

Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst

942

942

16.2. Udvidet affaldsgennemgang. Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst

942

942

16.3. Udvidet grønt regnskab. Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst

942

942

16.4. Ekstern støtte til energistyring i varmecentral aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst

942

942

500

500

Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst

942

942

Regnskabs- og bogholderiassistance, timetakst

500

500

942

942

21.1. Generel rådgivning - opgaven aftales og prissættes efter aftale eller tidsforbrug

942

942

21.2 Grafisk design - opgaven aftales og prissættes efter aftale eller tidsforbrug

942

942

Fotokopiering, sort og hvid - A4

1,62

1,62

Fotokopiering, farve - A4

2,16

2,16

Andre særlige opgaver aftales individuelt og afregnes efter forbrugt tid - timetakst

525

525

887

887

10. Ekstra lejeregulering
Varsling ud over årlig budgetlejeregulering, pr. lejemål
11. Udlejning af plads til antenner til mobiltelefoni m.v.
Udfærdigelse og ekspedition af aftaler om udlejning af plads til sendemaster til
mobil og lign.
15. IT til afdelingsbestyrelsen
IT-support/indkøb til afdelingsbestyrelsen afregnes efter aftale/tidsforbrug
Gebyr for servicering, installering af ikke godkendte 3B IT-løsninger, medgået tid
16. Energi og miljø
16.1. Energi- og miljøhandlingsplan

18. Boligsocial indsats i forbindelse med helhedsplaner
Boligsociale projekter - LBF - særlig pris
19. Særlige analyser, projekter m.m.

20. Uddannelse og mægling
Opgaven aftales og prissættes efter aftale eller tidsforbrug
21. Kommunikationsrådgivning og sekretariatsbistand

21.3 Sekretariatsbistand

E. Afdelingsbestyrelsen
E.1. Aktiv suppleant gebyr pr. år
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2017
kr.

Byggesager

2018
kr.

17. Nybyggeri, renovering og vedligeholdelse
Byggesager (ekskl. eksterne omkostninger)
Udvikling og forberedelse af byggesager, fx:
Nye boligkoncepter frem til prækvalificering, timetakst

942

Fysisk helhedsplan, timetakst

942

Beboerworkshops og dialog med afdelingsbestyrelsen, timetakst

942

Indhentning af byggetekniske analyser og undersøgelser, timetakst

942

Kontakt med Landsbyggefonden og kommunale myndigheder, timetakst

942

Udarbejdelse af finansieringsskitse, timetakst

942

Afholdelse af afdelingsmøde og indstilling til organisationsbestyrelsen, timetakst

942

Byggesagshonorar - bygherrestyring:
Basispakke - bygherrestyring, fast takst

0

25.000

Basispakke - bygherrestyring, procenthonorar op til 5 mio.kr. (0-5 mio.kr.)

2,5%

2,5%

Basispakke - bygherrestyring, procenthonorar af de næste 20 mio.kr. (5-25 mio.kr.)

2,0%

2,0%

Basispakke - bygherrestyring, procenthonorar af de næste 55 mio.kr. (25-80 mio.kr.)

1,5%

1,5%

Basispakke - bygherrestyring, procenthonorar af resten (over 80 mio.kr.)

1,3%

1,3%

Tilvalgsydelser - byggesager:
Konsulentbistand, timetakst

942

Byggeskadefondssag, anmeldelse

25.000

Byggeskadefondssag, arbejde udover anmeldelse, timetakst

942

1-års-gennemgang, timetakst

942

942

5-års-gennemgang, timetakst

942

942

Håndtering af tilkøb og udvidelser m.v., timetakst

942

Koordinering af individuelle beboertilvalg og kollektiv individuel råderet, fast takst +

25.000

Koordinering af individuelle beboertilvalg og kollektiv individuel råderet, takst pr. lejemål

2.000

Beboerkoordinering, timetakst

942

Beboerkommunikation, timetakst

942

Beboervejledninger, timetakst

942

Bistand i forbindelse med ekstraordinære fejl og mangler, timetakst

942

Etablering af ny afdeling, pr. afdeling

50.000

Etablering af nye boliglejemål, pr. lejemål

3.000

Ændring af lejemål (anvendelse, størrelse, opdeling mv.) pr. lejemål

1.050

3.000

Permanent genhusning

5.000

Midlertidig genhusning

7.500

Beregning og udbetaling af huslejekompensation, pr. kompensation

1.000

Behandling af klagesager, timetakst

942

Behandling af forhold vedrørende fast ejendom - særlige opgaver, timetakst

942

Indgåelse af forsyningsaftaler (fx tv, internet, telefoni, vand, varme, el) - pr. aftale

Side 6

942 / time

10.000

Udvikling i samlede faste bidrag 2017-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Administrations- og driftsbidrag - almindelige afdelinger:
Administrationsbidrag (almindelige boliger)
Driftsbidrag (almindelige boliger)
Underskudsafvikling - driftsbidrag
I alt

3.995
1.116
0
5.111

4.200
850
0
5.050

4.200
750
100
5.050

4.100
750
100
4.950

4.000
750
0
4.750

Administrations- og driftsbidrag - AlmenBolig+-afdelinger:
Administrationsbidrag (AlmenBolig+)
Driftsbidrag (AlmenBolig+)
Underskudsafvikling - driftsbidrag
I alt

3.685
670
0
4.355

3.875
425
0
4.300

3.975
375
50
4.400

3.975
375
50
4.400

4.000
375
0
4.375

Reduktioner i faste bidrag i gennemsnit pr. lejemål ved omlægning:
Forbrugsregnskaber (varme, vand, el, vaskeri, antenne)
Faste ydelser (energistyring, bygningseftersyn og studiekontrol)
I alt

0
0
0

-60
0
-60

-190
-110
-300

-190
-110
-300

-190
-110
-300

Opkrævning til fællespuljer:
Kursuspuljen
Aktivitetspuljen
I alt

25
20
45

30
20
50

70
20
90

70
20
90

70
20
90

Opkrævning til arbejdskapitalen

0

160

160

160

160

5.156
4.400

5.200
4.450

5.000
4.350

4.900
4.350

4.700
4.325

150

150

150

Samlede udgifter pr. lejemålsenhed:
Almindelige afdelinger*
AlmenBolig+-afdelinger
Eventuel opkrævning til juridiske udgifter i afdelingerne

PUNKT 5
Indstilling – Opgavegruppe om Fremtidens ydelser i 3B - Nyt
ydelses- og takstkatalog (D)

Opgavegruppe om Fremtidens ydelser i 3B - Nyt
ydelses- og takstkatalog (D)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 30. november 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til opgavegruppen om Fremtidens ydelser i 3B’s oplæg
til et nyt ydelses- og takstkatalog for 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at nyt ydelses- og takstkatalog for 3B drøftes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen nedsatte den 8. december 2016 en opgavegruppe om Fremtidens Ydelser i 3B. Opgavegruppen fik i første omgang til opgave at komme med et nyt oplæg til et ydelsesog takstkatalog for 3B. Rammen for arbejdet var, at der inden for eksisterende ydelser og afdelinger samlet set ikke skal opkræves et større beløb fremover end i dag.
Opgavegruppen har udarbejdet et nyt udkast til et nyt ydelses- og takstkatalog.

Løsning
Overblik over administrative og fælles ydelser
Overordnet lægger opgavegruppen op til, at der skabes overblik over de administrative ydelser og
fælles ydelser i 3B. Det er sket med oversigten i bilag 1. I bilag 2-3 findes en oversigt over ydelsesog takstkatalog for administrationen og for byggesager.
Oversigten indeholder to nyskabelser: en HR-pakke og en IT-pakke. Ellers er det de kategorier af
ydelser, som kendes i dag.
Principper for ydelses- og takstkataloget
Opgavegruppen er enige om, at der skal gælde tre principper for ydelses- og takstkataloget:


Solidaritet: Ydelserne og takstfastsættelsen skal bidrage til solidaritet, så der tages hensyn
til afdelingernes størrelse, og så en betydelig del af de ydelser, som en afdeling har behov
for, er omfattet af grundbidraget.
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Rimelighed: Ydelserne og takstfastsættelsen, blandt andet for tillægsydelser, skal være
udtryk for rimelighed og så vidt muligt være kostægte.



Enkelt og gennemsigtigt: Det er tilstræbt, at overblikket, ydelserne og taksterne bidrager
til enkelthed og gennemsigtighed, så afdelingerne har overblik over de ydelser, de modtager, og prisen for dem.

Væsentligste ændringer
De væsentligste ændringer omfatter følgende:


Fjernelse af obligatoriske tillægsydelser: To obligatoriske tillægsydelser, energistyring
og bygningseftersyn, bliver fremover en del af ’grundpakken’, så der ikke opkræves et særskilt beløb for disse. Der vil fremover ikke være obligatoriske tillægsydelser, der er pålagt af
boligorganisationen, men alene forskellige tilvalgsydelser, hvoraf nogle skal købes i 3B,
hvis afdelingen vælger eller pålægges dem.
Ændringen svarer til en mindreindtægt på ca. 1,4 mio. kr.



Nedsættelse af taksten for en række tilvalgsydelser: Taksten for en række tilvalgsydelser, særligt forbrugsregnskaber og timepriser, nedsættes.
Ændringen svarer til en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr.



Tilvalgsydelser i byggesager: En række ydelser, der tidligere er leveret som en del af
byggesagshonoraret, gøres til tilvalgsydelser, som der skal betales særskilt for.
Ændringerne (sammen med generelt øgede byggesagshonorarer) svarer til en forventet,
men svært estimérbar, merindtægt på ca. 2,5 mio. kr.



Administrationsbidrag for AlmenBolig+-afdelinger: AlmenBolig+-afdelingerne får i dag
en rabat på administrationsbidraget på 305 kr./lejemålsenhed, selvom der ikke er mindre
administration ved AlmenBolig+-afdelingerne. Denne rabat udfases i løbet af et par år. Det
bemærkes, at AlmenBolig+-afdelingerne fortsat vil få rabat på driftschef-bidraget.
Ændringen svarer til en merindtægt på ca. 100.000 kr.



Ejerforeninger: Afdelinger, der indgår i en ejerforening, som administreres af 3B, får i dag
en rabat på administrationsbidraget svarende til afdelingernes andel af 3B’s indtægt fra
administration af ejerforeningen, selvom administrationen af ejerforeningen er en merydelse fra 3B’s side. Fremover gives der ikke en sådan rabat til nye afdelinger, der er en del af
ejerforeninger, og rabatten til eksisterende afdelinger udfases over ti år.
Ændringen svarer til en merindtægt på 300.000 kr., når den er fuldt indfaset.



Venteliste: Der opkræves i dag forskellige ventelistegebyrer afhængig af, om man er opskrevet på den eksterne eller interne venteliste, og om man også er opskrevet på den flek2

sible venteliste. Fremover opkræves ét beløb på 200 kr. fra hver ansøger, uanset hvordan
vedkommende er skrevet op.
Ændringen forventes ikke at påvirke indtægterne.


Kursus- og aktivitetspuljen: Der er i dag ikke en fast praksis for, i hvilket omfang kursusog aktivitetspuljen ’betaler’ for 3B-medarbejdernes tid i forbindelse med kurser og aktiviteter
eller kun betaler for eksterne omkostninger. Fremover betaler kursus- og aktivitetspuljen for
3B-medarbejdernes tid.
Ændringen betyder, at bidraget til kursuspuljen skal sættes op med ca. 45 kr./lejemål svarende til ca. 600.000 kr.

Derudover er der en række mindre ændringer med fjernelse, tilføjelse eller ændring af takster.
Ydelser og takster til beboere, fraflyttere og ansøgere ændres, bortset fra ovenstående, ikke væsentligt.
Konsekvenser for de enkelte afdelinger
Det er vanskeligt at vurdere de præcise konsekvenser af ændringer, men det forventes, at ændringerne samlet set betyder, at der i afdelingerne opkræves ca. 2,5 mio. kr. mindre fremover svarende til i gennemsnit knap 200 kr. pr. lejemålsenhed, mens der opkræves ca. 2,5 mio. kr. mere på
byggesager. For beboere, fraflyttere og ansøgere opkræves der samlet set stort set det samme.
Administrationen har forsøgt at simulere ændringernes betydning for de enkelte afdelinger.
Ændring i
administrationsudgifter
Laveste
Højeste

Generelt

Absolut ændring

Relativ ændring

Ændring pr. lejemål

Remisevænget Øst:

Egegade:

Egegade:

- 185.000 kr.

- 14 pct.

- 730 kr.

Teglværkshaven:

Kløverbladsgade:

Kløverbladsgade:

+ 8.000 kr.

+ 5 pct.

+ 195 kr.

77 ud af 87 afdelinger vil få

44 afdelinger vil få en reduk-

73 afdelinger vil få en reduk-

en reduktion, heraf vil 15 få

tion på 5 pct. eller mere.

tion på mere end 100 kr.

mere end 50.000 kr.

4 afdelinger vil få en stigning

4 afdelinger vil få en stigning

Fire afdelinger vil få en stig-

på mere end 0,1 pct.

på mere end 5 kr. pr lejemål.

ning på mere end 300 kr.

Næsten alle afdelinger vil få reduceret udgifterne til administrative ydelser, men for fire AlmenBolig+-afdelinger vil der kunne forventes en stigning på mellem 50 og 200 kr. pr. lejemålsenhed. Stigningen indfases dog over nogle år og sammenholdt med de øvrige forventede ændringer, jf. indstilling om budget 2018-21, betyder det, at ingen afdeling formentlig vil opleve en væsentlig stigning i
de samlede udgifter til administration.
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Det skal understreges, at ovenstående er baseret på de nuværende administrationsudgifter, og at
der derfor ikke er taget højde for de øvrige ændringer i administrationsbidraget og driftsbidraget
samt opkrævning til arbejdskapitalen, jf. indstilling om budget 2018-21.
Juridiske ydelser
Opgavegruppen har drøftet muligheden for, at selskabet ’overtager’ afdelingernes udgifter til juridisk bistand i forbindelse med sager, som afdelingerne ’uforskyldt’ er nødt til at afholde, fx i forbindelse med udsættelser.
Opgavegruppen anbefaler, at det sker. Det vil betyde, at der skal opkræves 150 kr./lejemålsenhed
yderligere i administrationsbidrag. Omvendt vil udgifterne ikke længere skulle afholdes i de enkelte
afdelinger.
Driftsbidrag
Opgavegruppen har ikke behandlet opbygningen af driftsbidraget, som i dag er en ’all-inclusiveydelse’, dog med rabat for visse typer af afdelinger.
Opgavegruppen foreslår, at eventuelle ændringer heri, herunder om der skal arbejdes med ’tilvalgsydelser’, drøftes i følgegruppen for Fremtidens Drift, når det bliver relevant.
HR- og IT-pakke
Opgavegruppen foreslår, at der etableres en IT-pakke og en HR-pakke, som opkræves særskilt.
IT-pakken skal dække alle 3B-medarbejderes it-ydelser og være differentieret efter medarbejderens it-behov. Vurderingen af medarbejdernes it-behov fastlægges af ledelsen.
HR-pakken skal dække alle 3B-medarbejderes HR-relaterede udgifter (fx kompetenceudvikling,
tillidsmandstimer, personalegoder mv.). Dermed samles overblikket over HR-relaterede udgifter,
og det bliver mere gennemsigtigt for afdelingerne, der alene vil skulle afholde én takst pr. medarbejder.
Grundlaget for HR- og IT-pakkerne er ikke regnet igennem endnu. Det er en forudsætning, at en
eventuel ændring af afdelingernes samlede betalinger i den forbindelse skal justeres på administrationsbidraget.
Formidling
Administrationen vil efter drøftelsen i organisationsbestyrelsen udarbejde et udkast til et egentligt
ydelses- og takstkatalog.
Administrationen foreslår samtidig, at der til hver afdeling udarbejdes en slags ’aftaleoversigt’, hvor
afdelingen kan se de konkrete faste administrationsydelser, som afdelingen får af 3B og prisen
herfor.
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Videre proces
På baggrund af organisationsbestyrelsens drøftelse vil administrationen udarbejde et egentligt oplæg til ydelses- og takstkatalog, som vil blive forelagt organisationsbestyrelsen den 8. februar
2018.
Efterfølgende vil opgavegruppen blive præsenteret for det endelige resultat med henblik på præsentation på områdemøderne i februar/marts 2018.
De nye takster vil blive indarbejdet i afdelingernes regnskaber for 2019, jf. dog indstilling om budget 2018-21.
Der vil løbende blive fulgt op på de ændrede taksters påvirkning af selskabets økonomi.
Opgavegruppen
Det er aftalt i opgavegruppen, at gruppen holder sit sidste møde i februar 2018 inden områdemøderne og drøfter præsentationen på områdemøderne.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Det endelige ydelses- og takstkatalog forelægges organisationsbestyrelsen den 8. februar 2018.

Videre proces
Den videre proces er skitseret ovenfor.

Bilag
1. Overblik over 3B-ydelser.
2. Ydelses- og takstkatalog for administrationen.
3. Ydelses- og takstkatalog for byggesager.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

5

Administrationsydelser

Øvrige ydelser

Fællespuljer

Grundpakken

Byggesags-pakke

Kursuspuljen

Ydelser i forbindelse med byggesager.
Der er ydelser, som skal købes, og ydelser,
som kan tilvælges i byggesagen.

Fast takst som dækker udgifter til kurser,
konferencer og lignende for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

IT-pakke

Aktivitetspuljen

IT- og telefoniydelser til medarbejdere og
beboerdemokrater.
Ydelserne betales af den relevante enhed
efter forbrug

Fast takst som dækker udgifter til
aktiviteter i de enkelte afdelinger eller i
hele 3B for beboere og
afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Ydelser til afdelingerne,
boligorganisationen og beboere og
fraflyttere, som er dækket af
administrationsbidraget/grundbidrag.

Tilvalg
Ydelser til afdelingerne og
boligorganisationen, som skal købes her i
3B, hvis der er behov for dem.

Tilkøb
Ydelser til afdelingerne og
boligorganisationen, som kan købes her i
3B, hvis boligorganisationen eller
afdelingerne ønsker det.

Ydelser til ansøgere/beboere
og fraflyttere
Ydelser til ansøgere, beboere og fraflytter,
som de skal eller kan købe.

HR-pakke
HR-pakken dækker efter et solidarisk
princip medarbejder-relaterede udgifter.
HR-pakken betales af den relevante enhed

”Driftsbidrag/driftschef-pakke”
Lokale administrationsydelser til
afdelingerne.
Driftschef-pakken udarbejdes i forbindelse
med Fremtidens Drift.

Fraflytter

Beboer

Ansøger

Beskrivelse

Tilkøb

Ydelse

Tilvalg

Område

Grundpakke

Ydelseskatalog for administrationsydelser

Ny takst

Takst 2017

Grundpakke

Omfatter de ydelser, som er beskrevet nedenfor.

[4.000]

3.995 kr.

Grundpakke - AlmenBolig+

Omfatter de ydelser, som er beskrevet nedenfor.

[4.000]

3.685 kr.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Boligforeningens demokrati

Omfattet af grundpakke:

Boligforeningens demokrati

Repræsentantskabsmøder

Boligforeningens demokrati

Organisationsbestyrelsen

Boligforeningens demokrati

Områdemøder

Afholdelse af fire områdemøder 1-2 gange årligt.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Boligforeningens demokrati

BL

Deltagelse i BL-fora og varetagelse af 3B's interesser i disse.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Boligforeningens demokrati

Styringsdialog og dokumentationspakke

Udarbejdelse af dokumentationspakke med nøgletal for alle boligafdelinger og
for boligforeningen.
Forberedelse og deltagelse i styringsdialogmøder med kommunerne.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Boligforeningens demokrati

Samarbejde med kommunerne

Samarbejde med kommunerne.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Politisk interessevaretagelse

Varetagelse af boligforeningens interesser over for relevante aktører og
interessenter.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Timepris

Administrationsbidrag

Boligforeningens demokrati

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde samt praktisk forberedelse og
gennemførelse, herunder leje af lokaler mv.
Gennemførelse af møder i organisationsbestyrelsen og dens udvalg.
Besvarelse af spørgsmål mv. fra organisationsbestyrelsesmedlemmer.
Gennemføre seminar og studietur mv..
Bestyrelsesvederlag og andre bestyrelsesudgifter.

Kurser og aktiviteter

Betales af kursus- og aktivitetspuljerne (frit valg)

Kurser og aktiviteter

Kursus- og aktivitetspakke

3B's strategi

Omfattet af grundpakke:

3B's strategi

Opfølgning på og implementering af 3B Sammen mod 2020

Opføgning på og implementering af strategien 3B - Sammen mod 2020 på de
relevante niveauer i organisationen.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's strategi

Opgavegrupper

Gennemføre og facilitere et begrænset antal opgavegrupper.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's strategi

Forvaltningsrevision

Udarbejdelse af lovpligtig forvaltningsrevision der beskriver de initiativer,
organisationen har sat i gang og implementeret for at sikre sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet i forhold til boligorganisationens overordnede formål.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's strategi

Ledelsesinformation

Udarbejdelse af kvartalsvis ledelsesinformation til organisationsbestyrelsen.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's strategi

Udviklingsprojekter/indsatser mv.

Gennemførelse af mindre indsatser tilknyttet strategien

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's strategi

Partnerskaber

Udvikling og implementering af strategisk partnerskab med KAB og øvrige
samarbejdsaftaler.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's strategi

Betales af særskilte bevillinger (frit valg):

3B's strategi

Opgavegrupper - ekstra

*

Timepris

Særskilt bevilling

3B's strategi

Udviklingsprojekter mv. - esktra

*

Timepris

Særskilt bevilling

Gennemførelse af kurser, aktiviteter og konferencer mv. besluttet af
organisationsbestyrelsen.

*

Betjening af ekstraordinære opgavegrupper eller udgifter til opgavegrupper er
ikke omfattet af administrationsbidraget.
Større eller ekstraordinære projekter og udgifter er ikke omfattet af
grundpakken.

3B's budget og regnskab

Omfattet af grundpakke:

3B's budget og regnskab

Budget for selskabet og kvartalsopfølgning

Udarbejdelse af budget for selskabet og tværgående enheder samt
kvartalsopfølgning.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Regnskab for selskabet

Udarbejdelse af regnskab for selskabet og tværgående enheder.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Prognose for arbejdskapitalen

Udarbejdelse af budget, prognose og regnskab for arbejdskapitalen.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Prognose for dispositionsfonden

Udarbejdelse af budget, prognose og regnskab for dispositionsfonden og
trækningsretskonto.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Kapitalforvaltning

Forvaltning af boligforeningens og afdelingernes opsparede midler

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Likviditetsstyring

Styring og budgettering af boligforeningens likviditetsforhold

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Bogføring og kreditorstyring

Almindeligt bogolderi og af styring af kreditorer

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Revision af selskabets regnskaber

Udførelse af ekstern revision af boligforeningens regnskab

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

3B's budget og regnskab

Indberetning af hjemfaldslån

Indberetning og beregning af hjemfaldslån

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Bemærkninger

Deltagelse i fx BL's kredskonferencer med op
til to personer pr afdeling dækkes af
kursuspuljen.

Betaling for fuld udgift - afholdes af kursuseller aktivitetpuljen.

Udgifter ud over personaleressourcer dækkes
af særskilt bevilling i dag.

Afdelingens budget og regnskab

Omfattet af grundpakke:

Afdelingens budget og regnskab

Budget for afdelingen

Afdelingens budget og regnskab

Afdelingens budget og regnskab
Afdelingens budget og regnskab

Afdelingens budget og regnskab
Afdelingens budget og regnskab

Udarbejdelse af forslag til budget på baggrund af formøde med
afdelingsbestyrelsen, gældende lovgivning og 3B's standarder. Besvarelse af
spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.
Udarbejdelse af regnskab for boligafdelingen i henhold til gældende lovgivning
og 3B's standarder, inkl. lovpligtig revision, indberetning til LBF og forelæggelse
Regnskab for afdelingen
af regnskab på budgetformødet.
Besvarelse af spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.
Administration af rådighedsbeløb for afdelingsbestyrelsen og midler til
Rådighedsbeløb og beboerarrangementer
beboerarrangementer i henhold til 3B's standarder
Udarbejdelse af budget og regnskab for driftsområder i henhold til 3B's
Budget og regnskab for driftsområder/samdrift standarder.
Besvarelse af spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.
Udarbejdelse af budget og regnskab for driftsområder i henhold til 3B's
Budget og regnskab for driftsbidraget
standarder.
Besvarelse af spørgsmål i rimeligt og nødvendigt omfang.

Afdelingens budget og regnskab

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Administrationen deltager i ét formøde med
afdelingsbestyrelsen.

Skal afklares nærmere i opgavegruppen om
'Lettere at være afdelingsbestyrelse'.

Betales af afdelingen efter forbrug (3B skal bruges):
Beregning af forslag til afdelingsmødet

Afdelingens budget og regnskab

*

Beregning af konsekvenser ved forslag til et afdelingsmøde mv.

*

Timepris

Administrationsbidrag

Lejeudligning

Beregning af lejeudligning, differentierede huslejer mv.

*

Timepris

Administrationsbidrag

Regnskab for boligsociale helhedsplaner

Udarbejdelse af regnskab for boligsociale helhedsplaner, eksklusiv. lovpligtig
revision.

*

Skal afklares

Afdelingens budget og regnskab

Konvertering af lån

Konvertering af en boligafdelings lån samt forelæggelse for de relevante
instanser til godkendelse.

*

Afdelingens budget og regnskab

Ændring af lånevilkår herunder
løbetidsændring

Ændring af lånevilkår herunder løbetidsændring

*

+ 2.500 kr. pr. lån

Afdelingens budget og regnskab

Konvertering af lån - offentlig garanti

Ekstra gebyr ved konvertering af lån med offentlig garanti

*

+ 2.500 kr. pr. lån

Afdelingens budget og regnskab

Betales af afdelingen efter forbrug (frit valg):

Udarbejdelse og fremsendelse af klage over ejendomsvurderingen til
vurderingsmyndigheden.

7.500 kr. pr. lån

Skal afklares
Omlægning/konvertering af lån i afdelinger
- 1 lån 6.495
- 2 lån 9.742
- 3 lån 11.907
- 4 lån 14.072
- +4 lån 16.236
Ekstra gebyr ved omlægning af lån med
løbetidsforlængelse, pr. lån 6.495 kr.
Ekstra gebyr omlægning af lån med offentlig garanti, pr.
lån 4.330 kr.

*

Flere modeller
10 % af den vunde sum eller 30.000 kr.
hvis man vinder. Det er gratis at tabe i
begge forhold. Vælger en afdeling at
klage, selvom 3B fraråder det, koster
det 30.000 kr uanset om man vinder og
afdelingen afholder alle udgifter selv.

1.299 + medgået tid

Model skal afklares nærmere.

*

20.000 kr.
+ udgift til rådgiver

Ikke specificeret

Model skal afklares nærmere.

*

Timepris

Opkræves ikke i dag

Afdelingens budget og regnskab

Klage over ejendomsvurdering

Afdelingens budget og regnskab

Anke af ejendomsvurdering

Afdelingens budget og regnskab

Ekstra service - budget

Afdelingens budget og regnskab

Ekstra service - regnskab

Fx deltagelse i møder om regnskaber, besvarelse af spørgsmål mv.

*

Timepris

Opkræves ikke i dag

Afdelingens budget og regnskab

Ekstra service - rådighedsbeløb og
beboerarrangementer

Fx ekstraordinær regnskabsservice mv.

*

Timepris

Opkræves ikke i dag

Afdelingens budget og regnskab

Ekstra service - driftsområder/samdrift

Fx anvendelse af fordelingsnøgler uden for 3B's standard, ekstraordinære
beregninger og opgørelser mv.

*

Timepris

Opkræves ikke i dag

Afdelingens budget og regnskab

Betales af ejerforeningen, gårdlauget mv. efter forbrug (frit valg):

Afdelingens budget og regnskab

Budget og regnskab for ejerforeninger,
gårdlaug mv.

*

Kræver nærmere afklaring.
10.000 kr. + moms

Efter særlig aftale

Udarbejdelse og fremsendelse af anke af vurderingsmyndighedens afgørelse til
relevant ankeinstans.
Fx udarbejdelse af flere budgetforslag, deltagelse i afdelingsmøder og ekstra
afdelingsbestyrelsesmøder mv.

Udarbejdelse af budget og regnskab for ejerforeniger, gårdlaug mv., ekslusiv
lovpligtig revision.
Øvrig assistance til ejerforeninger, gårdlaug mv., se driftssupport.

Huslejeopkrævning

Omfattet af grundpakke:

Huslejeopkrævning

Huslejeopkrævning

Opkrævning af leje én gang om måneden.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Huslejeopkrævning

Henstand

Aftale om henstand med husleje.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Huslejeopkrævning

Huslejevarsling (én gang årligt)

Varsling af lejeændring én gang årligt i forbindelse med det ordinære
afdelingsmøde.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Huslejeopkrævning

Betales af afdelingen efter forbrug (3B skal bruges):

Huslejeopkrævning

Varsling (udover én)

Varsling mere end én om året.

*

20 kr. pr. lejemål,
dog min. 2.000 kr.

25 kr. per lejemål

Huslejeopkrævning

Varmeregnskab

Udarbejdelse af varmeregnskab, opkrævning og behandling af klager samt
udarbejdelse af evt. revideret regnskab.

*

Opkrævning mv.: 100 kr. pr. lejemål
Forbrugsregnskab: 100 kr. pr. lejemål

Administrationsbidrag pr. lejemål pr. år 105
Fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - måler 170
Fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - areal 110

Huslejeopkrævning

Vandregnskab

Udarbejdelse af vandregnskab, opkrævning og behandling af klager samt
udarbejdelse af evt. revideret regnskab.

*

Opkrævning mv.: 100 kr. pr. lejemål
Forbrugsregnskab: 100 kr. pr. lejemål

Administrationsbidrag pr. lejemål pr. år 105
Fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - måler 170

Huslejeopkrævning

Elregnskab

Udarbejdelse af elregnskab, opkrævning og behandling af klager samt
udarbejdelse af evt. revideret regnskab.

*

Opkrævning mv.: 100 kr. pr. lejemål
Forbrugsregnskab: 100 kr. pr. lejemål

Administrationsbidrag pr. lejemål pr. år 105
Fordelingsregnskab pr. lejemål pr. år - måler 170

Huslejeopkrævning

Elektroniske kommunikationstjenester
(antenne, internet mv.)

*

Ny model besluttes i 2017/18

Antenneregnskaber med en pakke afregnes med procent
af omsætning 3%
Antenneregnskaber flere pakker, pr. tilslutning/år 85

Huslejeopkrævning

Elektroniske kommunikationstjenester
(antenne, internet mv.)

*

Ny model besluttes i 2017/19

Som ovenfor + gebyr ved hvert skift 127 kr.

*

50 kr. pr. lejemål

Oprettelse og indkøring af nyt vaskeri, kendt leverandør
531
Oprettelse og indkøring af nyt vaskeri, ny leverandør
4.150
Årligt gebyr pr. lejemål 80

Udarbejdelse af budget, regnskab, opkrævning, behandling af klager, drift,
forsikring og afskrivninger.
EKSKL. opkrævning af pakke, administration af fra- og tilmelding mv.
Udarbejdelse af budget, regnskab, opkrævning, behandling af klager, drift,
forsikring og afskrivninger.
INKL. Opkrævning af pakke, administration af fra- og tilmelding mv.

Udarbejdelse af vaskeriregnskab, opkrævning og behandling af klager.
Forudsætter leverandør leverer data der lever op til 3B's standard. Ellers må
ekstra tid medregnes.

Huslejeopkrævning

Vaskeriregnskab

Huslejeopkrævning

Beboerlokaler mv.

Opkrævning af beløb for brug af beboerlokaler.

*

Afventer evt. digital løsning

Gennemføres ikke i dag

Huslejeopkrævning

Huslejekompensationer mv.

Beregning og tilbagetaling af kompensationer og lignende for husleje, forbrug
mv.

*

1.000 kr. pr. kompensation

Opkræves ikke i dag

Huslejeopkrævning

A- og B-ordning

Administration i forbindelse med overgang fra en ordning til en anden.

*

5.000 kr.

Opkræves ikke i dag

Huslejeopkrævning

Betales af beboer/fraflytter (3B skal bruges):

Huslejeopkrævning

Skift af elektronisk kommunikation

Skift af pakke hos leverandør af elektronisk kommunikation, hvor 3B
administrerer dette

*

200 kr.

127 kr.

Huslejeopkrævning

Ændring af acontobeløb

Ændring af acontobeløb for beboer.

*

0 kr.

20 kr. og 55 kr.

Huslejeopkrævning

Registrering af råderet

Registrering af råderet hos den enkelte beboer og og myndighedsbehandling,
hvis det kræves.

*

1.000 kr.

Administration af uden myndighedsbehandling 530
Administration med myndighedsbehandling 1.050

Huslejeopkrævning

Manglende indberetning af forbrug

Manuel beregning af forbrug.

*

625 kr.

625 kr.

Huslejeopkrævning

Rykker

Sende rykker direkte til beboer.

*

100 kr.

100 kr.

Huslejeopkrævning

Restancegebyr - 1. rykker

Sende første rykker i forbindelse med restance.

*

277 kr.

277 kr.

Huslejeopkrævning

Restancegebyr - 2. rykker

Sende anden rykker i forbindelse med restance.

*

50 kr.

50 kr.

Huslejeopkrævning

Beboerkrav

Sende beboerkrav direkte til beboeren.

*

100 kr.

100 kr.

Huslejeopkrævning

Overdragelse af krav til advokat/inkasso

Overdrage krav om betaling til advokatfirma eller inkassovirksomhed.

*

Afdelingen 50 %, boligforeningen 10 %
og inkassobureau 40 %.

Afdelingen 50 %, boligforeningen 10 % og
inkassobureau 40 %.

Huslejeopkrævning

Frivilligt forlig

Indgåelse af friviiligt forlig med beboer om skyldigt beløb.

*

205 kr.

200 kr.

Huslejeopkrævning

Opgørelse af forbrug ved fraflytning

Opgørelse af forbrug ved fraflytning

*

200 kr. pr. forbrugsregnskab

160 kr. pr. forbrugsregnskab

Huslejeopkrævning

Adresseforespørgsel for fraflytter

Foretage adresseforespørgsel for fraflytter.

*

100 kr.

100 kr.

Hvis afdelingen vælger en anden udbyder til
udarbejdelse af forburgsregnskab, opkræves
timepris for opsætning til denne.
Hvis afdelingen vælger en anden udbyder til
udarbejdelse af forburgsregnskab, opkræves
timepris for opsætning til denne.
Hvis afdelingen vælger en anden udbyder til
udarbejdelse af forburgsregnskab, opkræves
timepris for opsætning til denne.

Udlejning

Omfattet af grundpakke:

Udlejning

Udlejning af boliger

Udlejningsmateriale, beregning af leje, udsendelse af tilbud og udarbejdelse af
lejekontrakter for almindelige lejemål.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Udlejning

Indskudslån

Administration af indskudslån og eventuel afregning med kommune.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Udlejning

Byttelejlighed

Administration af byttelejligheder.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Ikke muligt at tage gebyr

Udlejning

Fremleje

Behandling af ansøgning om fremleje.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Ikke muligt at tage gebyr

Udlejning

Kontrol af ulovlig fremleje

*

Administrationsbidrag

2.200 kr.

Udlejning

Fraflytningsopgørelse

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Udlejning

Udlejning af bilejemål

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Udlejning

Betales af afdelingen efter forbrug (3B skal bruges):

Udlejning

Udlejning af erhvervslejemål

*

Timepris
+ ekstern omkostning

Administrationsbidrag

Udlejning

Udlejning af antenner mv.

*

5.000 kr.

Administrationsbidrag

*

Timepris
+ ekstern omkostning

Administrationsbidrag

Tjekke folkeregisteroplysning, undersøge sagen sammen med servicekontor,
kontakte lejer og eventuelt sende sagen til advokat.
Modtagelse, registrering og kvittering for opsigelse. Fremsendelse af
synsrapport til fraflytter. Udarbejdelse af samlet fraflytningsregnskab, herunder
afregning af eventuel råderet.
Administration af bilejemål og rådgivning om lejefastsættelse.

Udlejning af erhvervslejemål, rådgivning om lejefastsættelse, udarbejdelse af
kontrakt og afståelseserklæring mv.
Administration af udlejning af antenneplads, herunder forhandling af lejeaftale
og evt. tinglysning.
Gennemførelse af evt. tiltag ved udlejningsvanskeligheder, fx rådgivning,
kampagner eller anvendelse af mægler.

Udlejning

Særlige tiltag ved udlejningsvanskeligheder

Udlejning

Studiekontrol

Gennemførsel af kontrol af studieaktivitet, hvor det er en forudsætning leje.

*

Administrationsbidrag

100 kr. pr. lejemål

Udlejning

Permanent genhusning

Midlertidig genhusning af beboer i forbindelse med byggesag, skimmelsag mv.

*

5.000 kr. pr. sag

Administrationsbidrag

Udlejning

Midlertidig genhusning

Permanent genhusning af beboer i forbindelse med byggesag, skimmelsag mv.

*

7.500 kr. pr. sag

Administrationsbidrag

*

3.000 kr.

Administrationsbidrag

*

3.000 kr.

Administrationsbidrag

*

2.000 kr.

1.000 kr.

Oprettelse af nyt lejemål, indhentning af relevante tilladelser, beregning af
husleje og indberetning til BBR samt ny kontrakt.
Ændring af lejemål, indhentning af relevante tilladelser, beregning af husleje og
indberetning til BBR samt ny kontrakt.
Konvertering af medejerbolig til almindelig bolig samt indhenting af relevante
tilladelser.

Udlejning

Oprettelse af nyt lejemål

Udlejning

Ændring af lejemål

Udlejning

Konvertering af medejerbolig

Udlejning

Betales af ansøger/beboer/fraflytter (3B skal bruges):

Udlejning

Venteliste

Administration af venteliste, herunder kontakt til ansøgere.

Udlejning

Boliggarantibevis

Udstedelse af boliggarantibevis.

Udlejning

Kopi af bilag i forbindelse med fraflytning

Kopi af vaskeriregnskaber, forbrugsregnskaber, lejekontrakter og lignende.

200 kr./årligt pr. ansøger - uanset antal
ventelister

*

*

Opnotering og ajourføring, almindelig venteliste 160 kr.
Opnotering og ajourføring, oprykningsventeliste 60 kr.
Enhedsbeløb
Fleksibel udlejning - ekstra gebyr ved opnotering og
ajourføring 95 kr.

500 kr.

560 kr.

250 kr.

530 kr.

*

Administrationsbidrag / ventelistegebyr

Administrationsbidrag / ventelistegebyr

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Kontaktcenter

Omfattet af grundpakke / ventelistegebyr:

Kontaktcenter

Beboerhenvendelser mv.

Klagesager

Omfattet af grundpakke:

Klagesager

Konfliktmægling

Klagesager

Indsigelse mod flyttekrav

Klagesager

Husordenssager

Behandling af husordenssager, herunder behandling i beboerklagenævnet mv.,
efter indledning behandling på ejendomskontoret.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Klagesager

Øvrige klagesager

Assistance til og behandling af øvrige klagesager, herunder henvendelser til
tilsynskommunen, efter indledende behandling på ejendomskontoret.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Klagesager

Fogedsager

Håndtering af fogedsager.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Klagesager

Udsættelse

Behandling af udsættelsessag, herunder evt. retssag.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Omfattet af takst for
forbrugsregnskaber

Administrationsbidrag

Timepris
+ ekstern omkostning

Efter aftale og timepris med en sats på 942 kr./t

Besvarelse af henvendelser fra beboere, ansøgere mv.

Konflikmægling relateret til boligafdelingens drift eller husorden med
anvendelse af 3B's frivillige konfliktmægler-ordning.
Behandling af indsigelse om flyttekrav, herunder evt. beboerklagenævnssag
mv.

Klagesager

Klage over forbrugsregnskab

Håndtering af klage om forburgsregnskab.

Klagesager

Betales af afdelingen efter forbrug (3B skal bruges):

Klagesager

Klager i forbindelse byggesager

Assistance til eller behandling af klager i forbindelse med byggesager.

*

Udløber i 2018.

Ønske om solidaritet. Omkostningerne i
afdelingerne er samlet set 1,2-1,8 mio. kr. årligt
svarende til administrationsbidrag på 100-150
kr.
Alternativ hjælp til udsatte afdelinger fra
dispositionsfonden.

Juridisk støtte
Juridisk støtte
Juridisk støtte

Omfattet af grundpakke:
Enkle spørgsmål om jura og regler på det
almene område
Udredning af juridiske problemstillinger
- som del af den nødvendige administration.

Besvarelse af spørgsmål vedrørende jura og regler på det almene område.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Udredning af juridiske problemstillinger i boligafdelingen som del af den
neødvendige administration af afdelingen.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Juridisk støtte

Betales af afdelingen efter forbug (3B skal bruges):

Juridisk støtte

Fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom, magelæg, ejerlejlighedsopdelinger, opmåling,
oprettelse af ejerforeninger, indgåelse af driftsaftaler mv.

*

Timepris
+ ekstern omkostning

Efter aftale.

Udredning af juridiske problemstillinger i boligafdelingen som del af en sag
igangsat af afdelingen mv.

*

Timepris
+ ekstern omkostning

Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst 942
kr./t

Juridisk støtte

Betales af afdelingen efter forbrug (frit valg):

Juridisk støtte

Udredning af juridiske problemstillinger
- som del af sag igangsat af afdelingen mv.

Driftssupport

Omfattet af grundpakke:

Driftssupport

Formidling af ny lovgivning, regler mv.

Formidling af ny relevant lovgivning til 3B's medarbejdere.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Driftssupport

Udarbejdelse af forretningsgange, skabeloner
mv.

Udarbejdelse, opdatering og formidling af forretningsgange, skabeloner mv.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Driftssupport

Udvikling af nye koncepter mv.

Udarbejdelse og implementering af nye driftskoncepter mv.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Driftssupport

Udarbejdelse af tilstandsrapport
(bygningseftersyn)

Udarbejdelse af tilstandsrapport ca. hvert femte år.

*

Efter 2018:
Administrationsbidrag
+ ekstern granskning

Betales i dag af konto 116

Driftssupport

Spørgsmål vedrørende bygningsdrift

Besvarelse af spørgsmål relateret til bygningsdrift, herunder vedrørende
tekniske installationer.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Driftssupport
Driftssupport

Generelle spørgsmål om affald og
Vejledning om affald og bæredygtighed.
bæredygtighed
Generelle spørgsmål vedrørende tv, internet og
Vejledning om tv, internet og telefoni.
telefoni

Driftssupport

Oplæring i systemer og arbejdsgange

Oplæring af 3B's medarbejdere i systemer og arbejdsgange.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Driftssupport

Forsikringsaftaler

Indgåelse og implementering af forsikringsaftaler

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Driftssupport

Lokalplaner

Udarbejdelse af høringssvar med inddragelse af afdelingsbestyrelsen i tilfælde
af nye lokalplaner for afdelingen eller omkringliggende ejendomme.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Driftssupport

Betales af afdelingen efter forbug (3B skal bruges):

Driftssupport

Særlig bygningsgennemgang, taskforce mv.

Oprettelse og udførelse af særlig bygningsgennemgang eller taskforce, fx
gennemgang af varme- og klimasystemer, energibesparelser, affaldsløsninger,
pcb-forurening, skimmel mv.

*

Timepris
+ ekstern omkostning

Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst 942
kr./t

Driftssupport

Ændring af selvrisiko mv.

Ændringer i selvrisiko i forsikringsaftaler på baggrund af afdelingens ønske.

*

Timepris
+ ekstern omkostning
Timepris
+ ekstern omkostning

Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst 942
kr./t

*

Afklares

Administrationsbidrag

*

10.000 kr.
+ rådgiver

Aftales individuelt eller efter medgået tid, timetakst 942
kr./t

Timepris
+ ekstern omkostning

Efter særlig aftale.

*

Administrationsbidrag
+ ekstern omkostning

Afholdes af afdelingen. Pris ukendt.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Afholdes af afdelingen. Pris ukendt.

Driftssupport

Udarbejdelse af indsatsplan for afdelingen

Driftssupport

Udbud og indkøbsaftaler

Driftssupport

Aftaler om elektroniske
kommunikationstjenester

Driftssupport

Betales af afdelingen efter forbrug (frit valg):

Driftssupport

Support vedrørende ejerforeninger, gårdlaug
mv.

Energi

Omfattet af grundpakke:

Energi

Indhentelse af energimærker

Energi

Energistyring

Energi

Grønt regnskab

Udarbejdelse af udkast til indsatsplan til boligafdelingen på baggrund af dialog
med afdelingsbestyrelsen.
Udarbejdelse af udbudsmateriale, administration af udbudsrunder samt
indgåelse af indkøbsaftaler.

*

Forhandling og gennemgang af forsyningsaftaler om tv, internet og telefoni.

Support vedrørende administration af ejerforeninger, gårdlaug mv. som ikke
dækkes af den almindelige ydelse.

Indhentning af energimærke og indberetning til BBR.
NB: Udgift til energimærket afholdes af afdelingen.
Overvågning af afdelingernes energiforbrug.
Kontrol af afregninger med forsyningsselskaber.
Udarbejdelse af grønt regnskab.

*

Administrationsbidrag

Energi

Betales af afdelingen efter forbug (3B skal bruges):

Energi

Indgåelse af forsyningsaftaler (vand, varme, el
Forhandlinger og implementering af aftaler
mv.)

*

3.000 kr. pr. aftale

Administrationsbidrag

Energi

Udskiftning af energimålere

Administration af udskiftning af energimålere.

*

Beregnes når aktuelt.

Beregnes når aktuelt.

Energi

Hjemtagelse af energitilskud

Hjemtagelse af energitilskud.

*

5.000 kr.

Administrationsbidrag

Energi

Betales af afdelingen efter forbrug (frit valg):

Energi

Energisparekampagne

10.000 kr.

Beregnes når aktuelt.

Energisparekampagne i afdelingen.

*

Fem-årige bygningseftersyn betales i dag af
konto 116, men fremover en del af
basispakken. § 60 gennemføres fremover af
driften.

Byggesager undtaget, da det konteres på
byggesagen.

Sociale indsatser

Omfattet af grundpakke:

Sociale indsatser

Koncepter for sociale aktiviteter og indsatser

Udvikling af koncepter for sociale aktiviteter og indsatser, som 3B's
medarbejdere, afdelingsbestyrelser og beboere kan anvende.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Sociale indsatser

Tværgående sociale projekter

Gennemførelse af konkrete tværgående sociale projekter.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Sociale indsatser

Bistand i mindre omfang til afdelinger med
sociale udfordringer

Dialog med og evt. bistand til afdelinger med konkrete sociale udfordringer,
herunder gennemførelse af sociale projekter.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Sociale indsatser

Betales af afdelingen eller ved særskilt bevilling efter forbrug (frit valg):

Sociale indsatser

Større koncepter for sociale aktiviteter og
indsatser

Udvikling af koncepter for sociale aktiviteter og indsatser, som 3B's
medarbejdere, afdelingsbestyrelser og beboere kan anvende.

*

Sociale indsatser

Større tværgående sociale projekter

Gennemførelse af konkrete tværgående sociale projekter.

*

Sociale indsatser

Bistand til afdelinger med sociale udfordringer

Sociale indsatser

Udviklingsplaner

Sociale indsatser

Support til socialøkonomiske tiltag

Support til socialøkonomiske tiltag.

*

Sociale indsatser

Undersøgelser

Boligsociale screeninger, fællesskabsundersøgelse mv.

*

Sociale indsatser

Fondsansøgninger mv.

Hjælp til fondsansøgninger mv.

*

Sociale indsatser

Betales af den boligsociale helhedsplan efter forbrug (3B skal bruges):

Sociale indsatser

Udarbejdelse af boligsocial helhedsplan

Sociale indsatser

Support af egne boligsociale helhedsplaner

Sociale indsatser

Support af andre boligsociale helhedsplaner

Ekstern forretningsførelse

Omfattet af grundpakke:

Ekstern forretningsførelse

Ekstern forretningsførelse

Digitalisering

Omfattet af grundpakke:

Digitalisering

Digitaliseringsprojekter

Dialog med og evt. bistand til afdelinger med konkrete sociale udfordringer,
herunder gennemførelse af sociale projekter.
Udarbejdelse af udviklingsplaner for et boligområde med fokus på byudvikling
og sociale indsatser.

*
*

Udvikling af boligsocial helhedsplan på baggrund af analyse af boligområdets
udfordringer og muligheder.
Kontakt med interessenter, herunder Landsbyggefonden, kommunen og andre
boligselskaber.
Udarbejdelse af budget og finansiering.
Information til afdelingerne og opstart af helhedsplan.
Faglig support af 3B's boligsociale helhedsplaner.
Se også regnskabsservice og HR- og personaleadministration
Kontakt til og faglig support i forbindelse med andre boligsociale helhedsplaner i
3B's afdelinger.

Timepris
+ ekstern omkostning
Timepris
+ ekstern omkostning
Timepris
+ ekstern omkostning
Timepris
+ ekstern omkostning
Timepris
+ ekstern omkostning
Timepris
+ ekstern omkostning
Timepris
+ ekstern omkostning

Administrationsbidrag
Administrationsbidrag
Administrationsbidrag
Administrationsbidrag
Administrationsbidrag
Administrationsbidrag + ekstern omkostning.
Administrationsbidrag

*

200.000 kr.

Efter medgået tid til en timepris på 500 kr./t

*

Skal afklares nærmere.

Administrationsbidrag

*

Timepris

Administrationsbidrag

Aftaler om og betaling for ekstern forretningsførelse for boliger eller afdelinger,
som administreres af andre.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Udvikling og implementering af nye digitale løsninger i organisationen.
NB: Omfatter ikke indkøb af systemer og licenser.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Kommunikation

Omfattet af grundpakke:

Kommunikation

Generel kommunikation og branding

Kommunikation

Presse og PR

Kommunikation

Kommunikation med beboere og kommende
beboere.

Kommunikation

Beretning

Kommunikation

Beboerbladet

Udarbejde3B's Beboerblad til alle 3B's beboere én gang årligt.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Kommunikation

3B@NYT

Udarbejde 3B@NYT til afdelingsbestyrelser ca 10-15 gange årligt.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Kommunikation

Intern kommunikation

Intern kommunikation til 3B's medarbejdere

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Kommunikation

Kommunikation i 3B

Understøtte hele organisationens kommunikation gennem uddannelse,
vejledning og koncepter.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Kommunikation

Betales af afdelingen eller ved særskilt bevilling efter forbrug (frit valg):

Kommunikation

Kommunikationsbistand

Kommunikationsbistand mv. omkring nyhedsbreve, hjemmesider og generel
kommunikation beboerne.

*

Timepris

Prissættes efter aftale eller tidsforbrug 942 kr./t

Kommunikation

Grafisk design og produktion

Hjælpe afdelinger mv. med kvalitetssikring, layout og grafisk bistand.

*

Timepris

Prissættes efter aftale eller tidsforbrug 942 kr./t

Ekstern kommunikation til omverden, beboere, ansøgere og
afdelingsbestyrelser gennem 3B's hjemmeside, facebook-side mv.
Pressekontakt og PR-arbejde i forbindelse med medieomtale af temaer, der
berører 3B og/eller den almene sektor.
Rådgivning af personer, der udtaler sig i 3B-anliggender.
Digitale platforme til kommunikation med beboerne, herunder 3B-app'en,
BeboerWeb, BestyrelsesWeb, AnsøgerWeb mv., hvor beboerne også kan tilgå
individuelle oplysninger om eget lejemål.
Udarbejde organisationsbestyrelsens skriftlige beretning én gang årligt. Leveres
til alle beboere.

HR og personaleadministration

Omfattet af grundpakke for administrerede enheder:

HR og personaleadministration

Organisationsudvikling og HR-koncepter

Udvikling og implementering af HR-koncepter, fx MUS, LUS, kursus- og
kompetenceplaner, personaleretningslinjer mv.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

HR og personaleadministration

Support til ansættelser og afskedigelser

Support ved ansættelse og afskedigelser af medarbejdere.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

HR og personaleadministration

Fratrædelsessamtale

Samtale med medarbejder ved fratrædelse.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

HR og personaleadministration

Overenskomster og lokalaftaler

Forhandling med relevante faglige organisationer om indgåelse af
overenskomster og lokalaftaler.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

HR og personaleadministration

Lønadministration

Administration af de ansattes løn- og pensionsforhold.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

HR og personaleadministration

Betales af den boligsociale helhedsplan eller anden ekstern part:

HR og personaleadministration

HR- og personaleadministration for eksterne

1.000 kr./medarbejder/måned

Administrationsbidrag

HR og personaleadministration

Omfattet af grundpakke for administrerede enheder:

HR- og personaleadministration for eksterne, fx boligsociale helhedsplaner,
projekter mv.

*

*

Øvrige ydelser

Havneholmen

Drift og vedligeholdelse af Havneholmen 21.
Kontorhold, fx porto, gebyrer mv.
IT-, HR- og personaleudgifter for ansatte i administrationen mv.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Øvrige ydelser

Selskabets IT-pakke

Betaling for systemer og support til systemer, som ikke afregnes som en del af
IT-pakken til medarbejdere (specielle systemer til organisationen).

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

Øvrige ydelser

Repræsentation

Repræsentation af 3B over for eksterne parter.

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

*

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag

500 kr. pr. suppleant

887 kr.

Øvrige ydelser

Tab og kompensationer

Øvrige ydelser

Aktiv suppleant

Timepriser: 800 kr. Ved længere perioder kan ydes en rabat på op til 25 pct.

UAFKLAREDE:
Nedslag for ejerforeninger

Dækning af lovbestemte tab og kompensationer, fx selvrisiko ved
administrative fejl, administrative fejl i flyttesager mv.
Afdelingsbestyrelsessuppleanter indkaldes til arrangementer på lige fod med
almindelige afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

*

Ydelseskatalog for byggesagsadministration

Område

Byggesager

Byggesager

Byggesager

Ydelse

Konceptudvikling

Udvikling af fysisk helhedsplan

Byggesag - basispakke

Beskrivelse

Udvikling af nye boligkoncepter frem til prækvalificering.
Udvikling af fysisk helhedsplan på baggrund af analyse af boligområdets udfordringer og muligheder.
Beboerworkshops og dialog med afdelingsbestyrelsen.
Indhentelse af byggetekniske analyser og undersøgelser.
Kontakt med Landsbyggefonden og kommunale myndighder.
Udarbejdelse af finansieringsskitse.
Afholdelse af afdelingsmøde og indstilling til organisationsbestyrelsen.
Bygherrestyring, herunder:
Indgå af kontrakter med rådgivere og entreprenører samt udbudsrunder.
Udarbejde budget, finansieringsmodel, løbende økonomiopfølgning og regnskab samt låneoptagelse.
Indhente af godkendelser hos kommune og Landsbyggefonden.
Tegne forsikring og sikkerhedsstillelse.
Løbende dialog og opfølgning med rådgivere, entreprenører, byggeudvalg og afholdelse af afdelingsmøder og
beboermøder.
Mangelgennemgang ved aflevering, opfølgning herpå, afslutning og overdragelse til drift.
Regulering af budget, husleje og varsling.

Ny takst

Bemærkninger

Timepris
+ eksterne omkostninger

Udviklingen finansieres af selskabet, og efterfølgende
byggesager betaler et konceptfee. Overgang fra
konceptudvikling til byggesag er ved prækvalificering og
godkendelse af grundkøb.

Timepris
+ eksterne omkostninger

Aftalekoncept for ydelsen udarbejdes.

Aftalekoncept for ydelsen udarbejdes.
25.000 kr. + de officielle takster.

Honorarer og gebyrer til eksterne parter afregnes af
byggesagen, fx rådgivere, advokat, revision, kommune
mv.

Byggesager

Konsulentbistand

Når det ikke er/bliver en byggesag med byggesagshonorar:
Bistand ved bygningsgennemgang, beslutning om renoveringssager, ikke-gennemførte sager, byggesager udført uden
for byggeafdelingen, forsøgsprojekter, udarbejdelse af beregninger, budgetter og regnskaber, låneoptagelse,
bygningsgennemgange mv.
Første møde med afdelingsbestyrelsen faktureres ikke.

Byggesager

Byggeskadefondssag

Anmeldelse, dialog og opfølgning med afdelingsbestyrelse, Byggeskadefonden, rådgivere og entreprenør, indstilling til
afdelingsmøde og organisationsbestyrelse, budget, finansieringsmodel og regnskab.

Byggesager

Kollektiv råderet

Ny model på vej

Ny model på vej

Ny model på vej

Byggesager

Etablering af tv-anlæg mv.

Ny model på vej

Ny model på vej

Ny model på vej

Byggesager

1-års-gennemgang

Gennemførelse af lovpligtig 1-års-gennemgang, herunder opfølgning over for entreprenør og rådgiver, herunder
Byggeskadefondens eftersyn.

Timepris
+ eksterne omkostninger

Byggesager

5-års-gennemgang

Gennemførelse af lovpligtig 5-års-gennemgang, herunder opfølgning over for entreprenør og rådgiver, herunder
Byggesakdefondens eftersyn.

Timepris
+ eksterne omkostninger

Byggesager

Tilkøb og udvidelser

Håndtering af tilkøb og udvidelser samt indhentning af tilladelser, kontakt til myndigheder og indberetning til BBR.

Timepris
+ eksterne omkostninger

Byggesager

Tilvalgskoordinering

Koordinering af individuelle beboertilvalg, herunder koordinering, huslejeberegning, finansiering, lejekontrakter, varsling
og opkrævning.

25.000 kr + 2.000 pr. lejemål.

Byggesager

Beboerkoordinering

Koordinering mellem beboere, entreprenør og 3B i afdelingen, herunder fx besøg, orienteringer, opfølgning, registrering
af mangler mv.

Timepris
+ eksterne omkostninger

Byggesager

Beboerkommunikation

Kommunikation til beboerne i forbindelse med en byggesag, fx beboerorientering, hjemmeside, nyhedsbrev mv.

Timepris
+ eksterne omkostninger

Byggesager

Beboervejledninger

Udarbejdelse af vejledning til beboerne om vedligehold og anvendelse af lejemålet efter byggesagens afslutning.

Timepris
+ eksterne omkostninger

Byggesager
Byggesager
Byggesager

Skærpet tilsyn, ekstraordinære fejl og mangler,
Bistand i forbindelse med ekstraordinære fejl og mangler, konflikt med entreprenør og rådgiver mv.
tvister, syn og skøn, voldgift mv.
Etablering af ny afdeling eller nye boliger/lejemål, herunder oprettelse i systemerne, indberetning til myndigheder,
Administrativ igangsætning af ny afdeling / nye
udarbejdelse af driftsbudget, husorden, råderetskatalog, udlejningsaftale, markedsføring af afdeling og gennemførelse af
boliger/lejemål
første afdelingsmøde.
Opgaver i driften

Bemærk, at følgende administrationsydelser også kan være relevante i en byggesag:
* Ændring af lejemål
* Genhusning
* Huslejekompensationer mv.
* Behandling af klagesager
* Fast ejendom
* Indgåelse af forsyningsaftaler om tv, internet, telefoni, vand, varme, el mv.

Evt. aftale med servicekontoret om udførelse af ekstra opgaver i forbindelse med en byggesag.

Aftalekoncept for ydelsen udarbejdes.
Timepris
+ eksterne omkostninger

25.000 kr. for anmeldelse.
Efterfølgende: timepris
+ eksterne omkostninger

Der ses på mulighed for faste takster for mindre sager:
regnskab, låneoptag, hjemtagelse af finansiering mv.

Aftalekoncept for ydelsen udarbejdes.

Timepris
+ eksterne omkostninger
50.000 kr. pr. ny afdeling
+ 3.000 kr. pr. lejemål
Afklares

Faktureres af afdelingen til byggesagen.

PUNKT 6
Indstilling – 3B´s dispositionsfond (D)

3B´s dispositionsfond (D)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 5. december 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal drøfte udviklingen i dispositionsfonden, herunder mulige tiltag for at
korrigere den forventede udvikling i den disponible saldo.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at status for dispositionsfonden tages til efterretning.

2.

at mulige tiltag (punkt 1-5 under løsning) drøftes med henblik på beslutning på et organisationsbestyrelsesmøde primo 2018.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen har løbende gennem de seneste år drøftet udviklingen i 3B’s dispositionsfond, særligt den disponible del.
Organisationsbestyrelsen blev i indstillingen om ledelsesinformation for andet kvartal 2017 på mødet den 14. september 2017 orienteret om, at der var forhold, som krævede fremadrettet særlig
opmærksomhed, idet prognosen på daværende tidspunkt viste, at den disponible del af dispositionsfonden ville blive negativ i 2017 og forventedes at fortsætte med at være negativ i alle årene i
prognosen, dvs. frem til 2045.
Administrationen har efterfølgende drøftet prognosen med særligt Landsbyggefonden (LBF), men
også med Københavns Kommune (jf. særskilt punkt om Københavns Kommunes regnskabsgennemgang).
På den baggrund er prognosen revideret, idet der dog udestår afklaring af en række forhold. Der er
imidlertid også en række handlemuligheder, som organisationsbestyrelsen kan gennemføre for at
sikre en mere positiv udvikling i dispositionsfonden.

Løsning
Administrationen har løbende udarbejdet prognoser for udviklingen i 3B’s dispositionsfond. I 2016
og 2017 forværredes denne prognose væsentligt, hvilket kan henføres til to forhold:
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Hjemfaldsstøtte: Efter dispositionsfonden i perioden 2000-2015 ekstraordinært havde modtaget 50 pct. af afdelingernes udamortiserede ydelser blev dette med virkning fra og med
2016 nedsat til 33 pct. på baggrund af LBF’s opgørelse af støtte i forbindelse med hjemfald.



Mankolån: LBF’s beregning af driftsstøtte, der dækkes af mankolån, blev ændret, så en stor
del af driftsstøtten til afdeling Egedalsvænge skulle dækkes af dispositionsfonden (og ikke
af mankolån).

På den baggrund viste den seneste prognose (ledelsesinformation for andet kvartal 2017), at den
disponible del ville falde til -100 mio. kr. i 2020 og ikke blive positiv inden 2045 (som var prognosens slutår).
Det skal bemærkes, at der alene var tale om, at den disponible del af dispositionsfonden, forventedes at blive negativ. Dispositionsfondens samlede størrelse forventedes i den værste prognose at
falde til ca. 115 mio. kr. i 2020, men stige ganske betydeligt til 460 mio. kr. i 2038.
Dialog med LBF om mankolån og hjemfaldsstøtte
Mankolån
Administrationen har været i dialog med LBF om beregningen af mankolån og i den forbindelse har
LBF behandlet 3B’s ’egen støtte’ fra dispositionsfonden til 3B’s afdelinger, dvs. støtte som organisationsbestyrelsen i 2015-2016 har bevilget.
Hele 3B’s ’egen støtte’ til afdelingerne er godkendt som værende inden for dispositionsfondens
formål, og de indgår dermed i beregningen af det såkaldte ”minimumsbeløb”, og dermed også i
beregningen af mankolån.
På baggrund af dialogen har LBF genberegnet LBF’s mankolån til 3B’s afdelinger i forbindelse
med driftsstøtte til afdelinger, hvor der er gennemført en fysisk helhedsplan.
Genberegningen medfører, at 3B’s dispositionsfond fra og med 2017 friholdes fra at betale driftsstøtte til afdelinger, hvor der er gennemført fysiske helhedsplaner. I stedet dækkes driftsstøtten af
mankolån fra LBF direkte til de enkelte afdelinger.
Det omfatter dog ikke ydelsesstøtte i de såkaldte ’gamle renoveringer’ eller ’omprioriteringssager’
(se mere herom nedenfor).
Dispositionsfonden skal ligeledes fortsat bidrage til afdelinger med såkaldte ’fritagelser’ for udamortiserede ydelser (afdelingerne er helt eller delvist fritaget for indbetalinger til dispositionsfonden).
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Hjemfaldsstøtte
Som det fremgår ovenfor påvirker det udviklingen i dispositionsfonden væsentligt, om LBF’s opgørelse af den såkaldte ’hjemfaldsstøtte’ medfører, at dispositionsfonden modtager 33 pct. eller 50
pct. af afdelingernes udamortiserede ydelser.
LBF har ligeledes genberegnet denne støtte og har tilkendegivet, at 3B’s dispositionsfond vil modtage 50 pct. af afdelingernes udamortiserede ydelser i 2017.
Opgørelsen foretages én gang årligt, og 3B forventer, at dispositionsfonden også vil modtage støtten i hvert fald i 2018.
Revideret prognose og vurdering
Revideret prognose
På baggrund af ovenstående dialog med LBF har administrationen udarbejdet en revideret prognose.
Prognosen er baseret på, at driftsstøtten til 3B’s afdelinger dækkes af mankolån, og at dispositionsfonden modtager hjemfaldsstøtte i 2017 og 2018. Det er i prognosen samtidig indregnet, at 3B
yder ’egen støtte’ på ca. 8 mio. kr. årligt.
Det er vigtigt at understrege, at prognosen bygger på en række uafklarede forudsætninger, fx hvor
længe LBF vil dække driftsstøtten til afdelingerne med mankolån, og om der modtages hjemfaldsstøtte efter 2018. Endvidere er nedenstående handlemuligheder ikke indregnet.
Den reviderede prognose viser, at dispositionsfondens disponible del ikke forventes at blive negativ før 2020 og forventes at falde til maksimalt -40 mio. kr. i 2030. Den disponible del forventes at
være positiv igen i 2035 og stige til 260 mio. kr. i 2045.
Dispositionsfondens samlede saldo forventes at udgøre 184 mio. kr. i 2017 og stige i alle årene
derefter til 790 mio. kr. i 2045.
Prognosen fremgår af bilag 1.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at der fortsat er behov for afklaring af en række forhold. Derudover er der behov, at organisationsbestyrelsen beslutter at gennemføre en række af de nedenfor
skitserede handlemuligheder for at forbedre den forventede udvikling i dispositionsfonden.

3

Udestående afklaringer
Opgørelse af LBF’s støtte i de kommende år
LBF opgør dispositionsfondens behov for støtte i to separate opgørelser: dels i forhold til mankolån, dels i forhold til hjemfaldsstøtte.
3B vil fortsætte dialogen med LBF for mere præcist at kunne indregne de to støttemuligheder korrekt i prognosen, fx i hvilket omfang hjemfaldsstøtten vil fortsætte efter 2018, herunder om der er
eventuelle samspilsproblematikker mellem de to opgørelser.
De enkelte afdelingers mellemværende med dispositionsfonden og LBF
Det har gennem de seneste år vist sig, at finansiering af ældre driftsstøttesager kan have indflydelse på kommende driftsstøttesager/helhedsplaner, ligesom der er konstateret gamle beregningsfejl.
På den baggrund vil 3B i samarbejde med 3B’s revisor og LBF gennemgå samtlige afdelingers
mellemværende med dispositionsfonden og LBF, herunder opgørelse af fritagelser, ældre omprioriteringsgevinster og driftsstøtte/driftslån mv.
Ny revisions-påtegnet prognose for dispositionsfonden
På baggrund af ovenstående (og nedenstående) vil 3B udarbejde en ny revisions-påtegnet 30-årig
prognose for dispositionsfondens udvikling.
Handlemuligheder
Nedenfor skitseres mulige handlinger, som kan forbedre dispositionsfondens udvikling – udover
ovenstående:
1. Aftrapning af ydelsesstøtten i gamle renoveringssager (omprioriteringssager)
Den driftsstøtte, der siden 2011, er ydet i forbindelse med helhedsplaner, aftrappes fast med 9
kr./m2 årligt (i enkelte sager aftrappes driftsstøtten med 5 kr./m2).
Den ydelsesstøtte, der blev bevilget i de første helhedsplaner (de såkaldte ’gamle renoveringssager’ eller ’omprioriteringssager’) bliver ikke automatisk aftrappet, men boligorganisationen kan
vælge at aftrappe ydelsen.
3B’s dispositionsfond yder i dag ydelsesstøtte i disse sager på ca. 10 mio. kr. årligt, som pt. ikke
aftrappes.
Administrationen anbefaler, at organisationsbestyrelsen i begyndelsen af 2018 træffer beslutning
om at påbegynde aftrapning af denne ydelse fra og med 2019 med 9 kr./m2 årligt svarende til aftrapningen i de fleste øvrige renoveringssager.
I bilag 2 er skitseret to aftrapningsmodeller med henholdsvis 5 og 9 kr./m2 i årlig aftrapning.
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2. Dækning af tab ved fraflytning og lejeledighed
Lovgivningen åbner mulighed for, at boligorganisationen kan søge tilsynet om tilladelse til at fritage
dispositionsfonden for sin forpligtelse til at dække afdelingernes tab på fraflytninger og lejeledighed. Det vil i stedet være afdelingerne, der skal bære udgiften.
Administrationen vil endvidere undersøge, om det kan være relevant at hæve beboerindskuddet
for at reducere tabene ved fraflytning.
3. Prioritering af ’egen støtte’ til afdelingerne og udviklingsprojekter
Organisationsbestyrelsen bør løbende og nøje prioritere anvendelsen af dispositionsfonden til at
støtte de enkelte afdelinger (fx i forbindelse med boligsociale helhedsplaner, byggeskader mv.) og
gennemføre udviklingsprojekter, fx i forhold til at afdelingerne i øget omfang selv dækker sådanne
udgifter, ift. hvilke risici boligorganisationen vil løbe på nuværende og nye afdelingers vegne.
Der kan endvidere være fokus på i højere grad at gøre brug af lån frem for støtte (tilskud).
Det skal imidlertid bemærkes, at dispositionsfonden skal og kan anvendes til de formål, der er fastlagt med dispositionsfonden, herunder at støtte afdelinger i vanskeligheder, renovere og bygge nye
boliger samt at udvikle den almene sektor.
På den baggrund indregnes boligorganisationens ’egen støtte’ også i LBF’s støttefastsættelse, når
den af LBF godkendes til at ligge inden for dispositionsfondens formål. Det skal i den forbindelse
bemærkes, at 3B’s ’egen støtte’ i 2015 og 2016 er blevet godkendt af LBF som værende inden for
dispositionsfondens formål, og dermed indgår den i LBF’s støtteberegning.
Der er i den reviderede prognose for dispositionsfonden kalkuleret med ’egen støtte’ på 8 mio. kr.
årligt, herunder 7 mio. kr. i støtte til afdelinger med udfordringer og 1 mio. kr. til udviklingsprojekter.
4. Konvertering af tilskud til hjemfaldslån til udlån
Hjemfaldsaftalen indgået i 2000 med Københavns Kommune adskiller sig fra hjemfaldsaftalen i
omegnskommunerne, idet beboerbetalingen ophører efter 30 år, når de såkaldte hjemfaldslån er
betalt ud. Dermed kan dispositionsfonden ikke forvente at få dækket de akkumulerede tilskud til
afdelingernes ydelser på hjemfaldslånene efter de 30 år.
På den baggrund blev den bundne del af dispositionsfonden med regnskab 2016 reduceret med
91 mio. kr., da LBF gjorde 3B opmærksom på, at beboerbetalingen til afdelingernes andel af ydelserne ophører efter de 30 år.
Organisationsbestyrelsen kan overveje, om mulighederne for at ændre dette forhold skal undersøges, så de nuværende tilskud til afdelingernes ydelser på hjemfaldslånene konverteres til lån til
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afdelingerne, som tilbagebetales efter udløbet af lånene (tilsvarende modellen for omegnskommunerne).
5. Udlån fra dispositionsfonden til afdelingerne
En række afdelinger har gennem årene modtaget lån fra dispositionsfonden. Organisationsbestyrelsen kan bede administrationen gennemgå disse lån med henblik på at gennemføre en hurtigere
tilbagebetalingsprofil på lånene, så dispositionsfondens disponible del bliver større.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Den videre proces vil have tre fokuspunkter:


Beslutningsoplæg til organisationsbestyrelsen på baggrund af drøftelsen den 7. december
2017.



Fortsat dialog med LBF i overensstemmelse med ovenstående. Denne forventes afsluttet i
foråret 2018.



Gennemgang af samtlige afdelingers mellemværende med dispositionsfonden og LBF samt
en ny revisionspåtegnet 30-årig prognose for dispositionsfonden. Dette forventes afsluttet
inden sommeren 2018.

Bilag
1. Prognose for 3B’s dispositionsfond – november 2017.
2. Model for aftrapning af ydelsesstøtte i gamle renoveringssager.

Protokolbemærkninger / FU
Morten Boje gennemgik prognosen for dispositionsfonden samt de handlemuligheder, der er for
organisationsbestyrelsen i forhold til at forbedre dispositionsfonden. Mulighederne blev drøftet.
Revisor Benny Lundgaard understregede, at det er organisationsbestyrelsens ansvar at sikre at
den disponible del af dispositionsfonden ikke bliver negativ.
På den bagrund anbefalede Benny Lundgaard at igangsætte aftrapninger af ydelsesstøtten i de
gamle byggesager.
FU ønskede herudover, at administrationen undersøger, hvilke udlån til afdelingerne der kan laves
tilbagebetalingsordninger for.
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FU anbefalede umiddelbart, at 3B søger at få tilbagebetalt støtten til hjemfaldslån i Københavns
Kommune, når lånene løber ud.
Morten Boje oplyste, at administrationen arbejder på en side til afdelingernes budgetter, der oplyser afdelingerne om deres finansieringsforhold.
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Prognose for 3B's dispositionsfond
2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Indtægter:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån
Renter af dispositionsfonden

7.096
29.925
0

7.243
30.856
0

7.352
22.799
0

7.448
23.181
0

7.949
25.594
0

8.482
29.164
0

9.048
40.527
0

9.650
46.204
0

10.030
46.395
0

Samlede indtægter

37.020

38.099

30.150

30.629

33.543

37.646

49.575

55.855

56.425

DISPOSITIONSFONDEN EKSKL. TRÆKNINGSRET:

Udgifter:
'Pligtmæssig støtte (LBF-opgørelse)':
Korrektion vedr. tidligere år - tilbagebetaling rentesikring

8.267

0

0

0

0

0

0

0

0

Dækning af tab:
- Tab ved lejeledighed
- Tab ved fraflytninger

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

3.000
500
2.500

Tilskud til betaling af hjemfaldslån i København
Lån til hjemfald omegns kommuner (trak fra disponibel til bunden)

4.385
2.094

4.396
5.565

4.408
5.557

4.419
5.549

4.474
5.510

4.525
5.470

0
5.477

0
5.448

0
734

Løbende støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til ældre renoveringer (omprioriteringssager)
- Aftrapning af ydelsesstøtte til ældre renoveringer
- Fritagelser for afviklede lån - afsluttede sager
- Huslejestøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - forventede sager

11.715
10.282
0
4.374
1.154
-4.095
0

14.086
10.282
0
3.277
527
0
0

14.032
10.282
0
3.277
473
0
0

14.009
10.282
0
3.277
450
0
0

13.706
10.282
0
3.277
147
0
0

14.559
10.282
0
3.277
0
0
1.000

12.689
8.412
0
3.277
0
0
1.000

12.607
8.330
0
3.277
0
0
1.000

4.277
0
0
3.277
0
0
1.000

420
420
0

200
0
200

500
100
400

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

500
0
500

Tilskud til finansiering af byggesager:
- Kapitaltilførsler mv. - besluttede
- Kapitaltilførsler mv. - forventede
Samlet 'pligtmæssig støtte (LBF opgørelse)'

29.881

27.247

27.497

27.477

27.190

28.053

21.666

21.555

8.511

Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig støtte' (LBF-opgørelse)

7.140

10.852

2.654

3.152

6.353

9.593

27.908

34.299

47.913

Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner:
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - besluttede
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - forventede

2.200
2.200
0

2.080
2.080
0

2.080
2.080
0

2.080
2.080
0

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

2.172
172
2.000

Fritagelser for afviklede lån - tilbagebetaling gamle driftslån

1.538

1.538

1.288

957

0

0

0

0

0

Samlet 'pligtmæssig støtte '

33.619

30.865

30.865

30.514

29.362

30.225

23.838

23.727

10.683

Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig' støtte

3.402

7.234

-714

115

4.181

7.421

25.736

32.127

45.741

'Øvrig pligtmæssig støtte':

Prognose for 3B's dispositionsfond
2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

7.336
0
0
7.336
0

6.600
0
0
4.000
2.600

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

7.000
0
0
0
7.000

Sociale projekter og udviklingsprojekter i boligorganisationen
- Besluttede udviklingsprojekter
- Forventede udviklingsprojekter

125
125
0

2.980
2.780
200

1.450
950
500

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

Samlet 'egen støtte'

7.461

9.580

8.450

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Samlet støtte, inkl. lån til hjemfald i omegnskommunerne

41.080

40.445

39.315

38.514

37.362

38.225

31.838

31.727

18.683

Støttens samlede påvirkning af disp.fondens saldo (ekskl. Lån til hjemfald i omegnen)

-1.965

3.219

-3.607

-2.335

1.691

4.890

23.214

29.576

38.476

Indbetalinger fra afdelingerne (A- og G-indskud)

17.084

17.296

17.510

17.727

18.858

20.065

21.353

22.729

24.199

Indbetalinger til Nybyggerifonden (LBF)
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - besluttede
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - forventede

-6.834
0
-5.000

-6.918
0
-5.000

-7.004
0
-5.000

-7.091
0
-5.000

-7.543
0
-5.000

-8.026
0
-5.000

-8.541
0
-5.000

-9.092
0
-5.000

-9.679
0
-5.000

Trækningsrettens samlede påvirkning af dispositionsfondens saldo

5.250

5.377

5.506

5.636

6.315

7.039

7.812

8.638

9.519

Samlet påvirkning af dispositionsfondens saldo (inkl. trækningsret)

3.285

8.596

1.899

3.301

8.006

11.929

31.026

38.213

47.995

Saldo primo
Årets resultat

180.868
3.285

184.153
8.596

192.749
1.899

194.648
3.301

218.195
8.006

271.688
11.929

368.983
31.026

539.235
38.213

742.487
47.995

Saldo ultimo

184.153

192.749

194.648

197.949

226.201

283.617

400.009

577.449

790.481

heraf:
Udlån til afdelingerne:
- Hjemfald - Københavns Kommune
- Hjemfaldslån - omegnskommunerne
- Medejerboliger Grønhøj
- Midlertidige lån til afdelinger
- Forbedringslån til afdelinger
- Driftslån til afdelinger
- Underskudsdækning skæve boliger (lån)
- Forventede lån

36.600
0
12.669
235
5.000
12.114
4.897
1.685
0

37.230
0
18.234
235
0
11.870
5.065
1.826
0

42.776
0
23.791
235
0
11.595
5.188
1.967
0

48.236
0
29.340
235
0
11.291
5.262
2.108
0

74.331
0
56.970
235
0
9.617
4.696
2.813
0

100.385
0
84.400
235
0
7.941
4.291
3.518
0

126.509
0
111.763
235
0
6.264
4.024
4.223
0

152.682
0
139.063
235
0
4.585
3.870
4.928
0

174.097
0
161.530
235
0
2.928
3.770
5.633
0

Egen trækningsret (ultimo året)

110.208

115.586

121.092

126.728

156.927

190.654

228.147

269.662

315.472

Administrationsejendom

25.129

25.669

26.209

26.749

29.449

32.149

34.849

37.549

40.249

Bunden del i alt

171.938

178.485

190.077

201.714

260.707

323.188

389.506

459.893

529.818

Disponibel del

12.215

14.264

4.571

-3.765

-34.506

-39.571

10.503

117.556

260.663

Samlet påvirkning af den disponible del af dispositionsfonden

-5.154

2.049

-9.693

-8.336

-4.003

-859

17.422

23.811

37.405

Dispositionsfonden pr. lejemålsenhed:
Dispositionsfonden samlede saldo
Disponibel del

14.166
940

14.827
1.097

14.973
352

15.227
-290

17.400
-2.654

21.817
-3.044

30.770
808

44.419
9.043

60.806
20.051

'Egen støtte':
Egen støtte til afdelinger med udfordringer:
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede

TRÆKNINGSRET:

BALANCE:

Aftrapningsmodel for ydelsesstøtte gamle renoveringssager (omprioritering)
Afdelinger

Nr.

Navn

Nuværende ydelsesstøtte

m²

Samlet

Nedtrapning på 5 kr. årligt

Samlet ydelses- Samlet ydelsesstøtte pr.
støtte i pct. af
kvadratmeter
huslejen

Årlig
nedtrapning

Årlig
lejestigning i
pct.

Nedtrapning på 9 kr. årligt

Antal år med
nedtrapning

Årlig
nedtrapning

Årlig lejestigning i pct.

Antal år med
nedtrap-ning

1023 Herlev Skole

3.430

19.255

6

0,5%

17.150

0,4%

1

19.255

0,5%

1

3039 Remisevænget Øst

56.446

3.645.000

65

9,2%

282.228

0,7%

13

508.010

1,3%

7

3041 Remisevænget Nord

35.030

1.961.000

56

8,3%

175.148

0,7%

11

315.266

1,3%

6

3046 Hammelstruphus

4.248

78.203

18

1,8%

21.242

0,5%

4

38.236

0,9%

2

3051 Østerhøj

7.568

64.717

9

0,8%

37.842

0,5%

2

68.115

0,8%

1

6071 Hørgården 1

29.425

1.596.131

54

6,5%

147.125

0,6%

11

264.825

1,1%

6

6072 Hørgården 2

25.316

911.078

36

3,6%

126.580

0,5%

7

227.844

0,9%

4

6074 Lønstrupgård

20.566

629.661

31

3,4%

102.832

0,6%

6

185.097

1,0%

3

10.765
2.718

522.000

48

3,7%

53.825

0,4%

10

96.884

0,7%

5

82.000

30

3,4%

13.591

0,6%

6

24.464

1,0%

3

6076 Bryggergården
6079 Slotherrenshus
I alt

9.509.045

977.561

1.747.995

Særlig ordning for 1023 Herlev Skole og 3051 Østerhøj skal findes, da de ikke er omprioriteringssager. De har fået tildelt ydelsesstøtte, fordi det ikke har været muligt at
optage støttet lån.

PUNKT 7
Indstilling – 3B’s arbejdskapital (B)

3B’s arbejdskapital (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 30. november 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til status for arbejdskapitalen, ændrede bevillinger og
opkrævning til arbejdskapitalen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at prognose for arbejdskapitalen tages til efterretning.

2.

at eksisterende bevillinger fra arbejdskapitalen ændres, jf. afsnittet ’Løsning’.

3.

at der fra og med 2018 opkræves 160 kr. pr. lejemål årligt til arbejdskapitalen.

Problemstilling
3B’s arbejdskapital er siden 2014 faldet fra ca. 28 mio. kr. til ca. 19 mio. kr., hvilket i det væsentligste kan henføres til to forhold:


Gennemførte og planlagte investeringer i udviklingen af 3B: Der er gennemført og planlagt
en række investeringer i udviklingen af 3B, blandt andet:
o Modernisering og sagsoprydning i administrationen
o Ny strategi
o Udvikling af beboerdemokratiet og fællesskabet i 3B



Enkelte ekstraordinære forhold: I 2015 var der et betydeligt underskud i selskabet, blandt
andet som følge af ledelsesmæssige ændringer, og i 2016 var der en ekstraordinær ændring som følge af en ekstraordinær forskydning af feriepengeforpligtelsen.

Den hidtidige prognose for arbejdskapitalen har vist, at arbejdskapitalen ville falde yderligere til ca.
11-12 mio. kr. i 2018 og være konstant i de følgende år, mens den disponible del af arbejdskapitalen ville falde til ca. 4 mio. kr. og ville være svagt stigende i de følgende år.
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til tiltag for at styrke arbejdskapitalen, blandt andet som
følge af Københavns Kommunes regnskabsgennemgang for 2016 (se særskilt indstilling herom).
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Løsning
Administrationen foreslår, at organisationsbestyrelsen gennemfører nedenstående to tiltag for at
styrke udviklingen i arbejdskapitalen:
Opkrævning til arbejdskapitalen
Det foreslås, at organisationsbestyrelsen beslutter at opkræve 160 kr. pr. lejemålsenhed til arbejdskapitalen fra og med 2018, som pt. er det maksimalt mulige. Dette kan i kraft af allerede gennemførte besparelser ske uden en væsentlig forøgelse af afdelingernes samlede udgifter pr. lejemålsenhed (se særskilt indstilling om budget 2018-21).
Opdatering af fremtidige investeringer
De afsatte midler til investeringer i udvikling af 3B foreslås opdateret, så en række af de planlagte
investeringer ændres eller holdes inden for den ordinære drift. Der er samtidig udarbejdet en ny og
mere præcis profil for disse investeringer.
De foreslåede ændringer fremgår af den reviderede prognose for arbejdskapitalen (bilag 1).
Der er generelt tale om uændrede eller reducerede investeringer, idet dog bevillingen til specialiseret sagsbehandling på økonomi-området øges med ca. 325.00 kr. Der afsættes samtidig en ramme
på 1.750.000 kr. til nye initiativer frem til og med 2021. De samlede investeringer reduceres i alt
med ca. 1,4 mio. kr.
Revideret prognose
Der er udarbejdet en revideret prognose for arbejdskapitalen, baseret på at ovenstående tiltag
gennemføres (bilag 1).
Prognosen viser, at arbejdskapitalen vil nå sit laveste niveau i 2017 med knap 19 mio. kr. og derefter stige til ca. 23 mio. kr. i 2021 og dermed udgøre ca. 1.750 kr. pr. lejemålsenhed.
Den disponible del af arbejdskapitalen er stigende fra 2015 og vil stige kraftigere fra godt 9 mio. kr.
i 2017 til ca. 15,5 mio. kr. i 2021 og dermed udgøre knap 1.200 kr. pr. lejemålsenhed.
Det skal bemærkes, at selskabets drift i 2017 forventes at give et overskud på ca. 2 mio. kr., hvilket
ligger i forlængelse af overskuddet i 2016 på ca. 1,5 mio. kr. og er indregnet i prognosen. Fra og
med 2016 er der indført en tæt kvartalsvis budgetopfølgning, der også reducerer risikoen for underskud i de kommende år.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af afsnittet ovenfor.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil ændringerne træde i kraft, herunder at
der vil ske opkrævning til arbejdskapitalen fra og med 2018.

Bilag
1. Prognose for 3B’s arbejdskapital - november 217.

Protokolbemærkninger / FU
FU drøftede indstillingen og godkendte den til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Arbejdskapitalen - prognose 2018-2021
2015
Årets til- og afgang:
Tilgang:
Årets overskud
Opkrævning: 160 kr. pr. lejemålsenhed
Tilgang i alt

2016

2017

2018

2019

Realiseret

2020

Forventet
forbrug

2021

Bevilget

Bemærkning

Ændring

Prognose

0
0
0

1.525
0
1.525

2.000
0
2.000

0
2.072
2.072

0
2.086
2.086

0
2.099
2.099

0
2.109
2.109

-3.862

0

0

0

0

0

0

0
0
0

-41
-152
0

0
-30
0

0
0
-388

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-41
-182
-388

-100
-225
-388

59
43
0

-83
0
0

-687
0
0

0
-60
0

0
-100
-104

0
-100
-104

0
-100
-104

0
-100
0

-770
-460
-312

-860
-688
-312

90
228
0

0
0
0
0
0
0
0
0

-526
-391
-857
0
0
0
0
0

0
-792
-866
-481
-356
-301
0
0

-400
-400
0
0
-144
0
0
0

0
-400
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

-926
-1.983
-1.723
-481
-500
-301
0
0

-1.000
-2.100
-1.400
-500
-500
-300
-1.600
-1.200

74
117
-323
19
0
-1
1.600
1.200

0

0

0

-250

-500

-500

-500

-1.750

0

-1.750

Afgang i alt

-3.951

-2.654

-2.886

-1.786

-1.104

-704

-600

Resultat af til- og afgang

-3.951

-1.129

-886

286

982

1.395

1.509

28.300
-3.951
0
24.349

24.349
-1.129
-3.446
19.774

19.775
-886
0
18.889

18.889
286
0
19.175

19.175
982
0
20.157

20.157
1.395
0
21.552

21.552
1.509
0
23.061

heraf:
Udlån til afdelinger
Indskud i sideaktiviteter
Anlægsaktiver
Bundet i alt

12.234
1.691
11.862
25.787

0
1.724
9.321
11.045

0
1.724
8.097
9.821

0
1.724
6.929
8.653

0
1.724
6.337
8.061

0
1.724
5.931
7.655

0
1.724
5.700
7.424

Disponibel del

-1.438

8.729

9.068

10.522

12.096

13.897

15.637

1.873
-111

1.521
671

1.462
702

1.481
813

1.546
928

1.643
1.059

1.749
1.186

Afgang:
Årets underskud
Tilskud mv.:
Samarbejdsaftaler
Tryk af vedligeholdelsesreglementer
Løb Mellem Husene
3B - Sammen mod 2020
Strategiproces 2015-16
Opgavegrupper
Ph.D: Opgavegrupper
Fremtidens 3B:
Lederudvikling
Professionalisering af Byg
Specialiseret sagsbehandling inden for økonomi
Analyse om digitalisering og IT
Kommunikation og sociale medier
Regnskabsproces
Forvaltningskonsulent
Digitaliseringskonsulent
Andet:
Nye initiativer

Arbejdskapitalens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Ekstraordinær feriepengeforskydning
Saldo ultimo

Pr. lejemålsenhed:
Samlet saldo
Disponibel del

Afholdes fremover af selskabets drift
Er afsluttet
Afsluttes i 2018
Er afsluttet
Løbende indsats
Afsluttes i 2020
Afsluttes i 2018/19
Afsluttes i 2017
Afsluttes i 2017
Er afsluttet
Afsluttes i 2018
Er afsluttet
Afholdes inden for selskabets drift
Afholdes inden for selskabets drift
Afsat til nye projekter

Udlån konverteret maj 2016

PUNKT 8
Indstilling – Bestyrelsesudviklingssamtaler - Opfølgning (D)

PUNKT 9
Indstilling – Status på fælles domicil med KAB (D)

PUNKT 10
Indstilling – Fremtidens Drift (B)

Fremtidens Drift (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 30. november 2017 / Jesper Bremholm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ny organisering af driften i 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den fremtidige organisering af driften i 3B pr. den 1. januar 2018 godkendes.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 4. januar 2017 at lave om i 3B’s organisering af driften.
Det medførte blandt andet, at områdechefstillingerne blev nedlagt, og at der blev ansat en driftsog servicedirektør. Formålet var blandt andet at sikre en mere ensartet drift i 3B, der havde stort
fokus i direktionen.
Administrationen har efterfølgende udarbejdet et oplæg til en ny struktur. Oplægget har været drøftet i driftschefgruppen med fuld opbakning. På den baggrund blev oplægget fremlagt for organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017, hvor organisationsbestyrelsen godkendte rammerne og
den videre proces for Fremtidens Drift i 3B, herunder oprettelse af driftsområder og en driftssupport.
Den nye organisering har efterfølgende været drøftet med afdelingsbestyrelserne på 3Bkonferencen i november samt et åbent hus arrangement den 16. november 2017.

Løsning
Organisering af Fremtidens Drift
Administrationen har på baggrund af ovenstående lavet en konkret fordeling af alle 3B’s afdelinger
i ni driftsområder med hver deres driftschef. Driftscheferne skal dermed sidde sammen med deres
organisation og dermed tæt på beboerne og på medarbejderne.
De ni driftsområder fordeles som følgende – i bilag 1 findes et oversigtskort med de ni driftsområder og afdelinger:
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Driftsområde

Afdelinger

Driftschef

Område A:

Egeløvparken, Grønhøj, Hedelyngen, Jægerbo,

Annette Klingenberg

Ballerup/Herlev/Taastrup

Kløvermarken, Kongsgården, Midgård, Møllergården, Måløv Park, Solsikken, Søagerpark, Taastrup
Torv, Valmuen og Østerhøj

Område B: Herlev

Hjortegården, Højstensgård og

Sven Herrmann

Vestergården 2
Område C: Herlev

Herlev Skole, Herlev Torv,

René Pape

Herlevgårdsvej, Lampestedet, Martins Gård, Toftegård, Toftegård Tag, Vestergården 1 og
Vestergården 3
Område D:

Egedalsvænge, Egelunden og

Fredensborg/Gladsaxe

Høje Gladsaxe

Område E: København

Australiensvej, Bogfinkevej, Brohuset, Egegade,

Lasse Asp
Rasmus Milling

Guldbergsgade, Kaysergården,
Kronprinsessegade, Nybodergård, Ryesgade,
Rådmandsbo, Sangergården 1, Sangergården 2,
Sejlhuset og Vestergårdsvej
Område F: København

A.F. Beyersvej, Apostelgården, Arbejderboligerne,

Poul Erik Ottosen

Blækhuset,
Damsøgård, Dannebrogsgade, Hvidbjergvej, Lønstrupgård, Poppelvænget, Porthuset, Prangerhuset, Slotsherrenshus og Valby-ejendomme
Område G:

Damagervej, Danalund, Grønrisvej, Hammel-

Hvidovre/København

struphus, Händelsvej, Stubmøllevej, Søbyvej, Tra-

Frank Nielsen

nehavegård og Ved Rosenhaven
Område H: København

Bostedet Amagerfælledvej, Dyvekevænget, Hør-

Thomas Neumann

gården 1, Hørgården 2, Hørgården 3, Norgesgade,

Høgh

Remisevænget Nord, Remisevænget Vest og
Remisevænget Øst
Område I: København

Bryggergården, Bærhaven, Ellehjørnet, Elmeha-

Kim Kristiansen

ven, Folehaven, Ved Krattet og Vinhaven

Udover ovenstående organiseres 3B’s seks AlmenBolig+-afdelinger Dortheavej, Kløverbladsgade,
Signalgården, Skovkvarteret, Sundholm Syd og Teglværkshaven samlet under én driftschef. Dette
fastlægges i december 2017.
Samtidig styrkes driftssupporten på Havneholmen, hvor tre driftschefer placeres.
Den fremtidige organisering af driften i 3B vil træde i kraft den 1. januar 2018.
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3B-kontaktpersonernes rolle ved implementeringen af Fremtidens Drift i 3B blev behandlet af Afdelingsudvalget den 23. november 2017. Desuden drøftes 3B-kontaktpersonernes roller på organisationsbestyrelsens møde den 4. december 2017.
I forbindelse med organisationsbestyrelsens konstituering den 29. juni 2017 blev der nedsat en
følgegruppe om Fremtidens Drift. Fra organisationsbestyrelsen blev Flemming Løvenhardt, Henrik
Thorenfeldt og Martin Baden udpeget som medlemmer af følgegruppen. Derudover skal der udpeges medlemmer fra afdelingsbestyrelserne. Det blev aftalt, at der skal laves et kommissorium for
følgegruppen.
Følgegruppen vil på sit første møde den 7. december 2017 hvor det er de tre medlemmer fra organisationsbestyrelsen, der deltager, drøfte et oplæg til kommissorium for følgegruppen samt drøfte
udpegning af følgegruppemedlemmer fra afdelingsbestyrelserne. Kommissoriet vil herefter blive
forelagt organisationsbestyrelsen til beslutning på mødet den 8. februar 2018.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere Fremtidens Drift i 3B med ikrafttrædelse pr. den 1. januar 2018.

Bilag
1. Oversigtskort – 3B’s ni driftsområder pr. den 1. januar 2018.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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3071 Kløvermarken
19 boliger
3070 Valmuen
20 boliger
3069 Solsikken
20 boliger
3044 Måløv Park
235 boliger

3051 Østerhøj
84 boliger
3064 Grønhøj
46 boliger
1036 Midgård
20 boliger
3067 Jægerbo
18 boliger

1015 Egeløvparken
227 boliger
1027 Søagerpark
68 boliger
3047 Hedelyngen
159 boliger

Annette Klingenberg

A

1019
Teglværkshaven
60 boliger (AB+)

B

3045 Egedalsvænge
(20 km. nord)
663 boliger

Sven Herrmann

3037 Høje Gladsaxe
399 boliger

1018 Hjortegården
868 boliger
3035 Vestergården 2
221 boliger
3036 Højstensgård
380 boliger

3034 Vestergården 1
198 boliger
1023 Herlev Skole
53 boliger
1014 Martins Gård
154 boliger
1011/1041 Toftegård
/Toftegård Tag
502/21 boliger

C

D

Lasse Asp

1012 Herlevgårdsvej
45 boliger
3052
Vestergården 3
33 boliger
1013 Herlev Torv
12 boliger
3076 Lampestedet
105 boliger

E

René Pape

Rasmus Milling

1016 Dorthevej
51 boliger (AB+)

6067 Vestergårdsvej
131 boliger
6093 Bogfinkevej
19 boliger (institution)
6063 Sangergården 1
96 boliger
6081 Sangergården 2
32 boliger
6079 Slotsherrenshus
32 boliger
6074 Lønstrupgård
240 boliger
6061 Hvidbjergvej
58 boliger
6094 Blækhuset
24 boliger
3057 A.F. Beyersvej
36 boliger
6095 Arbejderboligerne
52 boliger
6062 Valby-ejendommene
389 boliger
6083 Poppelvænget
51 boliger

6068 Australiensvej
40 boliger
3050 Rådmandsbo
49 boliger
3056 Egegade
7 boliger
6069 Ryesgade
25 boliger
3065 Guldbergsgade
12 boliger
6077 Kaysergården
79 boliger
6086 Kronprinsessegade
5 boliger

6082 Porthuset
36 boliger
6080 Apostelgården
177 boliger
6092 Dannebrogsgade
20 boliger (institution)
3058 Prangerhuset
46 boliger

F Poul Erik Ottosen

1030 Sundholm Syd
48 boliger (AB+)
3074 Signalgården
53 boliger (AB+)

1037 Kløverbladsgade
31 boliger (AB+)

1031 Taastrup Torv
16 boliger
1028 Kongsgården
30 boliger
1029 Møllergården
10 boliger (plejeboliger)

3032 Folehaven
941 boliger
3054 Vinhaven
68 boliger
3033 Bærhaven
78 boliger
3053 Elmehaven
52 boliger

6076 Bryggergården
128 boliger
6097 Ellehjørnet
10 boliger
(skæve boliger)
6096 Ved Krattet
10 boliger
(skæve boliger)

Kim Kristiansen
3038 Søbyvej
23 boliger
3031 Danalund
272 boliger

I

G

6070 Tranehavegård
411 boliger
6084 Grønrisvej
53 boliger
6065 Händelsvej
113 boliger
6066 Stubmøllevej
56 boliger
6064 Damagervej
141 boliger
3061 Ved Rosenhaven
38 boliger
3046 Hammelstruphus
56 boliger

Frank Nielsen

3072 Brohuset
123 boliger (50% SAB)
6099 Sejlhuset
118 boliger (50% SAB)

1038 Skovkvarteret
52 boliger (AB+)

H

Thomas
Neumann
Høgh

6087 Norgesgade
24 boliger
1035 Hørgården 3
190 boliger (plejecenter)
6071/6072
Hørgården 1+2
748 boliger
3075 Bostedet
Amagerfælledvej
75 boliger (institution)
3040 Remisevænget Vest
266 boliger
3041 Remisevænget Nord
466 boliger
3039 Remisevænget Øst
753 boliger
3055 Dyvekevænget
140 boliger

PUNKT 11
Indstilling – Konstituering og tegningsberettigede i 3B (B)

Konstituering og tegningsberettigede i 3B (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 30. november 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til konstituering af de stående udvalg under organisationsbestyrelsen samt de tegningsberettigede i 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,

1.

at konstituering af de stående udvalg under organisationsbestyrelsen pr. den 1. januar
2018 besluttes.

2.

at de tegningsberettigede i 3B pr. den 1. januar 2018 udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen, med de personer som oplistet under ’Løsning’.

Problemstilling
På mødet den 14. september 2017 blev organisationsbestyrelsen orienteret om, at Jens Wenzel
Andreasen grundet flytning fra 3B udtræder af organisationsbestyrelsen ved udgangen af 2017.
Jens Wenzel Andreasen er pt. medlem af Forretningsudvalget, formand for Byggeudvalget og 3Bkontaktperson for afdelingerne Hedelyngen, Jægerbo, Kløvermarken, Midgård og Østerhøj.
De nuværende stående udvalg under organisationsbestyrelsen er sammensat som følger:
Forretningsudvalget
Steffen Morild (formand)

Byggeudvalget
Jens Wenzel Andreasen (formand)

Afdelingsudvalget
Flemming Løvenhardt (formand)

Iris Gausbo
Jens Wenzel Andreasen
Flemming Løvenhardt

Hans Jørgen Larsen
Dorte Skovgård
Tom Smith
Bjarne Lynge

Iris Gausbo
Henrik Thorenfeldt
Svend Dupont Larsen
Martin Baden

Løsning
Konstituering af stående udvalg under organisationsbestyrelsen
På baggrund af Jens Wenzel Andreasens udtrædelse af organisationsbestyrelsen og dermed Forretningsudvalget og Byggeudvalget, skal der tages stilling til konstituering af de stående under organisationsbestyrelsen pr. den 1. januar 2018.

Proces for udpegning af 3B-kontaktpersoner
På baggrund af Jens Wenzel Andreasens udtrædelse af organisationsbestyrelsen og dermed ophøret som 3B-kontaktperson skal organisationsbestyrelsen tage stilling til fordeling af 3Bkontaktpersoner for afdelingerne Hedelyngen, Jægerbo, Kløvermarken, Midgård og Østerhøj.
I relation til dette drøftede Afdelingsudvalget den 23. november 2017 3B-kontaktpersonser i sammenhæng til Fremtidens Drift. Afdelingsudvalget ønskede at justere 3B-kontaktpersonsordningen i
forhold til de nye driftsområder. Dette behandles af Afdelingsudvalget den 24. januar 2018 og herefter i organisationsbestyrelsen den 8. februar 2018. Fremtidige 3B-kontakpersoner for afdelingerne Hedelyngen, Jægerbo, Kløvermarken, Midgård og Østerhøj behandles som en del af dette.
Tegningsberettigede i 3B
Dorte Skovgård fra afdeling Apostelgården blev på repræsentantskabsmødet den 8. juni 2017
valgt som 1. suppleant til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.
På baggrund af Jens Wenzel Andreasen udtrædelse af organisationsbestyrelsen ved udgangen af
2017 indtræder Dorte Skovgård derfor i organisationsbestyrelsen pr. den 1. januar 2018 og vil herefter være på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2018.
3B skal over for tinglysningen og andre eksterne parter kunne dokumentere, hvem der er tegningsberettigede i selskabet. Organisationsbestyrelsen skal derfor bekræfte at de tegningsberettigede i 3B pr. den 1. januar 2018 udgøres af organisationsbestyrelsen og direktionen, med følgende personer:
Medlemmer af organisationsbestyrelsen pr. den 1. januar 2018:














Steffen Morild (formand)
Iris Gausbo (næstformand)
Dijana Dix Omerbasic
Dorte Skovgård
Dorthe Pelle Nielsen
Flemming Løvenhardt
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt
Martin Baden
Pia Cramer Hansson
Steen Egeberg
Svend Dupont Larsen
Ulrik Falk-Sørensen

Direktionen:




Adm. direktør Morten Boje
Drifts- og servicedirektør Jesper Bremholm

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil implementere konstitueringen af de stående udvalg under organisationsbestyrelsen som det besluttes af organisationsbestyrelsen.
De nævnte personer under ’Løsning’ vil udgøre de tegningsberettigede i 3B pr. den 1. januar 2018.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

PUNKT 12
Indstilling – Opgavegruppe om Vedtægter i 3B Kommissori-um (B)

Opgavegruppe om Vedtægter i 3B - Kommissorium (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- 30. november 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til kommissorium for opgavegruppen om vedtægter i 3B.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at kommissoriet for opgavegruppen om vedtægter i 3B godkendes, herunder at der udpeges øvrige medlemmer til opgavegruppen, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2017 at nedsætte en opgavegruppe om vedtægter i 3B. Organisationsbestyrelsen besluttede samtidig at udpege Martin Baden som opgavegruppens tovholder, og at øvrige medlemmer af opgavegruppen udpeges i forbindelse med organisationsbestyrelsens behandling af kommissoriet for opgavegruppen.
3B’s vedtægter blev senest revideret af repræsentantskabet i maj 2016.

Løsning
Administrationen har i samarbejde med opgavegruppens tovholder udarbejdet et udkast til kommissorium for opgavegruppen om vedtægter i 3B (bilag 1).
Opgavegruppen skal arbejde med et serviceeftersyn af 3B’s vedtægter, herunder opdatering i forhold til Normalvedtægten blandt andet med muligheder for digitalt beboerdemokrati og opdatering
af uddelegering af beslutningskompetence fra repræsentantskab til organisationsbestyrelsen samt
se på sammensætningen af organisationsbestyrelsen.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen ud fra kommissoriet
igangsætte arbejdet i opgavegruppen.
Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om opgavegruppens arbejde.
1

Bilag
1. Kommissorium - Opgavegruppe - Vedtægter i 3B.

2

3B – SAMMEN MOD 2020
Kommissorium for opgavegruppen: Vedtægter i 3B
1. Baggrund og formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2017 at nedsætte en opgavegruppe, der skal
se på 3B’s vedtægter.
2. Opgaver
• Serviceeftersyn af 3B’s vedtægter, herunder sørge for at de følger de seneste ændringer i
Normalvedtægten, herunder:
- Sikre at 3B’s vedtægter giver mulighed for digitalt beboerdemokrati.
- Opdatering af uddelegering af beslutningskompetence fra repræsentantskab til organisationsbestyrelsen.
- Præcisere tegningsreglerne.
• Se på sammensætningen af organisationsbestyrelsen.

3. Sammensætning af opgavegruppen
Opgavegruppen består af følgende medlemmer:
• Martin Baden (tovholder)
• Xxx
• Xxx
Administrationen bistår opgavegruppen i sit arbejde. Sekretariatschefen er ansvarlig for dette. I
praksis vil Andreas Rohde fra sekretariatet varetage administrationens betjening af opgavegruppen.
Opgavegruppen refererer til organisationsbestyrelsen.
4. Opgavegruppens arbejdsform
Opgavegruppen tilrettelægger selv sin arbejdsform. Der afholdes forventeligt 3-5 møder i gruppen.
5. Tidsplan
Opgavegruppens arbejde påbegyndes primo januar 2018. Opgavegruppen skal afrapportere til
organisationsbestyrelsen – senest i maj 2018.
Organisationsbestyrelsen orienteres løbende om opgavegruppens arbejde.

30.11.17/JEGE/AWRO

PUNKT 13
Indstilling – Indsatser til styring af renoveringssager (B)

Indsatser til styring af renoveringssager (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Byggeudvalget den 28. november 2017
- 30. november 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til anbefalinger fra opgavegruppen ’Styring af renoveringssager’ som opsamling på opgavegruppens arbejde.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at anbefalinger fra opgavegruppen ’Styring af renoveringssager’ godkendes jf. ’løsning’ og
opgavegruppen herefter er afsluttet.

2.

at det tages til efterretning at en del af opgavegruppens anbefalinger om evaluering af renoveringssager er indarbejdet i spørgeguiden til byggesager i forbindelse med målsætningen under den strategiske handleplan ’Fremtidens byggesager i 3B’ om beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet.

Problemstilling
Opgavegruppen ’Styring af renoveringssager’ har siden efteråret 2016 arbejdet med følgende to
opgaver:
1. Følge og kommentere arbejdet med at styrke styringen af 3B’s renoveringssager, fx bedre
økonomistyring, aftaler med entreprenører og rådgivere samt projektopfølgning. Punktet er
ikke uddybet nærmere i nærværende indstilling, da der pågår proces i administrationen om
udvikling og implementering af bedre styringsredskaber og arbejdsgange (fx sagsstyringmodul, budgetopfølgningsmodel, risikostyring og controlling, procesplanlægning, kontraktstyring
mv.). Opgavegruppen har derfor fokuseret på det følgende punkt.
2. Finde løsninger på, hvordan beboere og afdelingsbestyrelser kan opleve bedre renoveringssager, herunder hvordan beboere og afdelingsbestyrelser oplever, at de bliver bedre informeret og inddraget i renoveringssagerne – og får en indsigt i og forståelse for, at der i renoveringssager ofte opstår uventede problemer, som man skal løse i fællesskab.

Løsning
Opgavegruppen har afsluttet sit arbejde efter seks afholdte møder. Opgavegruppen har bestået af
organisationsbestyrelses medlemmer og beboere fra afdelingerne Hjortegården, Måløv Park, Val-

1

muen, Remisevænget Øst, Teglværkshaven og Lønstrupgård. Opgavegruppen har desuden præsenteret deres arbejde for Byggeudvalg og beboere fra afdeling Stubmøllevej.
Opgavegruppens arbejde er samlet i nedenstående seks anbefalede indsatser i prioriteret rækkefølge, og som har til formål at forbedre kommunikationen i 3B’s renoveringssager (se også bilag 1).
Indsatser:
1. prioritet – Renoveringssagens roller, ansvar og proces mv. (Etape 1)
 Kursus for afdelingsbestyrelser:
Kursus med introduktion til renoveringssager, der klæder afdelingsbestyrelsen på i forhold
til byggesagen med udgangspunkt i Byggepixien (se nedenfor), herunder proces, roller, organisering mv.


Kursus for rådgivere/entreprenører:
Der skal udvikles et værktøj, der kan klæde rådgivere og entreprenører på, så de får forståelse for, hvor stort et indgreb en renoveringssag er i beboernes hverdag.



Beboerpixi:
Beboerpixi, der introducerer beboerne til mulighederne i en renoveringssag, fx:
o Hvad er den typiske proces og de typiske roller i en renoveringssag?
o Hvad er der af muligheder og ansvar mv. i en renoveringssag?
o Hvordan står du som beboer i forhold til forsikringer?
o Hvad vil det sige at være renoveringssags-ambassadør?



Byggepixi:
3B’s nuværende Byggepixi (byggepixen) er et værktøj til at give afdelingsbestyrelsen indblik i renoveringssagsprocessen. Opgavegruppen foreslår, at byggepixien revideres, så den
giver et endnu klarere billede af byggeprocessen. Byggepixien skal give indblik i renoveringssagens faser, roller og ansvar – særligt med fokus på, hvor afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget kan gøre en forskel.

2. prioritet – Kommunikationsplan (Etape 2)
Skabelon og arbejdsgang for en kommunikationsplan, der sikrer, at der er taget stilling til de vigtigste emner og udfordringer i forhold til kommunikationen i den konkrete renoveringssag.
3. prioritet – Projekt og økonomioverblik til afdelingsbestyrelsen (Etape 3)
Værktøj der på overskuelig vis giver afdelingsbestyrelsen/afdelingens byggeudvalg overblik over
byggeprojektets udvikling og udfordringer samt økonomi og nøgletal.
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4. prioritet – Evaluering (Etape 4)
Afdelingsbestyrelsen og projektgruppen skal klædes bedre på i forhold til renoveringssagens mål
om at skabe en bedre bolig og et bedre boligområde ved systematisk evaluering med fokus på:


Evaluering ved opstart og afslutning med fokus hvad beboerne fx synes om deres faciliteter, og hvordan de bruger dem før og efter renoveringssagen, om renoveringssagens projekter har forbedret deres hverdag mv.



Evaluering undervejs i processen med fokus på om beboerne får den information de har
brug for, om projektet er på rette vej mv.

5. prioritet - Grafiske skabeloner (Etape 5)
Udvikling af grafiske skabeloner til en del standardsituationer, som de fleste byggerier skal igennem for blandt andet at sikre:


At komplekse informationer, fx økonomi i forbindelse med fysiske helhedsplaner, kan kommunikeres klart og tydeligt.



At der ikke skal bruges resurser på at udvikle nye skabeloner til hver enkelt renoveringssag.



At sprog er enkelt og understøttet af billeder og grafik.

6. prioritet – Eventskabeloner (Etape 6)
Der bør laves et idékatalog om events under en renoveringssag, så projektgruppen kan planlægge
events, der understøtter kommunikationsplanen og målrettes projekter og udfordringer i renoveringssagen.
I forlængelse af opgavegruppens arbejde og i overensstemmelse med 3B – Sammen mod 2020
foreslår Opgavegruppen at udføre de seks indsatser, der er blevet anbefalet af opgavegruppen.
Indsatserne skal deles op i etaper for at sikre, at der er de nødvendige resurser til at udvikle og
implementere de enkelte indsatser.
Opgavegruppen anbefaler, at der tages udgangspunkt i opgavegruppens prioritering af indsatserne, dog med forbehold for, at der kan komme justeringer i prioriteringerne undervejs, hvis det vurderes, at en af indsatserne hænger sammen med andre projekter. For eksempel er der igangsat
arbejde med evaluering af renoveringssager i form af en spørgeguide til byggesager i forlængelse
af målsætningen under den strategiske handleplan ’Fremtidens byggesager i 3B” om, at beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger. Spørgeguiden er vedlagt som bilag 2.
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Rejseholdskonceptet
Opgavegruppen anbefaler, at indsatserne forankres i det nuværende ’Rejseholdet’, der aktuelt
håndterer beboerkoordinering mv. i forbindelse med den fysiske helhedsplan i Hjortegården, og
parallelt hermed arbejder på udvikling af et beboerkoordineringskoncept, som kan anvendes på
kommende renoveringssager. Rejseholdet peger på behov for indsats på mange af de samme
områder, som opgavegruppen har fremhævet og den overordnede fællesnævner er udvikling af
bedre kommunikationsredskaber.
Baggrunden for etableringen af rejseholdet er at udvikle et beboerkoordineringskoncept, som er
socialt forankret. Visionen for konceptet er, at boligafdelingerne står socialt stærkere og fysisk
sundere efter en gennemført renoveringssag (fysisk helhedsplan). Det skal ske ved at sammentænke indsatsen – den fysiske og sociale, så der oparbejdes et socialt beredskab med afsæt i de
konkrete renoveringssager, som rækker længere end den enkelte renoveringssag og dermed kan
imødegå afdelingernes sociale udfordringer med et større perspektiv og med langt højere effekt.
Proces
I første omgang foreslår administrationen, at der nedsættes en projektgruppe forankret i Rejseholdet, der kan planlægge og udvikle en proces for gennemførelse af indsatserne.
Det er tanken at der på sigt tilknyttes eksterne rådgivere til udviklingen af værktøjer og koncepter.
Dette arbejde vil blive samlet i en indstilling til organisationsbestyrelsen i foråret 2018 om gennemførelse af etape 1.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte arbejdet
med en proces for gennemførelse af opgavegruppens anbefalinger. Opgavegruppen er herved
afsluttet.

Bilag
1. Opsamling af opgavegruppen Styring af renoveringssagers arbejde.
2. Spørgeguide til evaluering af byggesager.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
4

Til behandling i organisationsbestyrelsen skal det tydeliggøres, at der allerede arbejdes med at
udvikle en række tiltag i administrationen i forhold til opgavegruppens første opgave og at opgavegruppen derfor har fokuseret på gruppens anden opgave. Derudover skal det i indstillingen præciseres, at det er opgavegruppen der anbefaler løsningerne.
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BEDRE KOMMUNIKATION I BYGGESAGER
– ANBEFALINGER FRA OPGAVEGRUPPEN STYRING AF BYGGESAGER

I SIDE 2 I

I 26.11.2017 I OPSAMLING - OPGAVEGRUPPEN ‘STYRING AF RENOVERINGSSAGER’ I

INDHOLD

INDHOLD
INTRO

s. 3

Opgavegruppens anbefalinger er opdelt i tre dele:

6 FORSLAG TIL BEDRE KOMMUNIKATION

s. 4

•

KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER

•

•

•

6 forslag til bedre kommunikation er opgavegruppens
generelle råd til, hvordan man får bedre kommunikation i
byggesager.
Kommunikationsværktøjer er de bestandige værktøjer,
som 3B udvikler for at styrke kommunikationen, fx grafiske
skabeloner.
Evalueringsværktøjer er de værktøjer, 3B kan udvikle til at
forstå, hvad beboere ønsker og efterspørger i løbet af
byggeriet, så de er optimalt forberedt på at overtage de
renoverede boliger og fællesarealer. Det giver også
mulighed for, at 3B ved, hvilken livskvalitetsforhøjelse, som
beboerne får ud af byggesagen.
Desuden er ‘Projektoversigten’ vedlagt som bilag.
Projektoversigten giver et overblik over de aktiviteter,
ressourcer og aktører, som indgår i en byggesag, samt
angiver de områder, hvor 3B aktuelt kan forbedre
kommunikationen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skabelon og arbejdsgang for kommunikationsplan
Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
Beboerpixi
Revidering af Byggepixi
Introkursus til afdelingsbestyrelse
Kursus til rådgivere og entreprenører
Projektoverblik
Økonomioverblik
Eventskabelon
Andre anbefalinger til kommunikation fra
opgavegruppen

s. 6
s. 7
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15
s. 16

EVALUERINGSVÆRKTØJER
1.
2.
3.
4.
5.

Hvornår og hvordan inddrager vi beboerne?
0-punktsmåling
Input til løsning
Løbende måling
Eftermåling

s. 18
s. 19
s. 20
s. 21
s. 22

BILAG – PROJEKTOVERSIGT

1.
2.

Intro til projektoversigt
3B’s byggekommunikation (projektoversigt)

s. 24
s. 25
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INTRO
Opgavegruppen er nedsat for at arbejde med styringen af 3B’s renoveringssager, så beboerne og afdelingsbestyrelser oplever et bedre
samarbejde, højere kvalitet, gennemførelse af aftalte planer og større budgetsikkerhed.
Opgavegruppen har siden januar 2017 arbejdet med følgende to opgaver, med hovedvægt på opgave 2:
1) Følge og kommentere arbejdet med at styrke styringen af 3B’s byggesager, fx bedre økonomistyring, aftaler med entreprenører og
rådgivere og projektopfølgning. Opgavegruppen har blandet drøftet følgende:
• Hvordan kan der stilles krav til overholdelse af varslinger, nøglehåndtering, aflåsning af døre, med videre til entreprenører i
kontrakterne, så 3B har mulighed for at sanktionere, hvis varslingerne ikke overholdes.
• Hvordan kan man i kontrakter og tilrettelæggelse af tidsplan indarbejde en kvalitetssikring af projektet i forhold til minimering af
gener for beboerne.
• Hvordan kan man mere aktivt arbejde med beboerambassadører i renoveringssagerne
• Mulighederne i at bruge Bestyrelsesweb og Beboerweb mere i renoveringsager
2) Finde løsninger på, hvordan beboere og afdelingsbestyrelser kan opleve bedre byggesager herunder hvordan beboere og
afdelingsbestyrelser oplever:
• at de bliver bedre informeret og inddraget i byggesagerne
• at de får en indsigt i og forståelse for, at der i renoveringssager ofte opstår uventede problemer, som man skal løse i fællesskab.
Opgavegruppens arbejde har primært handlet om, hvordan kommunikationen i en renoveringssag kan forbedres, samt hvordan
erfaringerne fra den enkelte sag kan genbruges i andre byggesager. Målet er, at 3B får bedre byggesagsprocesser med større tilfredshed
og livskvalitet for beboerne. Følgende sider opsummerer opgavegruppens konkrete anbefalinger til forbedring af kommunikation i
byggesager.
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6 FORSLAG TIL BEDRE KOMMUNIKATION
- opgavegruppens generelle råd til hvordan man får bedre kommunikation i byggesager.
1. Tilpas til forskellige behov blandt beboerne.
Kommunikationen ved byggesager i 3B skal særligt tage højde
for, at målgruppen (beboerne) kan have vidt forskellige behov og
roller i en byggesag:
• Nogle er med i afdelingsbestyrelsen
• Nogle har helt særlige behov, der skal indtænkes i
byggesagen
• Nogle vil kunne hjælpe byggeriet på vej ved at agere
ambassadører mellem beboere og projektgruppe.
2. Brug skabeloner.
Der er behov for kommunikations- og grafiske skabeloner, der
sætter en høj standard i forhold til tydelighed, fx:
•
En en-sides oversigt, der giver et overblik for afdelingsbestyrelser.
•
Store og tydelige varslingsopslag, der øger
informationsniveauet blandt beboerne.
3. Tilpas til afdelingen.
Kommunikationen skal tilpasses den enkelte afdeling og den
enkelte situation. Derfor skal projektgruppen selv sammensætte
brugen af skabeloner og afprøve, hvilke kanaler der fungerer
bedst

4. Få kommunikationen med i projektopdateringen.
Kommunikationen skal være en aktivitet på linje med
byggeprojektets øvrige poster, som projektlederen løbende
opdaterer i forhold til tid, kvalitet og økonomi.
Der skal i projektoversigten tilføjes en særskilt post med
kommunikation til beboerne, så alle i projektet kan se, hvordan
kommunikationen forløber.
5. Bliv klogere på beboernes livskvalitet.
Der ligger en oplagt mulighed i at systematisere evalueringen
omkring afdelingens faciliteter og beboernes oplevede
livskvalitet, så man før, under og efter byggesagen kan se, hvad
beboerne får ud af byggeriet. Det gør det også nemmere at
forventningsafstemme med beboerne.
6. Klæd afdelingsbestyrelsen bedre på.
Kommunikationen skal styrke afdelingsbestyrelsens forståelse
for og information omkring byggesagen, fx ved:
•
at afdelingsbestyrelsen introduceres bedre til byggesagens
forløb,
•
At afdelingsbestyrelsen får nemmere indsigt i projektets
løbende opdateringer.
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
- Hvilke skabeloner og arbejdsgange er der brug for
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
1. Skabelon og arbejdsgang for kommunikationsplan
Der skal udarbejdes en kommunikationsplan for hvert projekt i
indledningen af projektet. Skabelon og arbejdsgang for en
kommunikationsplan skal sikre, at der er taget stilling til de
vigtigste udfordringer ift. kommunikationen – fx særlige behov i
forbindelse med midlertidig flytning - og at der foreligger en
plan for, hvordan vi tackler de udfordringer.

Eksempler på spørgsmål:
-

Hvem er målgrupperne (fx almindelige beboere,
ambassadører, beboere med særlige behov)?

-

Hvilke kanaler når bedst ud til målgruppen?

-

Hvem udtaler sig om hvad under projektet?

-

Hvilke events skal vi afholde undervejs for at skabe en
god relation til beboerne?

-

Hvordan inddrager vi beboerne bedst i udviklingen af
projektet?

-

Hvad kan beboerne selv gøre?

-

Hvilke mål kan vi lægge for kommunikationen?

Hvornår: Indledende fase, opdateres for hver fase
Hvem: Projektleder + afdelingsbestyrelse/byggeudvalg
Hvorfor: Organiserer kommunikationen
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
2. Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
Der skal udvikles grafiske skabeloner til en del
standardsituationer, som de fleste byggerier
skal igennem for at sikre:
•

At der er en god standard for
kommunikation i byggesager

•

At komplekse informationer, fx økonomi i
forbindelse med helhedsplaner, kan
kommunikeres klart og tydeligt

•

At der ikke skal bruges resurser på at
udvikle nye skabeloner til hver enkelt
byggesag.

Hvornår: Under hele byggeriet
Hvem: Alle kan benytte skabelonerne
Hvorfor: Giver kommunikationen
gennemslagskraft og tydelighed

Liste med ønskede skabeloner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varslinger
Nyhedsbrev
PowerPoint-præsentation
Økonomi og huslejeillustrationer
Breve til beboerne
Invitation til event
Opslag og sider på sociale medier
Wayfindingskilte
Infotavler
Sikkerhedstavle
Byggepladsskilt
Forbudsskilte
Påbudsskilte
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
2. Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
To typer grafiske skabeloner - tilpasset situationen
I nogle situationer skal der kommunikeres klart og tydeligt
omkring farer, gener og omdirigeringer. I andre situationer skal vi
indbyde folk til at engagere sig i projektet. Kommunikationen skal
tilpasses til at kunne klare de to meget forskellige situationer.

SERVICEKOMMUNIKATION
Formål:
Indhold:
Målgruppe:

Vi kan med fordel udvikle to adskilte kommunikationslinjer
indenfor de grafiske skabeloner
Servicekommunikationen hjælper folk gennem byggeriet med
tydelig information om, hvordan man finder vej, varslinger og
manualer. Til servicekommunikationen kan vi udvikle en særskilt
visuel identitet, som folk ved altid handler om vigtige
informationer om byggeriet.

Funktion:
Værdier:
Grafik:

PROJEKTKOMMUNIKATION

Projektkommunikationslinjen kan derimod være en 3Bkommunikation, som omhandler fremtidens færdige projekt, fx i
forbindelse med større møder, fejring af milepæle.

Formål:
Indhold:

Hvornår: Under hele byggeriet

Værdier:
Grafik:

Hvem: Alle kan benytte skabelonerne
Hvorfor: Giver kommunikationen gennemslagskraft og
tydelighed

Hjælpe folk gennem
byggeriet
Hvad sker der lige nu?
Wayfinding, varslinger og
hjælp
Folk på stedet: Beboere,
og håndværkere
Få byggeriet til at glide
bedst muligt
Troværdig og klar
Maksimal synlighed

Målgruppe:
Funktion:

Engagere beboere
Fremtiden – vision, planer
og drømme
Beboere
Øge livskvaliteten og
merværdien af byggeriet
Engagerende
3B-identitet med nye
elementer
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
2. Grafiske skabeloner til beboerkommunikation
Eksempler på Service- og Projektkommunikation fra DTU
DTU gennemgår en massiv transformation og har udviklet et tosporet
kommunikationsprogram, der adskiller den daglige servicekommunikation og de
store visioner for byggeriet. Det giver bedre synlighed til begge.

SERVICEKOMMUNIKATION

PROJEKTKOMMUNIKATION
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
3. Beboerpixi - intro til byggesag for beboere
Det er vigtigt, at beboerne bliver klædt ordentligt på i forbindelse
med en byggesag. De skal kende deres rettigheder og pligter,
hvad de kan få indflydelse på, hvor kan de finde svar på deres
spørgsmål, mv.
Opgavegruppen foreslår derfor, at der udarbejdes en Beboerpixi,
der introducerer beboerne til mulighederne i en byggesag, fx:
•

Hvad er den typiske proces og de typiske roller i en
byggesag?

•

Hvad har vi af muligheder, ansvar, mv. i en byggesag?

•

Hvordan står du som beboer i forhold til forsikringer?

•

Hvad vil det sige at være byggesags-ambassadør?

•

Hvad er 3B’s politik for genhusning? (skal udarbejdes)

Eventuelt kan beboerpixien være digital, så den tilpasses den
enkelte byggesag med fx:
•

Hvor kan jeg finde information?

•

Hvem kan jeg kontakte om hvad?

•

Kan jeg blive genhuset?

Hvornår: Indledende fase
Hvem: Til beboerne
Hvorfor: Oplærer beboere i proces og roller
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
4. Revidering af Byggepixi

Det er nødvendigt at klæde afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget
godt på i starten af en byggesag, så de kan fungere optimalt som
beboernes repræsentanter. De skal have indblik i byggesagens
faser, roller og ansvar – særligt med fokus på, hvor de kan gøre en
forskel.
3B’s byggepixi (Byggepixien) er et godt værktøj til at give
afdelingsbestyrelsen indblik i byggesagsprocessen, men
opgavegruppen foreslår at byggepixien revideres, så den giver et
endnu klarere billede af byggeprocessen.
•

Hvornår: Indledende fase

•

Hvem: Til afdelingsbestyrelse

•

Hvorfor: Introducerer afdelingsbestyrelsens medlemmer i
proces og roller
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
5. Introkursus til afdelingsbestyrelse
Alle afdelingsbestyrelser bør have en
standardiseret og afprøvet introduktion til
byggesager, der klæder dem på ift. byggesagen.
Her har vi brug for en kursusdag, hvor Byggepixien
indgår. Dagen skal give følgende indsigter:
• fordelene ved renovering (hvorfor gør vi det?)
• processen for et byggeri (hvornår og hvordan
gør vi det?)
• hvordan et byggeri er organiseret (hvem er hvem
i et byggeri?)
• afdelingsbestyrelsens og beboernes rolle (hvad
kan vi gøre?)
• byggeriets risici (hvad skal vi være
opmærksomme på?)
Hvornår: Indledende fase
Hvem: Til afdelingsbestyrelse
Hvorfor: Oplærer afdelingsbestyrelsens
medlemmer i proces og roller
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
6. Kursus til rådgivere og entreprenører

Der skal udvikles et kursusværktøj, der skal give rådgivere
og entreprenører indblik i byggesagen set med beboernes
øjne, så de får forståelse for, hvor stort et indgreb en
renoveringssag er i beboernes hverdag, herunder
vigtigheden af fx:
•

Procesplanlægning og projektering med beboerfokus

•

Præcis og rettidig kommunikation via de rigtige
kanaler

•

Overholdelse af varslinger og rettidig omvarsling

•

Nøglehåndtering og aflåsning af døre

Hvornår: Indledende fase + løbende
Hvem: Rådgivere og entreprenører
Hvorfor: For at få rådgivere og entreprenører til at have et
øget fokus på hvordan byggesagen opleves som beboer
samt hvordan projekt, udførelse og tidsplan typisk bør
kvalitetssikres ud fra et beboerperspektiv.
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
7. Projektoverblik

Det skal være muligt for Afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget at få et enkelt projektoverblik, der på
overskuelig vis viser byggeprojektets udvikling og
udfordringer. Projektoverblikket skal kunne tilgås når
som helst efter behov, fx via Bestyrelsesweb eller en
anden digital løsning, der kan trække data fra Unik.
Det kan fx være en oversigt med grønne/gule/røde
punkter. De grønne aktiviteter forløber som forventet.
De gule er udfordret på tid, penge eller kvalitet, men
bliver pt. varetaget af projektledelsen. Røde punkter
kræver beslutning eller handling fra
afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget.
Hvornår: Anvendes løbende
Hvem: Projektleder over for afdelingsbestyrelse
Hvorfor: Sørger for at kommunikationen følges med
samme fokus som byggesagens øvrige opgaver
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
8. Økonomioverblik

Det skal være muligt for Afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget at få et enkelt økonomioverblik,
der på overskuelig vis viser byggeprojektets
nøgletal, og viser hvad afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget skal tage stilling til, fx:
- Forbrugte midler
- Budgetterede midler
- Restbeløb
Økonomioverblikket skal kunne tilgås når som
helst efter behov, fx via Bestyrelsesweb eller en
anden digital løsning, der kan trække data fra
Unik.
•

Hvornår: Anvendes løbende

•

Hvem: Projektleder over for
afdelingsbestyrelse

•

Hvorfor: Giver afdelingsbestyrelsen
overblik
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9. Eventskabelon

Der bør laves et idékatalog til events under byggesagen, så
projektgruppen kan bestemme, hvordan de kan opbygge
den gode relation til beboerne.
Idékataloget skal både give overblik over de klassiske
byggeevents og så de mere overraskende pop-up events,
som man hurtigt kan afholde. Events kan fx være:

- Rejsegilde
- Undskyld-vi-larmer-kaffe
- Banke på hos beboerne
- Grillaften
- Første spadestik
•

Hvornår: Indledende fase

•

Hvem: Projektleder over for
afdelingsbestyrelse/byggeudvalg

•

Hvorfor: Sørger for at beboerne også møder
projektgruppen under uformelle rammer
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KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER
9. Andre anbefalinger til kommunikation fra opgavegruppen

1.

2.

3.

På afdelingsmøder og byggeudvalgsmøder er det
vigtigt med klar tale. Projektlederne skal forklare
økonomien, risikopunkter, hvad man kan få
indflydelse på og hvilke andre interessenter, der kan
påvirke proces, arbejder og økonomi.
Referater skal være fyldestgørende og let
tilgængelige, så alle aftaler fremgår og benyttes som
en fælles del af det samlede aftalegrundlag.
Det er svært at formidle en byggesag, økonomi med
videre enkelt på et afdelingsmøde. Slides med
videre bør gennemgås med afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget, som både fungerer som
kvalitetssikring af, at materialet er forståeligt og
samtidig sikrer at afdelingsbestyrelsen/
byggeudvalget er enige de forhold i byggesagen, der
præsenteres.

4. På afdelingsmøder, byggeudvalgsmøder og i
informationsmateriale skal man undgå indforståede
begreber, som fx skema a, b og c
5. Man kan også arbejde med erfaringsudveksling
mellem afdelingsbestyrelserne, fx kunne
Hjortegårdens bestyrelse komme ud til
Lønstrupgården og fortælle om deres erfaringer.
6. Udgangspunktet for al kommunikation skal være at
det er troværdigt, præcist og relevant. Fx bør møder
starte med alle de vigtigste informationer. Herefter
kan beboerne få mulighed for at høre mere om lige
præcis den del, der interesserer dem.
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EVALUERING OG INDDRAGELSE
- Hvordan kan vi ‘måle’ om vi er på rette vej?
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EVALUERING OG INDDRAGELSE
- Hvornår og hvordan inddrager vi beboerne?

Afdelingsbestyrelsen og projektgruppen skal klædes bedre på i forhold til byggesagens mål om at skabe en bedre bolig og et bedre
boligområde. Dette kan opnås ved at benytte et system, der angiver beboernes deltagelse, ønsker, livskvalitet og følelse af ejerskab
i de forskellige faser af byggeriet

Forberede

0-punktsmåling:
Beboertilfredshed
Livskvalitet
Stolthed
Udfordringer i
afdelingen
Hvordan bruges
faciliteterne?

Planlægge

Input til løsning:
Hvordan skaber vi en
bedre afdeling?
Hvad drømmer vi om?

Udføre

Løbende måling:
Når vi ud til alle beboere?
Hvilken information har
beboerne brug for?
Hvordan er ’temperaturen’
i afdelingen lige nu?

Afslutte

Eftermåling:
Beboertilfredshed
Livskvalitet
Stolthed
Udfordringer i
afdelingen
Hvordan bruges
de nye faciliteter?
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1. 0-punkts måling

Ved opstarten af et nyt projekt skal det afklares,
hvad beboerne mener om deres nuværende
faciliteter, og hvordan de bruger dem, fx:
- Hvad er beboerne glade for? Hvorfor bor de
her?
- Hvor stolte er de ved at bo, hvor de bor?
- Hvilke udfordringer møder de i området?
- Hvad savner beboerne i boligen og området?
Hvornår: Indledende fase
Hvem: Input fra beboere til projektleder og
afdelingsbestyrelse/byggeudvalg
Hvorfor: Giver projektgruppen input til
byggeprojektets mål
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2. Input til løsning

Under formuleringen af den endelige løsning
skal beboerne involveres, så de kan få
ejerskab til den endelige løsning, fx:
- Hvilke kvaliteter ved projektet skal
prioriteres?
- Hvordan kan man som beboere være med
til at få det maksimale ud af de nye
faciliteter? Hvordan kan man som beboere
tage ejerskab over de nye fælles områder?
Hvornår: Projektering
Hvem: Fra beboere til projektgruppe og
afdelingsbestyrelse
Hvorfor: Giver projektgruppen konkrete input
til bedre byggeri
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3. Løbende måling

Under planlægning og udførsel skal der løbende
evalueres på omfang af kommunikation, valg af
kommunikationskanaler samt beboertilfredshed,
for at sikre at beboerne får den kommunikation,
de har brug for, og at projektet er på rette vej, fx:
- Får vi de svar, vi har brug for af beboerne?
- Rammer vi alle målgrupper med den
nuværende kommunikation?
- Temperaturmåling – hvordan er beboernes
tilfredshed lige nu?
Hvornår: Løbende
Hvem: Input fra beboere til projektleder og
afdelingsbestyrelse/byggeudvalg samt
projektgruppens interne evaluering af
kommunikationsniveau.
Hvorfor: Giver projektgruppen konkrete input til
bedre kommunikation
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4. Eftermåling

Efter byggeriet er overstået, bør vi undersøge,
hvordan de nye faciliteter bliver benyttet, og
hvordan det har påvirket beboernes liv, fx:
- Hvad er beboerne glade for? Hvilken
forandring mærker de?
- Hvor stolte er de ved at bo i afdelingen nu?
- Hvilke udfordringer har de i dag ift. tidligere?
- Hvad vil beboerne selv gøre for at få det
bedste ud af de nye faciliteter?
Hvornår: Efter byggeriets afslutning
Hvem: Fra beboere til 3B
Hvorfor: Giver 3B indsigt i byggeriets effekt på
beboerne, hvilket også kan bruges i nye
byggesager.

BILAG – PROJEKTOVERSIGT
3B’s byggekommunikation - hvem, hvad og hvordan forbedres kommunikationen i renoveringssager
På 4. møde i opgavegruppen, deltog kommunikationskonsulent Stephane Barbou des Places fra 2+1 og der blev samlet op på opgavegruppens idéer,
temaer og anbefalinger. Til opsamlingen introducerede Stephane ‘Projektoversigtsmodellen’ Projektmodellen er brugt til at skabe overblik over, hvad
er skal til, for af forbedre kommunikationen i byggesager i 3B. De orange pile viser, hvordan kommunikationsværktøjerne via forskellige kanaler når
ude til forskellige målgrupper – op at målgrupperne kan give feedback der kan forbedre kommunikationsværktøjerne
TEAM (projektgruppe)

PARTNERE

PRODUKT

Hvem udfører projektet?

Hvem er de bagvedliggende
partnere til projektet?

Hvad skal vi udvikle?

•
•
•
•

Projektleder
Rådgivere
Entreprenør
Afdelingsbestyrelse /
Byggeudvalg

•
•
•
•
•

•
•
•
•

RESSOURCER
Hvilke ekstra ressourcer
kunne vi trække på?

•
•

Rejseholdet
Byggepixien

•
•
•
•
•

Standardpakken:
Kom.planskabelon
Grafiske skabeloner
Beboerpixi
Evalueringsmodel
Overblik til
afd.bestyrelse
Økonomioverblik
Eventskabelon
Intro til afd.bestyrelse
Projektoverblik
Standard
præsentationer

Hvordan når vi ud til målgruppen?

•
•
•
•
•
•
•

Folder
Beboerweb
Best.web
Banke på
Postkasse
Infotavle
SMS

•
•
•
•
•

1.Beboere
• Midtergruppe
• Ambassadører
• Folk med særlige behov
2. Afdelingsbestyrelse /
Byggeudvalg

3. Arbejdsgruppe

Kanalvalg
Evaluering
Forventningsafstemning
Projektkvalificering
Hjælp til beboere

SUCCESKRITERIER
Hvad skal vi opnå?

•
•
•

Hjemmeside
Soc.Medier
Nyhedsbrev
Afd.møder
Info.møder
Blokmøder
Events

Hvad skal målgruppen give os
tilbage i løbet af projektet?

Midler/resurser som skal tilføres for at projektet kan gennemføres

Midler til udvikling af kommunikationsværktøj

•
•
•
•
•
•
•

FEEDBACK

INPUT

•

Hvem udfører vi projektet for?
Hvem taler vi med?

KANAL
•

Kommune
Org. bestyrelse
3B administration
Landsbyggefonden
Realkreditinstitutter

MÅLGRUPPE

(Større budgetsikkerhed)
Større beboertilfredshed
Opkvalificering af
afdelingsbestyrelse

•
•
•

Færre timer til konflikter, flere
timer til byggeprojektet
Større ejerskab og stærkere
fællesskab i afdelingen
Større stolthed ved at bo i
afdelingen

Spørgeguide til evaluering af byggesager
I forlængelse af målsætningen under den strategiske handleplan ’Fremtidens byggesager i 3B’

Byggesagsprocessen
Følgende spørgsmål handler om byggesagsprocessen - fra da afdelingen igangsatte byggesagen
frem til at byggesagen var afsluttet.
1.

Var det klart for dig, hvad der skulle ske i byggesagen og hvornår?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

2.

Var det klart for dig, hvilket arbejde håndværkerne skulle udføre og hvornår?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

3.

Var det tydeligt for dig, før byggesagen gik i gang, hvad du kunne forvente af gener i forbindelse med byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

4.

Var det tydeligt for dig, hvad der blev forventet af dig i byggesagen? (Fx udlevering af nøgler,
rydning af boligen mv. )
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

Information om byggesagen
Følgende spørgsmål handler om den information, som I beboere har fået, fra da afdelingen igangsatte byggesagen frem til at byggesagen var afsluttet (med information menes der al information
som fx beboerorienteringer, informationsmøder, information på afdelingens hjemmeside, Mit 3B,
kommunikation med projektleder og eventuelt byggekontor mv.)
5.

Fik du den relevante information på de rigtige tidspunkter?
(Fire svarkategorier, enig - uenig + ikke relevant)
Kun ved uenig: Hvis ikke, var det så fordi at:




6.

Indholdet i informationerne ikke var tilstrækkeligt?
Indholdet i informationerne var for omfattende eller svært at forstå?
Der var for langt imellem at du fik informationer?

Jeg vidste, hvor jeg skulle henvende mig, hvis jeg havde et spørgsmål vedrørende byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)
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7.

Oplevede du at få svar på dine spørgsmål, når du henvendte dig?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

8.

Var det nemt for dig at finde information om byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)

Hvor søgte du informationer om byggesagen:
 Afdelingens hjemmeside
 Nyhedsbreve/Orienteringer i postkassen
 Mit3B
 På informationsmøder
 Kontakte projektleder
 Facebook
 Byggekontoret (hvis der er sådan et)
 Andet ______________
9. Hvor tilfreds er du alt i alt med den service der har været undervejs i byggesagen?
Det endelige resultat af byggesagen.
De følgende spørgsmål handler om det endelige resultat, der er kommet ud af byggesagen, efter at den
er blevet afsluttet.
10. Er du blevet glad for det endelige resultat af arbejdet i din bolig (kun for byggesager, hvor der
er lavet arbejder i boligen)
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)
10A Hvor glad var du for din bolig inden byggesagen
(På en skala fra 1- 10)
10B Hvor glad er du for din bolig nu – med de ændringer, der er udført i boligen
(På en skala fra 1- 10)
11. Er du blevet glad for det endelige resultat af arbejdet i din afdeling.
(Fire svarkategorier, enig – uenig + ikke relevant)
12. Der var overensstemmelse mellem det projekt der blev præsenteret undervejs og det endelige resultat?
(Fire svarkategorier, enig - uenig)
13. Er der andet du vil fortælle os om byggesagen?(ny side)
Åbent
2

Tak for dit svar. Hvis du har spørgsmål eller konkrete henvendelser vedrørende byggesagen skal du kontakte XXXX, da denne spørgeskemaundersøgelse er anonym.
Byggeudvalget – ekstraspørgsmål
14. Var det tydeligt for dig, hvad din/jeres rolle som byggeudvalg var i forbindelse med byggesagen?
(Fire svarkategorier, enig - uenig)
15. Fik byggeudvalget de nødvendige informationer undervejs?
(Fire svarkategorier, enig - uenig)
16. Hvordan oplevede du byggeudvalgsmøderne i forhold til:
 Frekvensen af dem (tilpas – ringe)
 Informationsniveauet på dem (tilpas – ringe)
 Andet_____
17. Hvor meget indflydelse oplevede du at byggeudvalget have undervejs i byggesagen?
(tilpas – ringe)
18. Hvor tilfreds er du alt i alt med den service der har været undervejs i byggesagen?
19. Hvor oplevede du, at du kunne gøre en forskel som byggeudvalgsmedlem? Åbent
20. Var der noget du synes skulle være anderledes i byggeudvalgets arbejde? Åbent
21. Hvad var det bedste ved at være en del af byggeudvalget? Åbent
OBS!
Spørgeguiden skal både justeres ift. sprog og så skal det testes inden det skal sendes ud til beboerne i byggesagerne. Dette kan medføre nogle justeringer i spørgeguiden.
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PUNKT 14
Indstilling – Procedure for 3B’s deltagelse i udviklingsprojek-ter
på energi- og miljøområdet (B)

Procedure for 3B’s deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Byggeudvalget den 28. november 2017
- 30. november 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til den fremtidige procedure for 3B’s deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s deltagelse i kommende udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet, opdeles i to
faser (udviklingsfasen og udførelsesfasen) med to særskilte budgetter, der godkendes individuelt.

2.

at 3B opretter en udviklingspulje på 100.000 kr. årligt som forvaltes af Byggeudvalget. Puljen skal bruges til finansiering af 3B’s deltagelse i udviklingsfasen af kommende udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet, dvs. 3B’s ustøttede timeforbrug. Såfremt forundersøgelserne efterfølgende fører til en byggesag i en afdeling, skal udgifterne dækkes af byggesagen, dvs. afdelingens økonomi.

Problemstilling
På baggrund af 3B – Sammen mod 2020, herunder værdien om at være ”nyskabende” og målet
om fokus på en ”miljømæssig bæredygtig” profil, har administrationen vurderet det nødvendigt at
arbejde mod en fast procedure for, hvordan 3B igangsætter forskellige støttede udviklingsprojekter
på energi- og miljøområdet. Det kunne fx være EUDP1-støtteordningen, som der i denne indstilling
er taget udgangspunkt i, men bør også være gældende for andre støtteordninger.

Løsning
Forløbet af et udviklingsprojekt på energi- og miljøområdet og 3B’s involvering
Et typisk udviklingsprojekt starter med, at fx en producent af en ny idé eller et nyt produkt tager
kontakt til en rådgiver i branchen. Efter en eventuel markedsanalyse bliver projektet organiseret.
På baggrund heraf kunne det tænkes, at 3B ville blive vurderet til at kunne være en potentiel sam1

”Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi

på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.” Energistyrelsen

1

arbejdspartner til sparring og indhentning af driftserfaring, samt som en eventuel platform for efterfølgende afprøvning og udførelse.
Et udviklingsprojekt vil som oftest have en længere indledende fase end almindelige renoveringsprojekter af samme størrelse, da produktet eller løsningen er under udvikling og derfor skal analyseres, måles og testes, før produktet eller løsningen kan afprøves. 3B vil derfor i den indledende
fase skulle bidrage med timer i forbindelse med sparring og driftserfaring. Et udviklingsprojekt afprøves ofte på en lille del af bebyggelsen som et prøvefelt eller prøveblok.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af tidligere erfaringer med udviklingsprojekter i 3B, hvor projekterne har vist sig at blive væsentligt dyrere end forventet, kan være en skepsis i
forhold til 3B’s deltagelse i sådanne projekter. Projekternes økonomiske risiko for 3B’s deltagelse
kan være svære at gennemskue og har betydet, at der bliver stillet store krav til dokumentation og
sikkerhed i forhold til et eventuelt slutresultat. Denne dokumentation er svær at garantere i opstarten af et projekt, der stadig er under udvikling. På baggrund af dette kan 3B ende med at blive afkoblet som samarbejdspartner i udviklingsprojekter, da det ikke er muligt for projektudbyder at leve
op til 3B’s dokumentationskrav.
Såfremt 3B ønsker at være nyskabende og åben overfor nye og smartere løsninger i forhold til
energi, miljø og drift i 3B’s afdelinger, bør 3B være en attraktiv samarbejdspartner i denne slags
projekter, da 3B er en potentiel stor aftager af sådanne nye produkter og løsninger. Det betyder, at
3B derfor i udviklingsprojekterne kan tillade sig at stille krav til 3B’s deltagelse i projekternes processer.
I den forbindelse drøftede Byggeudvalget og administrationen den 6. april 2017 et udkast til en
proces for, hvordan kommende støttede udviklings- og pilotprojekter i 3B bør forløbe. For at optimere processen skal der tages stilling til følgende punkter i forbindelse med igangsætning af støttede udviklingsprojekter:
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Hvordan kan 3B blive samarbejdspartner i energi- eller driftsoptimerende udviklingsprojekter og drage fordel af energibesparende løsninger og mulige støtteordninger, samtidig med
at mindske 3B’s økonomiske risiko både for organisationen og afdelingerne?



Hvordan skal udviklingsprojekterne finansieres internt i 3B, for at afdelingerne får interesse
i at deltage?

Faseopdelt proces for udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet
Det er administrationens anbefaling, at igangsætningen af kommende udviklingsprojekter i 3B på
energi- og miljøområdet sker i to faser: En udviklingsfase og en udførelsesfase - begge med separate budgetter og opdelt deltagelsesgodkendelse.
1. Udviklingsfasen
I udviklingsfasen vil 3B typisk skulle bidrage med følgende:


Udvælgelse af potentielle/relevante afdelinger i 3B som platform til projektet.



Behjælpelig med tegningsmateriale mv. for udvalgte afdelinger.



Deltagelse på workshops og koordineringsmøder.



Sparingspartner i forhold til driftserfaringer.



Besigtigelse af forhold i udvalgte afdelinger.

3B’s deltagelse i det givne projekt inklusive budget med timer og eventuel støtteandel til indledende idéudvikling skal godkendes af Byggeudvalget inden for en given økonomi som beskrevet nedenfor, og ud fra en vurdering af om projektet menes at være et relevant projekt for 3B at deltage i.
Potentielle afdelinger skal høres, om de ønsker at deltage som case med henblik på videre deltagelse i udførelsesfasen, men uden at afdelingerne forpligter sig til at udføre projektet i praksis.
Samtidig skal der foreligge en redegørelse for forventede energi- og driftsbesparelser i en eventuel
kommende udførelse før godkendelse af det kommende samarbejde med afdelingen i udførelsesfasen.
2. Udførelsesfasen
På baggrund af anlægsbudgettet for henholdsvis udviklingsprojektet sammenlignet med et traditionelt projekt, er det op til den pågældende afdeling at beslutte, hvorvidt afdelingen ønsker videre
deltagelse i udviklingsprojektet. Dette skal ikke godkendes af organisationsbestyrelsen.
Beslutning om videre deltagelse som afprøvningsafdeling tages på baggrund af faktisk omfang og
endeligt tilrettet budget ud fra udviklingsfasens resultater og tilretninger. Et udviklingsprojekt vil
oftest kun omhandle en lille del af afdelingens bebyggelse, som skal anses som prøvefelt. Det endelige omfang, proces og budget for udviklingsprojektet vil samtidig skulle sammenlignes med nuværende markedspriser for lignende projekter eller produkter og holdes op imod forventede energibesparelser og eventuelle driftsbesparelser i afdelingen.
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Udførelse og projektledelse finansieres af afdelingen som en traditionel byggesag. Der foretages
eventuelle energimålinger før og efter udførelsen.
Efter udviklingsprojektet
Efter udviklingsprojektets afslutning kan afdelingen beslutte, om det ønskes, at resten af afdelingen
skal benytte sig af den nye afprøvede løsning. I så fald udføres dette ud fra gældende udbudsregler. Videre forløb finansieres som øvrige byggesager i 3B.
Ved at opdele projekterne i to faser med to separate budgetter kan det blive mere attraktivt for afdelingerne at være med i kommende udviklingsprojekter, samtidig med at 3B ikke binder sig på
deltagelse i udførelsesfasen. Der tages først stilling til, om afdelingen ønsker at deltage i udførelsen, når alle forundersøgelser har beskrevet, om det vil være en fornuftig løsning for afdelingen og
for 3B generelt. Processerne bliver hermed mere gennemskuelige i forhold til 3B’s og afdelingernes økonomiske risiko.
Finansiering af udviklingsfasen
Det er administrationens anbefaling, at der fastsættes en procedure for, hvordan 3B’s deltagelse i
udviklingsfasen finansieres internt i 3B, for at gøre det mere attraktivt for afdelingerne at være en
samarbejdspartner i kommende udviklingsprojekter.
Derfor forslås det at der oprettes en udviklingspulje i 3B på 100.000 kr. årligt som forvaltes af Byggeudvalget. Puljen skal bruges til at finansiere 3B’s deltagelse, dvs. 3B’s ustøttede timeforbrug, i
udviklingsfasen, i kommende energi-, miljø- og evt. driftsbesparende udviklingsprojekter. Såfremt
at forundersøgelserne i udviklingsfasen efterfølgende fører til en byggesag i en afdeling, skal de
ustøttede udgifter (3B’s interne timeforbrug) i udviklingsfasen dækkes af byggesagen, dvs. afdelingen.
Ved at oprette en årlig udviklingspulje kan Byggeudvalget træffe beslutning om 3B’s deltagelse i et
projekt hvis udviklingsfasens budget for 3B ikke overstiger det resterende beløb i den årlige udviklingspulje. Herved er det op til Byggeudvalget at holde øje med udviklingspuljens restbeløb, så
puljen ikke bliver overskredet.
Bliver det årlige puljebeløb ikke brugt, vil restbeløbet tilbageføres til dispositionsfonden. Det samme er gældende, hvis en afdeling beslutter at godkende opstart af udførelse på baggrund af en
udviklingsfase. Herved tilbagebetaler afdelingen udgifterne til dispositionsfonden.
Er et projekts budget for 3B’s deltagelse i udviklingsfasen højere end 100.000 kr. skal der laves en
indstilling til organisationsbestyrelsen.
Ovenstående forslag vurderes at fremme afdelingernes interesse i at være med i kommende relevante udviklingsprojekter for 3B, da en eventuel deltagelse i udviklingsfasen herved ikke bliver en
udgift for afdelingen, medmindre deltagelsen fører til en byggesag. Forslaget kan samtidig være
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med til at fremme 3B’s energiprofil og afprøve fremtidige besparende løsninger, som kan være
relevante for alle 3B’s afdelinger.

Økonomi
Der skal årligt afsættes 100.000 kr. fra dispositionsfonden til en udviklingspulje som forvaltes af
Byggeudvalget.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen udarbejde en arbejdsgang for den fremadrettede proces for afklaring af 3B’s deltagelse i udviklingsprojekter i regi af
Byggeudvalget, som beskrevet i løsningsafsnittet.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 15
Indstilling – Navngivning af nye afdelinger og navngivning af
boliger på Teglholmen (B)

Navngivning af nye afdelinger og navngivning af
boliger på Teglholmen (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Byggeudvalgsmøde den 28. november 2017
- 30. november 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en fast procedure for navngivning af 3B’s nye afdelinger samt navngivning af 3B’s nye familie- og ungdomsboliger på Teglholmen i København.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s nye afdelinger navngives ved at udskrive en åben idékonkurrence som beskrevet i
’Løsning’.

2.

at 3B’s nye afdeling med familie- og ungdomsboliger på Teglholmen i København på baggrund af den gennemførte navnekonkurrence navngives ”Støberigade”.

Problemstilling
Administrationen har tidligere oplevet udfordringer med, at der ikke har været en fast procedure for
navngivning af 3B’s nye afdelinger.
I den forbindelse besluttede organisationsbestyrelsen efter indstilling fra Byggeudvalget den 27.
april 2017 en proces for navngivning, som skulle afprøves på 3B’s kommende ungdomsboliger i
Hørkær i Herlev. Processen indebar, at der blev igangsat en navngivningsproces for afdelingen,
hvor der på 3B’s hjemmeside og sociale medier blev udskrevet en åben idékonkurrence, og Byggeudvalget herefter udvalgte vindernavnet. Processen blev evalueret på Byggeudvalgsmødet den
22. august 2017.
I forbindelse med opnået Skema B på opførelsen af 3B’s nye afdeling med 65 familie- og syv ungdomsboliger på Teglholmen i København, blev der ud fra samme proces som ovenfor den 11. oktober 2017 udskrevet en navnekonkurrence på 3B’s hjemmeside og Facebookside med frist den 2.
november 2017.

Løsning
Navngivningsproces for nye afdelinger
Den ovenfor beskrevne navngivningsproces har således nu været afprøvet på to afdelinger.
1

På baggrund af de to afprøvede processer for navngivning og Byggeudvalgets evaluering foreslår
Byggeudvalget at den generelle proces for navngivning af 3B’s nye afdelinger fremadrettet består i:
1. Indledende screening
Der udarbejdes en indledende screening med kortlægning af det pågældende områdes kultur og geografiske historie samt eventuelle særkende.
2. Åben konkurrence
Med udgangspunkt i den indledende screening udarbejder administrationen et konkurrencemateriale, hvorefter der udskrives en åben navnekonkurrence på blandt andet 3B’s
hjemmeside, intranet og Facebook. Navnekonkurrencen er åben for alle på nær medlemmer af Byggeudvalget, der ikke selv kan bidrage med navneforslag til navnekonkurrencen.
3. Byggeudvalget udvælger vindernavnet
De indkomne navneforslag indstilles anonymt til Byggeudvalget, der vælger vindernavnet
og efterfølgende orienterer organisationsbestyrelsen om vindernavnet. Vinderen præmieres
med et gavekort og offentliggøres på diverse medier (se bilag 1 – arbejdsgang).
Budgettet for en samlet navngivningspakke, som betales af byggesagen, er på i alt ca. 7.000 –
10.000 kr. og fordelt som følger:
Lokalhistorisk medarbejder (afhængig af kommune)
3B timer (kommunikation) *
Præmie
Uforudsete udgifter
I alt

0-3.000 kr.
6.000 kr.
300 kr.
700 kr.
7.000-10.000 kr.

* Screening, grafisk materiale, konkurrencemateriale, hjemmeside, Facebook, indsamling af navne etc.

Navngivning af 3B’s nye familie- og ungdomsboliger på Teglholmen i København
Med udgangspunkt i ovenstående proces blev der igangsat en indledende screening og kortlægning af lokalområdets kulturelle og geografiske historie og særkende for 3B’s nye afdeling på Teglholmen i København. På baggrund heraf blev der fra den 11. oktober til den 2. november 2017 på
3B’s hjemmeside og Facebookside udskrevet en åben idékonkurrence om forslag til navn på afdelingen (se bilag 2). Alle beboerdemokrater, beboere, eksterne samt 3B’s medarbejdere har dermed
kunne deltage i konkurrencen.
I den forbindelse er der indkommet 27 navneforslag. Administrationen har gennemgået de indkomne navneforslag (se bilag 3). Listen er gennemgået af administrationen, og der er ikke fundet
indkomne navneforslag, der allerede er benyttet af 3B eller brugt i lokalområdet. Alle navneforslag
optræder anonymt uden forslagsstiller.
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Byggeudvalget foreslår på baggrund af de indkomne forslag at den nye afdeling på Teglholmen
skal navngives ”Støberigade”. Vindernavnet vil efter organisationsbestyrelsens beslutning blive
offentliggjort på 3B’s hjemmeside og Facebookside og præmieret med et gavekort.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen i fremtiden udskrive
navnekonkurrencer ved navngivning af nye afdelinger som beskrevet i løsningsafsnittet. Derudover
vil vinderen af den pågældende navnekonkurrence for Teglholmen blive orienteret og præmieret.
Vindernavnet vil blive offentliggjort på 3B’s hjemmeside og Facebookside.

Bilag
1. Arbejdsgang for navngivning af nye 3B-afdelinger.
2. Konkurrencemateriale navngivning Teglholmen.
3. Navneforslag Teglholmen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingens pkt. 1 til behandling i organisationsbestyrelsen.
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at den nye afdeling på Teglholmen skal hedde
Støberigade.
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Arbejdsgang for Navngivning af nye 3B afdelinger

Emne

Navngivning af alle nye afdelinger i 3B, sker ved en åben navnekonkurrence på 3B’s hjemmeside.

Arbejdsopgaver

Procedurer

1.
2.
3.
4.
5.

Igangsætning af indledende screening
Udarbejdelse af konkurrencemateriale
3B’s Byggeudvalg udvælger vindernavnet
Vindernavnet indstilles til orientering til organisationsbestyrelsen
Vinderen og vindernavnet offentliggøres på 3B’s hjemmeside og facebookside samt præmieres

1. Igangsætning af indledende screening
Der igangsættes en indledende screening med en kortlægning af det pågældende områdes kultur- og geografiske historie, samt eventuelt særkende.
Navngivning af afdelinger skal igangsættes tidligst muligt i processen. Den
forventede tidsplan for udarbejdelse af indledende screening og konkurrencemateriale, samt gennemførelse af konkurrence er som følger:

Uge 3
Konkurrenc
e-materiale
udarbejdes
(Komm)

Byg
bestiller
indledende
screening

Uge 1 og 2
Screening i
gang
(Komm)

Nr.
Udarbejdet/opdateret af: MESK 14.11.2017
Revideret: Initialer og dato
Godkendt af: Initialer og dato

Uge 8
Indstilling til
Byggeudvalg
med forslag
og motivation
(Byg)

Uge 5 og 6
Konkurrence
i gang
(Komm)

Uge 4
Orientering
til
Byggeudval
g per mail
(Byg)

Uge 7
Indstilling
s-kladde
til MOBO/
direktion?
(Byg)

Uge 9
Endelig
beslutning
træffes på
Byggeudv
algsmøde

Kommunikation bestilles af Projektlederen til at forestå igangsætning af den
indledende screening, samt udarbejdelse af konkurrencemateriale og opfølgning på konkurrence. Projektleder indkalder til et opstartsmøde.
Budgettet for en samlet navngivningspakke er på i alt 7.000 – 10.000 kr.
inkl. moms fordelt som følger:
Lokalhistorisk medarbejder (afhængigt af kommune)
Kommunikation (screening, grafisk materiale, konkurrencemateriale, hjemmeside, facebook etc.)
Opsamling (indsamling af navne, grafik)
Præmie: Supergavekort
Uforudsete udgifter
I alt

0-3.000 kr.
4.000 kr.
2.000 kr.
300 kr.
700 kr.
7.000-10.000 kr.

Kommunikation kontakter lokalhistorisk arkiv og kommunen angående kortlægning af områdets kultur- og geografiske historie, samt eventuelle særkende og tema for afdelings-/vejnavne i området.
2. Udarbejdelse af konkurrencemateriale
På baggrund af den indledende screening udarbejder Kommunikation udkast til konkurrencemateriale til en åben idékonkurrence, hvor alle – også
personer uden tilknytning til 3B kan komme med navneforslag til den nye
afdeling. Se Konkurrencebetingelser i særskilt dokument.
Konkurrencematerialet skal indeholde info fra screening og et link til google
maps, så det er tydeligt, hvor bebyggelsen kommer til at ligge. Materialet
sendes til orientering i 3B’s Byggeudvalg.
Navnekonkurrencen udskrives på 3B’s hjemmeside samt Facebook-side,
hvor det fremgår, at deltagere kan sende deres navneforslag til mailadressen navnekonkurrence@3b.dk.
I forbindelse med udskrivning af navnekonkurrence skal 3B’s Byggeudvalg
orienteres pr. mail.
Medlemmer af Byggeudvalget kan ikke selv bidrage med navneforslag til
navnekonkurrencen.
3. 3B’s Byggeudvalg udvælger vindernavnet
Kommunikation står for at liste de indkomne navneforslag med eventuel
tilhørende motivation (anonymt). Listen indstilles til 3B’s Byggeudvalg på et

Nr.
Udarbejdet/opdateret af: MESK 14.11.2017
Revideret: Initialer og dato
Godkendt af: Initialer og dato

Byggeudvalgsmøde. Byggeudvalget har den endelige beslutningskompetence og udpeger vindernavnet for den nye afdeling.

4. Vindernavnet indstilles til orientering til organisationsbestyrelsen
Byggeudvalgets vindernavn indstilles til orientering til organisationsbestyrelsen på det efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde.
5. Vinderen og vindernavnet offentliggøres på 3B’s hjemmeside
og facebookside samt præmieres
Vindernavnet, og navn på personen, der har forslået det, offentliggøres på
hjemmesiden og Facebook og kontaktes direkte. Vinderen præmieres med
et Supergavekort på 300 kr., som Kommunikation står for at indkøbe.
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Mit 3B / Log in

Søg på 3B...

HAR DU VINDERNAVNET TIL VORES NYE AFDELING?
3B bygger familie og ungdoms og studieboliger på Teglholmen i Sydhavnen – men
hvad skal afdelingen hedde? Hvis du har vindernavnet, bliver du den heldige
vinder af et supergavekort på 250 kr.
På Teglholmen i Sydhavnen bygger 3B 72 boliger. Ud over 3B’s boliger bygges der
også private boliger på grunden. I alt vil der være omkring 141 boliger på grunden,
når alt er bygget færdigt. Derfor får 3B’s beboere rig mulighed for at skabe
fællesskab med deres nye naboer. I det færdige byggeri er der også gjort plads til en
dagligvareforretning i stueetagen.
Byggeriet forventes at være klar til indflytning i foråret 2019.
Tøv ikke – kom med dit bud på et navn!
Alle 3B’s boliger hører til en lokal boligafdeling, der har hvert sit unikke navn – et
navn, der passer til lokalområdet, dets historie eller de ting og bygninger, der
omgiver boligerne.
Og her kommer du ind i billedet. Du kan nemlig være med til at bestemme, hvad den
nye afdeling skal hedde, ved at deltage i vores åbne idékonkurrence – hvor vi meget
gerne vil modtage dit forslag på et navn til boligerne på Teglholmen i Sydhavnen.
Vindernavnet præmieres med et supergavekort på 250 kr.
Sådan gør du
Like vores Facebook-opslag og send dit forslag til navnekonkurrence@3b.dk senest
torsdag den 2. november 2017. Skriv ”Teglholmen” i emnefeltet, og skriv desuden
navn, adresse og telefonnummer i mailen, så vi kan kontakte vinderen direkte.
(NB – dit forslag er anonymt – kun vinderen bliver offentliggjort på 3B’s Facebookside og på 3b.dk, når det endelige navn er fundet).
Se konkurrencebetingelser her

Områdets historie
Teglholmens historie er tæt knyttet til et teglværk, der blev etableret i området i 1871,
og som i mange år forsynede bl.a. Vesterbro med tegl.
Omkring 1. Verdenskrig blev den store lergrav omdannet til et havnebassin, den
nuværende Teglværkshavn, og et sejlløb til hovedløbet kom til. Første generation af
industrivirksomheder var værfter, støberier og en bilsamlefabrik.
I 1970’erne begyndte afviklingen af industrivirksomhederne. En række internationale
virksomheder som Nokia og Philips begyndte sidst i 1990’erne at etablere kontor ved
Teglværkshavnen.
I 1999 fik den hollandske arkitekt Sjoerd Soesters til opgave at udvikle en plan for
området fra Kalvebod Brygge i nord til Sluseholmen i syd. Han tog særligt
udgangspunkt i Java Island i Amsterdam, der på en visionær og eksperimenterende
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måde inddrager havnens vandflade i en moderne boligbebyggelse. Samtidig
fastholdt arkitekten tanken om de typiske københavnske karréer fra de
københavnske brokvarterer samt de tætte, indre gårdrum med læ for vinden og stor
variation i bebyggelsen.
I dag er Teglholmen under byudvikling til et beboelsesområde og blandet erhverv, og
der er opført både en integreret daginstitution og folkeskole med KKFO på
Teglholmen af Københavns Kommune, der betjener beboerne på Havneholmen,
Sluseholmen, Teglholmen og dele af Sydhavnskvarteret.
Kilder: byoghavn.dk og wikipidia.dk
Se meget mere om området her

Kbhkort I Googlemap
Visualiseringer af projektet - se mere her

Boligforeningen 3B
Sitemap
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1561 København V
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EAN 5790000308033

Åbningstider

IT

CMS - Content Management System by SiteLoom
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Forslag
AlmenTeglen
Havudsigten
Java karreen
Kanalboligerne
Kanalløbet
Little Amsterdam
Støberigade

Administrationens bemærkninger
Der vil ikke være nogen hav- eller kanaludsigt fra boligerne.
Boligerne vil ligge i modsatte ende af kanalen.

Dette er også betegnelsen for den gennemgående vej på
Teglholmen.

Støberigården
Støberihaven
Støberihuset
Støberikajen
Teglboligerne
Teglbyen
Teglen
Teglgården
Teglhaven

OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.

Teglholmen
Teglholmens Perle
Teglholmsgården
Teglholmshaven

OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.

Teglkvarteret
Teglstensboligerne
Teglstøberiet
Teglværket
Teglværkshave
Teglværkshusene
Østkajen

OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.
OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.
OBS - vær opmærksom på lighed med navnet på vores afdeling
Teglværkshaven i Herlev.

PUNKT 16
Indstilling – Status på renoveringen af Egedalsvænge (B)
Fortrolig

PUNKT 17
Indstilling – Folehaven - Finansiering af udarbejdelse af endelig
fysisk helhedsplan (B)

Folehaven - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Byggeudvalget den 28. november 2017
- 30. november 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan for Folehaven.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der oprettes projekteringskredit på op til 7,55 mio. kr. og udstedes en moderselskabserklæring som garanti til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan i afdeling Folehaven, hvor helhedsplanen koordineres med ’Udviklingsplan for Folehaven’ og Områdefornyelsen Folehaven frem til Skema A. Midlerne indgår som en del af den fysiske helhedsplan.
Såfremt helhedsplanen ikke realiseres, skal midlerne finansieres af dispositionsfonden.

Problemstilling
3B har gennem en længere årrække været i gang med udarbejdelse af en fysisk helhedsplan for
afdeling 3032 Folehaven. Den 20. marts 2013 blev der indsendt en foreløbig fysisk helhedsplan til
Landsbyggefonden (LBF). 3B og LBF er nu i dialog om omfang og niveau for den endelige helhedsplan.
Der er et stort ønske om, at der i helhedsplanen ses på byudvikling for hele området, i tæt samarbejde med Københavns Kommune (KK) og nabobebyggelserne. På den baggrund godkendte organisationsbestyrelsen den 16. september 2016, at der blev arbejdet videre med helhedsplanen i
to spor:
Spor 1 – Færdiggørelse af sagsbehandling på igangværende helhedsplansproces
Organisationsbestyrelsen godkendte den 16. september 2016, at der blev afsat yderligere 1,15
mio. kr. fra dispositionsfonden til udvikling af den fysiske helhedsplan, så den samlede bevilling pt.
er på i alt 1,9 mio. kr. De yderligere midler blev afsat til finansiering af byggeteknisk dokumentation
samt rådgivers øgede timeforbrug i forbindelse med udarbejdelse af den foreløbige fysiske helhedsplan opstartet i 2013. Den byggetekniske dokumentation er nu gennemført og fremsendt til
LBF og omfanget af rådgivers øgede timeforbrug er opgjort og betalt.
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Spor 2 – Igangsætning af byudviklingsproces som grundlag for justering af endelig helhedsplan
Organisationsbestyrelsen blev den 16. september 2016 samtidig orienteret om, at der blev igangsat en indledende dialog med KK om en byudviklingsproces, der skal danne grundlag for en endelig fysisk helhedsplan.
På baggrund af ovenstående godkendte organisationsbestyrelsen den 14. september 2017 et
budget på 400.000 kr. til igangsætning af en udviklingsplan for Folehaven. Budgettet skulle dække
udarbejdelsen af et program- og visionsoplæg for udviklingsplanen. De afsatte midler på 400.000
kr. indgår som en del af den fysiske helhedsplan. Såfremt helhedsplanen ikke realiseres, skal midlerne finansieres af dispositionsfonden.
Udarbejdelsen af programmet for udviklingsplanen sker i tæt koordinering med KK’s områdefornyelse. Programmet forventes klar i februar 2018 samtidig med områdefornyelsens Kvarterplan.

Løsning
På baggrund af de nu udførte byggetekniske undersøgelser samt den opstartede koordinering med
udviklingsplanen og områdefornyelsen har det nu været muligt at fastlægge omfanget af det projektmateriale, der er nødvendigt for at komme fra den foreløbige helhedsplan til den endelige helhedsplan.
Til udarbejdelsen af den endelige fysiske helhedsplan, som både programmet (udviklingsplanen)
og kvarterplanen (områdefornyelsen) skal danne grundlag for, er der behov for at tilknytte rådgivere, der kan udarbejde skitseoplæg, dispositionsforslag og budget mv.
En foreløbig helhedsplan skal altid tilpasses krav og økonomi fra LBF og KK. I Folehavens tilfælde,
skal helhedsplanen også tilpasses for at undgå, at der er projekter, der står i vejen for eller modarbejder hinanden. Samtidig er der fokus på, at helhedsplanens projekter, så vidt muligt, understøtter
og opnår synergi med udviklingsplanen og områdefornyelsen, uden at helhedsplanen forsinkes
væsentligt. Administrationen har orienteret LBF om den igangsatte udviklingsplan samt områdefornyelse, og der pågår en drøftelse med LBF om LBF’s deltagelse i partnerskabet for områdefornyelsen.
Udbudsstrategien er at udbyde rådgiveropgaven frem til den endelige helhedsplan (Skema A) med
en option, der giver mulighed for at fortsætte med samme rådgiver, hvis samarbejdet er godt. Administrationen udbyder rådgiverydelsen som et traditionelt EU-udbud eller et miniudbud via KAB’s
rammeudbud.
Derfor søges der nu om oprettelse af projekteringskredit samt udstedelse af en moderselskabserklæring som garanti til finansiering af rådgiverhonorar frem til Skema A jf. organisationsbestyrelsen
beslutning om ’Håndtering af udgifter frem til godkendt Skema A’ den 10. december 2015.
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Tidsplanen er som følger:

Risici
Der er en risiko for, at afdelingens beboere ikke godkender den endelige fysiske helhedsplan, og at
byggesagen ikke bliver gennemført. I så fald skal dispositionsfonden dække de samlede omkostninger på op til 9,85 mio. kr., hvilket dækker over de tidligere bevilligede midler på i alt 2,3 mio. kr.
for foreløbig fysisk helhedsplan og program for udviklingsplan samt denne bevilling på 7,55 mio. kr.

Økonomi
Til udarbejdelse af den endelige fysiske helhedsplan skal der oprettes projekteringskredit på op til
7,55 mio. kr. og udstedes en moderselskabserklæring som garanti til følgende (beløb inkl. moms):
Rådgiverhonorar frem til skema A*
3B-timer frem til skema A
Diverse omkostninger**
Uforudsete udgifter (10 pct.)
I alt

6.250.000 kr.
460.000 kr.
150.000 kr.
690.000 kr.
7.550.000 kr.

* Udarbejdelse af dispositionsforslag, byggeprogram samt budgetter i dialog med KK og LBF. Jf. LBFregulativ er der krav om dispositionsforslag ved Skema A.
** Advokat, mødeforplejning, tryk mv.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte arbejdet
med udbudsmateriale til et rådgiverudbud, så det er klar, når programmet for udviklingsplanen
samt områdefornyelsens kvarterplan foreligger forventeligt i februar 2018. Begge dokumenter skal
indgå som bilag i udbudsmaterialet.
Afhængig af udbudsformen kan rådgivere tilknyttes medio 2018, hvorefter tilpasning af helhedsplanen kan udføres i dialog med KK og LBF.
Selve byggesagen forventes at blive igangsat i 2020 (best case).

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
På organisationsbestyrelsesmødet ønskes der at kunne redegøres for, hvad det kræver af dispositionsfonden at kunne stille en moderselskabserklæring, heriblandt:
- Skal det tilsvarende beløb være til rådighed i dispositionsfonden?
- Kommer 3B til at nå en grænse for, hvor mange moderselskabserklæringer 3B kan stille?
- Hvor stor kan de samlede sum for projekteringskreditter være?
- Hvilke konsekvenser har det for dispositionsfondens disponible beløb, at der stilles moderselskabserklæringer?
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PUNKT 18
Indstilling – Ændring af Peder Lykkes Vej (B)

Ændring af Peder Lykkes Vej (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- 30. november 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til Københavns Kommunes projekt for ændring af Peder
Lykkes Vej.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte,
1.

om 3B skal indvillige i, at Københavns Kommune projekterer og anlægger de skitserede
ændringer på Peder Lykkes Vej (privat fællesvej). Dette ændrer ikke ved vejens status,
som forbliver privat fællesvej med drift påhvilende grundejeren.

2.

om 3B skal indvillige i, at Københavns Kommune projekterer og anlægger en ny vendeplads på en del af matrikel 900 og 904, Sundby Overdrev, ved Peder Lykkes Vej. Dette
ændrer ikke vejens status. Det areal, der i dag er et grønt areal, men overgår til vendeplads, får status af privat fællesvej med drift påhvilende grundejeren 3B.

Problemstilling
Københavns Kommune (KK) ønsker i forbindelse med fornyelse af Remiseparken at gøre adgangen til parken mere synlig end den er i dag. Den del af Peder Lykkes Vej, der fører ind til Remiseparken, er privat fællesvej. KK kan derfor ikke etablere de ønskede ændringer på vejen uden at få
samtykke fra de tilstødende grundejere, herunder 3B.
Desuden ønsker KK at gøre den del af Peder Lykkes Vej, der fører ind til Remiseparken mere trafiksikker. Som situationen er i dag, kommer der dagligt busser til Remiseparken blandt med med
besøgende børn til de to bemandede legepladser. Trafiksikkerhedsmæssigt er den eksisterende
vej ikke forsvarlig, idet busserne ikke har mulighed for at vende, men i stedet må bakke for at
komme ud fra Peder Lykkes Vej. Dette kan føre til farlige situationer for øvrige trafikanter inklusiv
gående og cyklister, da der ikke er gode oversigtsforhold.
En afklaring af ovenstående beslutningspunkter haster da hovedprojektering af projektet for Remisparken er påbegyndt. Udskydes beslutningen vil det påvirke tid (og økonomi) på projektet.

Løsning
KK ønsker at markere indgangen til Remiseparken, der hvor Peder Lykkes Vej, den del der er privat fællesvej, møder den del af Peder Lykkes Vej der er offentlig. Det gøres ved at etablere en ny
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opholdsplads. På pladsen placeres bænke under spredte træer med træbeskyttere. Pladsen udformes, så den sænker farten på biltrafikken.
Ved Remiseparken, i den sydlige ende af Peder Lykkes Vej, etableres en vendeplads. En vendeplads vil være en stor forbedring for trafiksikkerheden på Peder Lykkes Vej, og vil betjene bustrafikken til og fra parkens funktioner samt det nært liggende dagcenter. Vendepladsen er ikke tænkt
til ophold. Vendepladsen tager ca. 200 m² af 3B’s matrikel 900 beliggende i afdeling 3041 Remisevænget Nord jf. bilag 1. Arealet der inddrages til vendeplads, henligger i dag med græs op til en af
ejendommens opholdspladser jf. bilag 2.
På den øvrige del af Peder Lykkes Vej laves der ændringer i de eksisterende funktioner. Vejen vil i
fremtiden bestå af en delt kørebane med vinkelparkering på begge sider og et fortov i den østlige
side. Parkeringen på den midterste del af Peder Lykkes Vej optimeres og opstribes, så projektet
samlet får fem parkeringspladser mindre.
Afdelingsmødet i Remisevænget Nord har drøftet løsningen og er imod forslaget.
Løsningforslaget er behandlet og godkendt i KK’s Teknik og Miljøudvalg og forventes godkendt af
Borgerrepræsentationen den 30. november 2017.
Udførelse og myndighedsbehandling
KK udfører og betaler for renovering af vejen i henhold til den skitserede løsning, bilag 2. KK står
ligeledes for al myndighedsbehandling i forbindelse med dette.
Der plantes i forslaget nye træer på den nye opholdsplads, samt placeres nye bænke. Vedligehold
af bænkene vil overgå til 3B ved aflevering. KK vil stå for etableringsplejen af de nye træer. Da
arealet for 3B’s driftsforpligtelser ellers er uændret er det umiddelbart KK’s vurdering at der er begrænsede øgede driftsomkostninger for 3B, som følge af den skitserede løsning.
Drift og vedligehold
3B og de andre grundejere fortsætter med at have ansvar for drift og vedligehold af vejen. Der er
ikke lavet specifik beregning af eventuelle økonomiske ændringer for 3B, da KK ikke kender 3B’s
driftsudgifter for de enkelte arealtyper og elementer. Samtidig vil en opgørelse af de fremtidige
arealtyper først foreligge, når hovedprojektet er færdigt. Den skitserede ændring vil dog betyde at
KK i 2018/2019 renoverer vejen, hvilket vil nedsætte 3B’s udgifter til vedligehold af vejarealet i en
årrække.
Grundskyld
I forbindelse med myndighedsbehandlingen af vejen vil et areal registreres som vejudlæg i BBRregistret. Vejudlæg vil blive vurderet til 0 kr. i grundskyldsberegningen, og 3B vil således skulle
betale lidt mindre i grundskyld for ejendomsnummer 430847, der består af matrikel 900 og 904,
Sundby Overdrev.
2

Tidsplan
Hovedprojektering
Granskning af projekt
Udbud og tilbudsevaluering
Anlægsstart
Ibrugtagning

December 2017 – april 2018
Maj 2018
Maj – juli 2018
September 2018
December 2019

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for selskabet.
Der vil jf. løsning kunne komme mindre driftsomkostninger til afdeling Remisevænget Nord.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KK fortsætte projektering og udførelse
som beskrevet under løsningsafsnittet.
Projektet for Peder Lykkes Vej er ikke færdigprojekteret og 3B vil, i den grad det ønskes, blive inddraget i hovedprojekteringen af projektet. Hvis der på nuværende stadie er detaljer der ønskes
ændret er dette muligt at drøfte med KK.

Bilag
1. Ny vendeplads ved Peder Lykkes Vej.
2. Vejstatus Peder Lykkes Vej.

3

Bilag 1

PEDER LYKKES VEJ

200m2

Foreløbig plan - Matrikelskel og areal
1:450

Matr. 900
Matrikelskel

Matrikelskel

Matr. 904

Bilag 2 situationsplan

PUNKT 19
Indstilling – Ledelsesinformation – 3. kvartal 2017 (O)

Ledelsesinformation – 3. kvartal 2017 (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- 1. december 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal forelægges Ledelsesinformation – 3. kvartal 2017.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
at Ledelsesinformation – 3. kvartal 2017 tages til efterretning, jf. bilag 1.

1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal som 3B’s øverste myndighed orienteres om udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Ledelsesinformation – 3. kvartal 2017’ (bilag 1).
Ledelsesinformationsrapporten giver et overblik over udviklingen på relevante nøgletal for 3B’s
virke i 3. kvartal 2017 sammenlignet med de to foregående år. Der er særligt fokus på nøgletal, der
illustrerer en eventuel udvikling på kritiske faktorer – fx tomgang, antal rykkere, udsættelser mv.
I forhold til selskabets økonomi viser prognosen for regnskab 2017 et forventet overskud på ca. 2
mio. kr. i 2017. Der er budgetteret et overskud på 248.400 kr. Resultatet skyldes især lavere personaleudgifter, nedskrivning af lønreserve og forventede merindtægter fra byggesagshonorarer.
Der er dog samtidig øgede udgifter til ekstraordinære kompensationer og tab.
Dispositionsfonden og arbejdskapitalen indgår ikke, da disse fremlægges som separate punkter på
mødet.
Ledelsesinformation viser en stabil udvikling i tredje kvartal 2017:


Antal udsættelser er stabilt



Antal rykkere er faldet i forhold til sidste kvartal og forrige år



Korttidssygdom er på et stabilt niveau



Afkastet på 3B’s investeringer ligger over benchmark for året til dato



Personaleomsætningen er stabil i forhold til 2016 og de to første kvartaler 2017, men dog
på et højt niveau – og ligger omregnet til årsbasis på ca. 19 pct.
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Ledelsesinformationen viser også en udvikling, der kræver særlig opmærksomhed fremadrettet:


Antallet af beboerklagenævnssager er steget i 2017. Stigningen skyldes 23 klager ved indførelsen af individuelle forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge. Sagerne er efter kvartalets afslutning afgjort, og beboerklagenævnet har godkendt 3B’s varme- og vandregnskab
i 21 sager. To sager er tabt, idet beboerklagenævnet har vurderet, at sagerne er indbragt
for sent af 3B.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Ledelsesinformation forelægges organisationsbestyrelsen hvert kvartal. Næste rapport er årsrapporten for 2017, der fremlægges til organisationsbestyrelsesmødet den 5. april 2018.

Bilag
1. Ledelsesinformationsrapport – 3. kvartal 2017.
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Kort om rapporten og de enkelte målepunkter
Dette er kvartalsrapport for tredje kvartal 2017.
Dog er data for tab på fraflytning ikke pt. tilgængelig på kvartalsbasis.
Den tekniske definition af målepunkterne er angivet som appendiks sidst i rapporten.
Selskabets økonomi
Prognosen for regnskab 2017 viser et forventet overskud på ca. 2 mio. kr. i 2017. Der er budgetteret et overskud på 248.400 kr. Resultatet
skyldes især lavere personaleudgifter, trods merudgifter som følge af ekstraordinær rekruttering. Der forventes desuden merindtægter fra
byggesagshonorarer. Der forventes dog øgede udgifter til ekstraordinære kompensationer og tab, blandt andet som følge af kompensation
som følge af en ukorrekt nedlukning af en mindre fond i Folehaven (ca. 200.000 kr.).
Sidste prognose for regnskab 2017 viste et forventet underskud på ca. 409.000 kr. Der er derfor sket en positiv ændring i 3. kvartal og forventning for året på i alt 2.488.000 kr., der hovedsagelig skyldes færre personaleudgifter, nedskrivning af lønreserven og højere byggesagshonorarer end forudsat.
Prognose for udviklingen i 3B´s dispositionsfond og arbejdskapital indgår ikke i denne rapport.
Derudover er der en opfølgning på 3B’s investeringsafkast, som viser et tilfredsstillende resultat.
Beboerklagenævnssager
Tredje kvartal 2017 viser en stigning, som skyldes individuelle forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge. De fleste af sagerne er efterfølgende vundet i beboerklagenævnet.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt.
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Rykkere
Antal rykkede beboere i 3B er faldet i forhold til andet kvartal 2017, hvor der var en mindre stigning.
Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. I tredje kvartal 2017 var der seks udsættelser,
heraf er tre sager fastholdt i forbindelse med en verserende advokatsag.
Tomgang
3B har et lavt aktuelt tomgangstab, om end der var en stigning i 3. kvartal, som kan henføres til ibrugtagningen af den nye afdeling Skovkvarteret..
Sygefravær
Tredje kvartal 2017 viser en stabil udvikling på sygefravær.
Personaleomsætning
Personaleomsætningen er aktuelt på et højt niveau sammenlignet med tidligere år. I 2016 var personaleomsætningen (opgjort som fratrædelsesprocent fratrukket vikarer og løse medarbejdere) 17,2 pct. – fortsætter tendensen fra årets første to kvartaler bliver omsætningen 19,1
procent i 2017. De to foregående år var den henholdsvis 11,8 pct. og 10,1 pct.
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1.1 Selskabets økonomi
Prognose for regnskab 2017
2017
Realiseret
pr. 30/9

Budget pr.
30/9

Forventet
resultat

450.250
655.967
41.419.589
5.752
7.050.592
3.743.052
2.322.545
81.665
56.250
439.198

447.750
663.250
42.294.791
322.500
7.263.750
3.893.375
2.306.250
241.250
375.000
300.000

599.500
969.765
54.707.347
408.785
9.139.721
4.674.203
3.091.295
158.415
750.000
776.715

597.000
971.000
56.037.100
430.000
9.105.000
4.777.500
3.075.000
355.000
750.000
400.000

2.500
-1.235
-1.329.753
-21.215
34.721
-103.297
16.295
-196.585
0
376.715

UDGIFTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
INDTÆGTER
Administrationsbidrag
Gebyrer mv.
Byggesagshonorarer
Nettorenteindtægt
Ekstraordinære indtægter mv.

56.224.860

58.107.916

75.275.746

76.497.600

-1.221.854

42.441.745
6.780.604
6.933.417
3.738.085
217.684

43.590.000
6.462.000
7.125.000
3.096.000
0

58.086.239
9.085.172
9.857.178
108.000
217.684

58.180.000
8.958.000
9.500.000
108.000
0

-93.761
127.172
357.178
0
217.684

INDTÆGTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)

60.111.535

60.273.000

77.354.273

76.746.000

608.273

3.886.675

2.165.084

2.078.527

248.400

1.830.127

UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag
Møder mv.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter
Kontorlokaler
Afskrivninger
Særlige aktiviteter
Revision
Ekstraordinære udgifter

SAMLET RESULTAT

Budget

Forventet
afvigelse
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1.2 Investeringsafkast
Investeringsopfølgning
3B har placeret en stor del af sin kapital (ca. 385 mio. kr. pr. 1. januar 2017) i tre investeringsporteføljer.
Nettoafkastet pr. den 30. september 2017 ser således ud:
Investeringsportefølje
Danske Capital
Nordea Asset Management
Nykredit Asset Management

Afkast i 3. kvartal 2017
0,97 pct.
0,62 pct.
0,98 pct.

Afkast 1/1 – 30/9 2017
1,86 pct.
1,22 pct.
2,31 pct.

Samlet set vurderes der at være tale om et tilfredsstillende afkast. 3B måler i forhold til et benchmark (med en korrigeret varighed på tre år),
som består ligeligt af stats- og realkreditobligationer. Samlet ligger benchmark på -0,08 pct. for årets første ni måneder. Administrationen vil
nøje følge Nordeas performance-udvikling i de kommende måneder.
I henhold til organisationsbestyrelsens beslutning den 29. juni 2017 er der ved indgangen til fjerde kvartal 2017 (1. oktober) indskudt 50 mio.
kr. hos en fjerde kapitalforvalter (Alm. Brand). Det er frie midler, som 3B tidligere har betalt negativ rente af, da de har været placeret på
bankkonti.
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2.1 Beboerklagenævnssager
Der er traditionelt få beboerklagenævnssager i 3B. De seneste år er antallet af beboerklagenævnssager faldet. Og det samme er antallet af
sager, 3B har tabt.
Grafen viser antal sager de foregående år samt for 2017 (1.-3. kvartal). I tredje kvartal 2017 er der sket en stor stigning. Der er kommet 27
nye sager, mens der i de første to kvartaler samlet var seks nye sager.
23 af de nye sager vedrører forbrugsregnskaber i Egedalsvænge i forbindelse med individuelle forbrugsregnskaber. Sagerne er afgjort efter
kvartalets afslutning, og beboerklagenævnet har godkendt 3B’s varme- og vandregnskab i 21 sager. To sager er tabt, idet beboerklagenævnet har vurderet, at sagerne er indbragt for sent af 3B.
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3.1 Fraflytning
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt i tredje kvartal 2017 (2,4 pct.). Udsvinget i ungdomsboliger vurderes som et naturligt
sæsonudsving grundet studiestart mv.
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4.1 Rykkere
Statistikken viser, at antal rykkede beboere i 3B er faldet i tredje kvartal 2017 og er på et stabilt niveau..
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4.2 Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. Som det fremgår, kommer de fleste af de udsatte beboere fra kommunal anvisning. I tredje kvartal 2017 var der seks udsættelser i 3B, hvoraf tre er fastholdt grundet advokatsag.
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5.1 Tomgang
Oversigt over antal tomgangsdage i 3B’s lejemål. Som det fremgår af grafen er antallet af tomgangsdage i 3B aktuelt meget lavt. Der har
været lidt tomgang ved opstart af afdeling 1038 Skovkvarteret, men alle boliger er nu lejet ud.
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6.1 Sygefravær
Nedenstående graf viser udviklingen i 3B’s ansattes korttidssygdom – defineret som en periode under 14 dage.
For 3B er det samlede fravær (korttids og langtids) for årets første tre kvartaler 4,88 pct. Ifølge Danmarks Statistik var sygefraværet i kommunerne i 2016 på 5,71 pct. – svarende til 12,88 dage. Der laves ikke branchestatistik for den almene sektor.
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6.2 Personaleomsætning
Første graf viser udviklingen de seneste tre år – og på næste side ses udviklingen i 2017. Personaleomsætningen i 3B ligger på et relativt
højt niveau – men er stabilt i forhold til første kvartal 2017. Fastholdes niveauet for de første tre kvartaler, bliver personaleomsætningen for
2017 som helhed 19,1 pct. - svarende til niveauet i 2016.
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Definition af målepunkter
Investeringsafkast
Oversigt over afkastet hos 3B’s investeringsforvaltere. I de tre forvaltede beholdninger forefindes der stort set ’kun’ danske realkreditobligationer.
Beboerklagenævnssager
Beboerklagenævnet er et uafhængigt klageorgan administreret af de enkelte kommuner – hvortil beboere kan rette klager mod 3B og 3B’s
afgørelser. Der er meget få sager hvert kvartal – statistikken er derfor som en sum af nye sager. Der kan være lange sagsbehandlingstider
før afgørelse, men statistikken opdateres løbende med afgørelse af sager påbegyndt i tidligere kvartaler.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocent opgjort på boligtypekategorier – ældre, ungdoms- og familieboliger.
Tomgang
Oversigt over tomgang i afdelinger dækket af 3B’s dispositionsfond. 3B har traditionelt meget få ledige boliger.
Rykkere
Udviklingen i antal rykkere udsendt - hvert lejemål tæller kun en gang i statistikken, uanset om lejeren evt. er rykket flere gange i perioden.
Udviklingen i rykkere er en tidlig og vigtig indikator på beboernes betalingsmuligheder.
Udsættelser
Oversigt over udviklingen i antal udsættelser opgjort på anvisningskategori ved indflytning.
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Sygefravær
Sygefravær er i statistikken opgjort på administrationen og drift – som kortidssygdom. Ledelsen observerer også udviklingen på langtidssygdom, men her vil udsving i en virksomhed på 3B’s størrelse ofte bero på længerevarende sygdom hos enkelte medarbejdere. Bemærk at
der i grafen ovenfor er tale om tendenslinjer, da der ikke er lige mange dage i hver måned.
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PUNKT 20
Indstilling – Evaluering af 3B-Konferencen 2017 (D)

Evaluering af 3B-Konferencen 2017 (D)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- 30. november 2017 / Anette Hertz

Organisationsbestyrelsen skal evaluere 3B-Konferencen 2017.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B-Konferencen 2017 evalueres.

Problemstilling
3B-Konferencen blev afholdt den 4.-5. november 2017 med 3B’s vision som tema: ’Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber’.
Konferencens omdrejningspunkt var derfor det videre arbejde med at realisere 3B – Sammen mod
2020 og Fremtidens Drift i 3B.

Løsning
Efter konferencen sendte administrationen et digitalt evalueringsskema til alle deltagerne. Besvarelsen er vedlagt som bilag 1. Evalueringen viser stor tilfredshed med konferencen. Ud af de 99
deltagere besvarede 57 deltagere evalueringsskemaet. Ud af de samlede besvarelser svarede 81
pct. at de var ’meget tilfredse’.
I evalueringen gav deltagerne samtidig udtryk for stor tilfredshed med det faglige indhold på konferencen og stor tilfredshed med at blive involveret i strategien og Fremtidens Drift i 3B gennem en
fælles konference.
Mere end 90 pct. nævnte i evalueringen, at de var tilfredse med oplæggene og de fem workshops
på konferencen.
Den store tilfredshed blandt deltagerne gjaldt også selve konferencestedet Konventum, forplejningen samt appen til konferencen. 3B-Konferencen 2017 er den mest digitale konference 3B har haft
til dags dato. 86 pct. af deltagerne nævnte i evalueringen, at de var tilfredse med appen til konferencen.

1

Invitationerne til konferencen blev sendt ud digitalt. Det sparede både tid og ressourcer - herunder
omkostninger i forbindelse med porto. Den digitale tilgang kan derfor med fordel bruges til fremtidige afdelingsbestyrelsesrettede begivenheder.
Administrationen foreslår, at organisationsbestyrelsen på denne baggrund evaluerer konferencen.
Det kan herunder drøftes, om og hvordan 3B-Konferencen fremadrettet skal afholdes, herunder
hvordan afdelingsbestyrelserne bliver inddraget aktivt i både strategien og fremtidige projekter i 3B
– fx gennem opgavegrupper, samarbejde med KAB mv.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil inddrage evalueringen ved planlægning af fremtidige konferencer for afdelingsbestyrelserne.

Bilag
1. Rapport i forbindelse med evalueringen af 3B-Konferencen 2017.
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Hvordan er dit samlede indtryk af 3B-Konferencen 2017
Respondenter
Jeg er meget tilfreds med 3B-Konferencen
2017

81%

Jeg er tilfreds med 3B-Konferencen 2017

3B-Konferencen 2017 kunne efter min
mening have været bedre
Jeg er ikke tilfreds med 3B-Konferencen
2017

46

12%

7

5%

3

2%
0%

1
25%

50%

75%

100%

Uddyb gerne dit svar her
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

En anden lokation.
Længere pauser.
Andet tidspunkt end november.
Demokrati, fællesskaber og mangfoldighed, så bliver det ikke smukkere
Fordragene var meget inspirerende, men på de efterfølgende workshops (nr. 4 og 5) var der ikke nok tid afsat
til drøftelser.
Mange gode indlæg. Er glad for at der ikke er gruppearbejde med fremlægning i plenum.
Hej
Jeg synes den var godt tilrette lagt.
Da jeg er nyt bestyrelsesmedlem, har jeg ikke rigtigt noget at sammenligne med, med jeg syntes, der var
interessant og lærerigt.
Jeg syntes, at alt klappede. Alle emner var interessante og relevante. Der var rigtig gode foredrag. Maden var
dejlig. Og værelserne var super. Sidst, men ikke mindst, var stemningen i top.
Alt i alt var det en rigtig god konference. Jeg synes dog, at man i en workshop skal have mulighed for at
arbejde med emnet. Det var jo blot en orientering om, hvad der allerede var blevet besluttet.
Men trods det, var det alligevel en fin konference med mange gode indslag. Så derfor er mit samlede indtryk
"meget tilfreds".
Bare for kort tid til dialogere
Det var første gang jeg var med til 3B-konference.
Jeg synes man fik en del nye oplysninger og som vi også kom frem til i en af de workshop som der var, at man
får indflydelse ved at deltage aktiv.
Endvidere lærte man nye mennesker at kende og kunne vende nogle af de problemer der er i ens egen afdeling
og når det kom til alt, var afdelingerne meget ens.
Det var lærerig og spændende oplevelser samt sjovt
Dejlige omgivelser og god mad. Fornuftige indlæg med fokus på fremtiden.
Jeg synes vi har fat i de problemstillinger som er yderst relevante for den almene boligsektor. OG der forholdes
til dem ud fra den enkelte afdelings synsvinkel. Det sidste er det vigtigste.
Der var for mange indlæg. Der manglede tid til at stille spørgsmal, og gå i dybten.
Ville gerne havet været med i flere grupper.
Det er et problem, hvis der i grupperne, er ting som er vigtige for afdelingerne.
Her drejer det sig om fremlæggelse af, omlægning af driftscheferne.
Der var meget spændende foredrag.
Formidabel forplejning.
Meget glad for at der kun var meget få "sprogblomster" og
nærmest ingen udtalelse, som hentydede til porno.
Jeg fik rigtig meget ud af de workshops i havde på programmet, fik nogle gode dialoger med de andre
formænd og bestyrelsesmedlemmer fra de andre afdelinger. Samtidig fik jeg sat ansigter på ledelsen i 3B og
hold op hvor er de søde. Vi fik meget ros for vores indslag ang. Mandeklubben, og forplejningen var helt i top.
Jeg glæder mig allerede til næste konference med 3B. Skal da også lige nævnes at det var nogle rigtig gode

•

foredrag der blev holdt af både gæstetalere og 3B. Tak for en fantastisk konference.
Gode oplægsholdere - meget inspirerende - skønt sted, søde mennesker - og flot arrangeret.
Alt var meget fint
God mad, god konference og god underhold ung
Alt i alt meget tilfreds
Der var en masse gode foredragsholdere og nogle gode visioner for fremtiden. Maden var god, dog ikke kaffen.
Der var interessante og relevante indlæg. Vil man engagere sig i det miljø man bor i, så er der helt klart en
mulighed her.
Der manglede tid til at stille spørgsmål til 3B og KAB ledelse

•

der var for lidt tid til spørgsmål og uddybelse på workshops som fremstod som ren information fra ledelsens
side
Den car både godt tilrettelagt, og det var nogle gode emner og gode opløgsholdere.

•
•

•
•

Respondenter
Din tilfredshed med de faglige indlæg Amalie Utzons indlæg

59

Din tilfredshed med de faglige indlæg Jacob Torfings indlæg

36

61

Din tilfredshed med de faglige indlæg Mandeklubbens indlæg

43

61

Din tilfredshed med de faglige indlæg Indlæg om samarbejdet med KAB

2

56

Tilfreds

50%
Ikke helt tilfreds

56

2

50

25%

Meget tilfreds

56

5

38

45
0%

2

45

52

Din tilfredshed med de faglige indlæg Thomas Gyldal Petersens indlæg

56

38

54

Din tilfredshed med de faglige indlæg Bent Madsens indlæg

42

24
75%

56

56

100%

Slet ikke tilfreds

Uddyb gerne dit svar her
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

B
Relevante og inspirerende oplæg
De 3 første på listen var meget engagerede og inspirerende.
Jeg faldt pladask for Amalies kæmpearbejde - hende kommer URK til at savne.
De øvrige indlæg var også både oplysende og inspirerende, de andre var bare både sjovere og nemmere at
forstå.
Alle var inspirerende og oplysende - og mandeklubben var overraskende tillige så rørende, at man fik tårer i
øjnene.
Synes det er meget tilfreds og et godt program. Dog ønskede jeg der ved starten af indlægget om samarbejde
med KAB var udleveret noget til de enkelte afdelinger og vi om bestyrelsesmedlemmer ville kunne stille nogen
spørgsmål hertil.
En anelse tørt
Som nævnt før: Det er yderst relevante problemstillinger.
Fik ikke tid nok (mandeklubben)
Der var for mange indlæg, når der var så lidt tid. Men det var nogle gode og spændende indlæg.
Amalies indlæg: (fik ikke så meget ud af den, da jeg var meget træt)
Jamen der blev jo fortalt så meget at man kommer til at blande det lidt, men teorierne og pointen er stadig
den samme. Professoren var da helt fantastisk med hans foredrag om at det faktisk er politikerne der laver
administrativt arbejde og omvendt, lidt skræmmende syntes jeg. Og borgmesteren fra Herlev var jeg helt vild
med, bare jeg kunne stemme på ham. Syntes også KAB’s direktør gjorde det godt og rart at vi har fået et godt
samarbejde med dem, snakken om økonomi og om Landsbyggefonden, det at vi er meget afhængige af
politikernes beslutning om hvor vidt der bliver noget tilbage til os/Landsbyggefonden. Syntes i det hele taget at
det var nogle rigtig gode foredrag der blev Holdt.

•
•

Jeg synes ikke rigtigt der var bid i Amalie Utzons indlæg. Det var ligesom ukonkret. Jacob Torfings indlæg var
derimod meget konkret og meget spændende.
manglede mulighed for at stille spørgsmål fra salen og det hele blev en omgang salgstale

Din tilfredshed med de to workshops, du deltog i
Respondenter
Meget tilfreds

41%

Tilfreds

52%
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Demokratiworkshoppen var meget anderledes end jeg havde ventet.
Havde håbet på lidt nyere ideer til at få flere med og deltage i demokratiet.
jeg fik en masse nyttig viden
Når jeg ikke er helt i top her, så var det mere tiden, der er skyld i det. Vi kunne have brugt masser af mere tid
på alle emnerne.
Der var alt for lidt tid til at arbejde med emnerne og til at stille spørgsmål.
Man skulle ikke have kaldt det workshops.
For lidt tid
workshops synes jeg ikke denne gang virkede så godt, det var spændende emner der skulle debatteres men
der blev hurtigt for lidt tid. Jeg kan godt lide de mindre grupper, jeg tror det gør at flere har lyst til at udtrykke
deres mening. Jeg har ikke løsningen men umiddelbart tænker jeg - lidt mere tid og struktur.
Synes begge workshop blev præsenteret professionelt og der var mulighed for at stille spørgsmål.
For lidt tid og den ene var ikke ws, men et oplæg om fremtidens drift.
Ved den ene workshop(fremtidens byggesager) var der næsten kun tid til at høre oplægget, men meget kort
tid til feedback.
Den anden workshop(Fremtidens beboerdemokrati) havde den rigtige balance mellem oplæg og debat.
Det var godt at man kunne svare og ikke sidde i grupper.
I fremtidens drifti 3B, var oplæget for langt, der var ikke tid til spørgsmål. Det var bedre før, hvor
bestyrelserne blev delt i grupper og diskuterede et emne, for at finde forskellige løsninger.
Et eksempel på en gruppe opgave kunne være: Samarbejdet med KAB, hvad vil bestyrelsen gerne have ud af
samarbejdet, og hvad frygter bestyrelsen at det kan føre til.Det ville være en god ide, til at 3B finder ud af
hvad vi tænker.
Som jeg beskrev i starten var det hamrende godt, men ærgerligt at tiden var så stram for vi kunne godt have
brugt et par timer i hver gruppe. Jeg fik nogle gode dialoger med de andre formænd, og mange ting jeg lærte
af dem som jeg vil realisere i vores afdeling.
Desværre er der beboerdemokrater, som taler egne afdelingssager og ikke forstår sammenhængen og kan
holde deres mund, mens oplæg bliver fremlagt.
Jeg synes at Workshop 1 havde en masse konkrete ting at byde på. Der var sat struktur på de forandringer 3b
skal gennemgå i fremtiden.
workshops var ikke workshops men mere infomation fra ledelsen

Hvad synes du om Mads & Beboerdemokratiet?

Respondenter
Det var rigtig godt

55%

Det var godt

29%

Det kunne have været bedre
Det var ikke godt

31
16

14%

8

2%

1

0%

25%

50%

75%

100%

Uddyb gerne dit svar her
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Er ikke begejstret for den lidt poppede facon
Måske levede Mads ikke helt op til mine forventninger, men det kørte jo ok.
Jeg var overrasket over, hvor relevante emnerne var. Det var meget spændende.
Det var en rigtig god ide at lave dette indslag. Meget sjov ide. Det virkede godt.
Kedelige spørgsmål synes der skulle have være lidt ømme punkt spørgsmål
Godt input. Og det viser også afdelingerne ikke er så forskellige som nogle måske gør dem til.
Vi har alle et fælles mål og så er det blot hvilken vej vi tager :-)
Det var en overraskelse Det var lige som at hører ham i radioen
Det var godt, der var flere meninger der kom til udtryk.
God og levende debat
Rigtig godt fundet på, et frisk og sjovt indslag der ligesom rystede osse lidt sammen, gode emner blev
debatteret og der blev grint og klappet. Rigtig godt indslag 3B.
Jeg synes at dilemmerne var for ubetydelige.
Der var for lidt tid
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Relevante dilemmaer, men formen gav ikke adgang til en egentligt opsamling af argumenterne
Dilemmaerne var da ok.
Jeg synes det var godt og som sagt var det min første gang.
Dog kunne jeg godt tænke mig et dilemma om problemer med samarbejde i afdelingsbestyrelser.
Det varede tilpas lang tid. Hvis der havde været flere dilemmaer, var det blevet for langtrukkent.
Der blev diskuteret problemstillinger vedr. Beboere der ikke ville være med i rengøringsordningen og om
ensomhed som var rigtig gode emner også om det skulle være en robot der slog græs istedet for en
viceværten, tror vi blev enige på de fleste ting. Gode emner.
Jeg synes hellere man skulle lave dilemmaerne på en måde så man beskæftigede sig med de ting fremtiden
kunne tænkes at have som dilemmaer.
Det burde der have kommet noget mere morsomt ud af

•

Da jeg ikke ermedlemn af en afdelingsbestyrelse, kan jeg ikke besvare ovenstående.
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Det ville nok have været bedre, hvis der var mere plads i rummet med orkestret.
Men generelt synes jeg at bandet var rimeligt, dog skal der måske være en sanger der kan synge
Har ikke APPen og kender den ikke
Underholdningen var sjov, men måske noget forstyrrende, fordi man sad i interessante samtaler. Men hvis det
ikke havde været tilfældet, så ville jeg have syntes, at de ramte hovedet på sømmet.
Appen burde have været funktionsdygtig fra mindst en uge inden. Da det ikke var tilfældet, så havde man en
tendens til at glemme den. Men når man ellers blev mindet om den, så var det fantastisk, og især var det sjovt
med billederne.
Bruger det ikke
Vedr:live-band : Vi er jo ikke 20-30 årige allesammen, så måske det kunne være populær musik, eller lidt gl.
jass. Der, så var mere tilslutning til hyggen efter middagen.
Frokost lørdag, var der for få retter som ikke var fisk.
Var ikke i kælderen og høre Burgermisters live-band.
Havde ikke appen
Jeg var ikke til Burgermisters live-band.
Og jeg har ingen ap til 3B-konferencen.

•

•
•
•

Men muligheden for at skrive: "ved ikke" er jo ikke til stede.
Værelserne var tip top, da jeg er handicappet var der også fine faciliteter på værelset og på hele skolen ergo
tip top. Forplejningen var da helt i top, længe siden jeg har fået en så dejlig mad og meget. Morgen, middag og
aftensmad var topklasse, var da også ude og rose køkkenpersonalet flere gange.
Jeg brugte ikke den app - så mit svar er nok vildledende.
Jeg fik slet ikke installeret appen. Sangeren i bandet kunne ikke synge og jeg synes at tjenershowet var lidt
stødende.
underholdningen under middagen var malplaceret og skulle ikke have været der. maden var standard og kunne
godt have mere spænderne
appen blev ved med at komme med en popup hvor der stod det er arbejde igang der skulle lukkes

Andre kommentarer?
•

Ja, jeg vil helt sikkert deltage næste gang - der er en god chance for at få udvidet sit netvæk ift. andre
bestyrelsesmedlemmer i andre afdelinger. Det var en inspirerede og lægerig weekend.

•

•

Glæder mig til næste konference.
Tak for 2 gode dage.
Tak :-)
Ja det håber vi.
Tak for sidst, det var godt og hyggeligt.
Der laves et kæmpe arbejde i det men for kort tid oplagt at starte fredag med en let anretning også en
workshop på en 70 min også slappe af og kan startede lørdag kl 9 giver mere tid til de forskellige ting
super gode og spændende foredragsholdere og paneldebatter

•

alt i alt var det en fantastisk weekend.
Super service af Susanne og Mai.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Og selvfølgelig af resten af 3 B.
Rigtig god konference og kørte rigtig godt. Indhold og sted godt. Dog bør der være mere papirmaterialer da
ikke allle bruger App
Flot arrangement med god stemning
Der er kun ros fra min side.
Jeg kommer med glæde
Super
Tak for en spændende konference.
Tusind tak for en meget flot og interessant konference, glæder mig til næste gang. I får Af mig.
Overordnet - et fantastisk arrangement - tak for en dejlig weekend.
Rigtig god konference med et alsidigt program
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Indstilling – Nye boligsociale helhedsplaner - Coverindstilling (O)

Nye boligsociale helhedsplaner - Coverindstilling
(O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Afdelingsudvalget den 23. november 2017
- 30. november 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om de overordnede indholds- og styringsmæssige rammer for de kommende boligsociale helhedsplaner for Urbanplanen, Fuglekvarteret og Mimersgade
samt den samlede medfinansiering fra 3B, hvis de tre boligsociale helhedsplaner godkendes.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at de overordnede indholds- og styringsmæssige rammer for de kommende boligsociale
helhedsplaner for Urbanplanen, Fuglekvarteret og Mimersgade tages til efterretning.

2.

at det tages til efterretning, at den samlede medfinansiering fra 3B, som finansieres via
dispositionsfonden bliver på 2,3 mio. kr., såfremt de tre indstillinger om boligsociale helhedsplaner for Urbanplanen, Fuglekvarteret og Mimersgade godkendes.

Problemstilling
De boligsociale helhedsplaner er en central brik i 3B’s sociale engagement og er et vigtigt element
i at realisere 3B’s ambitioner om at være en boligforening med en stærk social profil.
De boligsociale helhedsplaner kan bidrage til at fastholde og udvikle et inkluderende lokalsamfund,
forbinde boligområderne med de omkringliggende bydele og skabe netværk og for at fremme aktivt
medborgerskab. De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt værktøj til at skabe den tryghed og
trivsel blandt alle grupper af beboerne, som er fundamentet for de levende og mangfoldige fællesskaber. Dermed kan de boligsociale helhedsplaner også bidrage til at understøtte og styrke det
beboerdemokratiske grundlag i afdelingerne.
Med udgangen af 2017 udløber den ene af de fire boligsociale helhedsplaner, som 3B administrerer (Urbanplanen), samt de to boligsociale helhedsplaner PULS (Fuglekvarteret)(3B’s afdelinger
Sangergården 1 og 2) og ’Os fra Mimerskvarter’ (Mimersgade)(3B’s afdeling Rådmandsbo), administreret af henholdsvis AAB & VIBO.
På mødet den 8. december 2016 godkendte organisationsbestyrelsen, at administrationen bemyndiges til at indsende prækvalifikationsansøgninger til Landsbyggefonden (LBF) til forlængelse af de
tre boligsociale helhedsplaner med en samlet medfinansiering fra 3B til boligsociale indsatser i de
1

tre boligområder forventeligt på 3,88 mio. kr. i perioden 1. januar 2018 til ultimo 2021, og som skal
dækkes af dispositionsfonden. Administrationen har således i alle tre helhedsplaner søgt om en
forlængelse fra den 1. januar 2018 og fire år frem.
Rammer for helhedsplanerne
Den følgende tekst i ’Problemstilling’ er indholdsmæssigt identisk med indstillingen godkendt af
organisationsbestyrelsen den 13. oktober 2016.
De boligsociale helhedsplaner administreres af boligorganisationerne, som også leverer en del af
finansieringen, bl.a. i form af timer, lokaler og kontant medfinansiering. Helhedsplanerne skal også
godkendes i de enkelte afdelinger og af organisationsbestyrelsen.
Den væsentligste del af finansieringen (75 pct.) kommer imidlertid fra LBF, og rammerne for indsatserne fastlægges derfor i vid udstrækning af LBF. LBF’s rammer er overodnet fastlagt i en politisk aftale, der er besluttet i Folketinget.
Derudover skal de boligsociale helhedsplaner godkendes af den lokale kommune, der typisk også
bidrager med medfinansiering.
LBF har i 2016 udarbejdet nye retningslinjer for de boligsociale helhedsplaner på baggrund af en
ny politisk aftale i Folketinget. Retningslinjerne fastsætter følgende hovedoverskrifter:


Trygheden skal øges med en kriminalitetsforebyggende indsats.



Den negative sociale arv skal brydes for at sikre børn og unge i udsatte boligområder de
bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber
og arbejde.



En entydig ledelse i helhedsplanerne skal opprioriteres for at sikre, at der arbejdes mod det
samme mål, og der skal sikres fremdrift og effektivitet i helhedsplanerne inden for de prioriterede områder.

Som det fremgår af ovenstående overskrifter, er der i vejledningen en klar fokusering af målsætningerne for indsatserne. LBF har i dialogen om helhedsplanerne yderligere understreget, at hovedfokus skal ligge på børn, unge og familier.
I LBF’s regulativ understreges det, at størstedelen af indsatserne i de boligsociale helhedsplaner
skal have en dokumenteret effekt. LBF har dog accepteret, at der fortsat kan være mulighed for
udviklingsindsatser uden dokumenteret effekt, såfremt der ligger en plan for, hvordan indsatsen
dokumenteres.
I forhold til overskriften ’en entydig ledelse’ udmønter dette sig i, at indsatserne skal ledes af en
centralt nedsat bestyrelse, der som udgangspunkt dækker en hel kommune, fremfor lokale styre2

grupper. Det er også LBF’s udgangspunkt, at bestyrelsen skal bestå af administrative medarbejdere - og ikke inkluderer beboerdemokrater (dette er dog fraveget enkelte steder). Til gengæld er der
mulighed for at oprette lokale følgegrupper med beboerdemokratisk deltagelse.
Strategiske partnerskaber og opbygning af helhedsplanerne
I den kommende bevillingsperiode er der samtidig lagt vægt på et meget tæt samarbejde/strategisk
partnerskab med den relevante kommune. Indsatserne i helhedsplanerne skal så vidt muligt understøtte den kommunale opgaveløsning – dog uden at erstatte den. Konkret betyder det, at helhedsplanerne er blevet til i et tæt samarbejde med de respektive kommuner og de endelige helhedsplaner er således ikke som tidligere lange projektbeskrivelser, men består af udførlige samarbejdsaftaler mellem kommune og boligorganisation. Konkret består en boligsocial helhedsplan af:
1. En strategisk samarbejdsaftale, som er den boligsociale helhedsplans bestyrelses grundlæggende styringsværktøj og den, der fastlægger de strategiske mål med helhedsplanen.
2. En delaftale for hvert indsatsområde, som beskriver indsatser og aktiviteter samt en mere
detaljeret målopfyldelse.
3. Et budget
4. En boligsocial beredskabsplan, som skal sikre et koordineret samarbejde i boligområdet i
forbindelse med eventuelle uroligheder og kriser.

Løsning
Overordnede målsætninger for de boligsociale helhedsplaner – og kobling til 3B – Sammen
mod 2020
Dette afsnit er indholdsmæssigt stort set identisk med indstillingen godkendt af organisationsbestyrelsen den 13. oktober 2016.
Til orientering er de overordnede målsætninger for de boligsociale helhedsplaner, som 3B administrerer skitseret med fokus på kobling til 3B – Sammen mod 2020. Målsætningerne er alle afspejlet
i visionen for de enkelte helhedsplaner. Visionerne for de helhedsplaner, som 3B administrerer,
ligner således hinanden meget, men varierer i forhold til den lokale kontekst.
Synlige og åbne fællesskaber
Visionen i 3B – Sammen mod 2020 beskriver, at 3B’s boligområder skal være levende og mangfoldige fællesskaber, som er synlige og åbne i forhold til omverdenen. Dette hænger godt sammen
med den måde, som der i helhedsplanerne ønskes at arbejde med at øge trygheden i 3B’s boligområder.
Der er stort samfundsmæssigt fokus på at modarbejde at udsatte boligområder udvikler sig til parallelsamfund, hvor beboerne forenes i en oplevelse af marginalisering og eksklusion fra det omgi3

vende samfund. En del forskning peger på, at netop den oplevede marginalisering og eksklusion er
en af de vigtigste årsager til dannelsen af de subkulturer, der skaber utryghed i boligområder, og
som kan føre til radikalisering.
TrygFonden og CERTA har lanceret et nyt studie, der sætter fokus på, hvad der skaber et lokalsamfunds modstandskraft (community resilience) – forstået som kapacitet til at stå imod udfordringer for tryghed, sikkerhed mm. Her træder civilsamfundets fællesskaber frem som helt afgørende.
Studiet peger i retning af, at stærke civile fællesskaber, og særligt de nære netværk er af afgørende betydning for et lokalsamfunds modstandskraft.
Den boligsociale indsats skal i forlængelse heraf fokusere på at understøtte eksisterende og facilitere nye lokale fællesskaber i overensstemmelse med 3B – Sammen mod 2020.
Arbejdet med at skabe tryghed gennem stærke sociale fællesskaber hænger naturligt tæt sammen
med en indsats imod den negative sociale arv, som ofte præger udsatte boligområder. Studier fra
andre boligområder peger på, at mange børn og unge der kommer fra et såkaldt udsat boligområde har en meget negativ forventning til deres fremtidsmuligheder. Dette kan give dem en oplevelse
af at være ’modborgere’ fremfor ’medborgere’ og bevirke, at de opsøger alternative og ofte negative fællesskaber, som fx bandemiljøer eller ekstreme religiøse fællesskaber.
De boligsociale helhedsplaner skal derfor bidrage til at skabe muligheder for børn og unge i området gennem brobygning til de positive fællesskaber: Uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv, men
også til at synliggøre de muligheder og fremtidsperspektiver, som eksisterer for børn og unge i
Københavnsområdet, uafhængigt af om de bor i det almene boligområde eller i et nærliggende
villakvarter.
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Et vigtigt punkt i 3B – Sammen mod 2020 er et attraktivt og aktivt beboerdemokrati. I arbejdet med
at styrke lokale fællesskaber og med at synliggøre og styrke børn og unges fremtidsmuligheder,
ligger der et oplagt potentiale i at arbejde med en tæt kobling til det lokale beboerdemokrati. Det
lokale beboerdemokrati har et ansvar for fællesskabet og det sociale liv i afdelingen, og der er derfor store potentialer i at bygge bro mellem det lokale beboerdemokrati og de boligsociale helhedsplaner. Dette har i de eksisterende helhedsplaner ikke været et hovedfokus, og der lægges op til at
opprioritere dette fokus i de fremtidige helhedsplaner.
I forhold til børn og unges livsmuligheder ligger der en oplagt mulighed i koblingen til beboerdemokratiet, som i dag ikke til fulde er udnyttet. Beboerdemokratiet tilbyder en mulighed for at få indflydelse på egen livssituation i det helt nære. Gennem beboerdemokratiet er der et stort potentiale i
at vise børn og unge, at man godt kan få indflydelse på og være med til at forme sit eget liv, selvom man er født i et såkaldt udsat boligområde og måske kommer fra en familie uden mange ressourcer og/eller har en anden etnisk og kulturel baggrund end dansk.
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Det er vigtigt at bemærke, at de boligsociale helhedsplaner ifølge retningslinjerne fra LBF ikke direkte må arbejde med udviklingen af beboerdemokratiet. Dette forhindrer ikke, at der arbejdes med
brobygning til beboerdemokratiet for de relevante målgrupper.
Gode muligheder for livsudfoldelse
En anden hjørnesten i 3B – Sammen mod 2020 er arbejdet med at sikre gode muligheder for livsudfoldelse for alle beboergrupper. Det er i den forbindelse afgørende, at 3B’s boligområder er trygge at bo og færdes i. Det er et vigtigt fokus i de boligsociale helhedsplaner.
Ofte bunder tryghedsudfordringerne i 3B’s boligområder i høj grad i fysiske og strukturelle forhold
såvel som i sociale. De kommende boligsociale helhedsplaner vil derfor på forskellig vis prioritere
at arbejde med koblingen mellem det fysiske og sociale for at øge trygheden i områderne. Indsatserne kan spænde fra afholdelse af faste tryghedsvandringer til understøttelse af beboerinddragelses- og samskabelsesprocesser i større bystrategiske projekter i samarbejde med kommunerne. I
Urbanplanen er der som bekendt en større fysisk omdannelse på vej, der også skal løfte trygheden
i området.
Organisation med fokus på det økonomiske, sociale og miljømæssige
Med 3B – Sammen mod 2020 sætter 3B fokus på at tage et socialt ansvar som organisation. Det
gøres blandt andet ved at have ambitiøse boligsociale helhedsplaner, men koblingen til driftsorganisationen er også afgørende i denne sammenhæng. Der er i hverdagen allerede et tæt samarbejde mellem de boligsociale helhedsplaner og driften, men i de kommende helhedsplaner, vil der
være fokus på at inddrage driftsorganisationen mere direkte i arbejdet med fx lommepengejobs,
grønne fællesskaber mm.
Styring af de boligsociale helhedsplaner
Som bekrevet i indstillingen til organisationsbestyrelsen den 13. oktober 2016, er det et krav at de
boligsociale helhedsplaner fremadrettet skal styres af administrative bestyrelser fremfor lokale styregrupper.
I Københavns Kommune, hvor alle tre helhedsplaner nævnt i denne indstilling er beliggende, er det
besluttet – grundet kommunens størrelse og antallet af boligsociale helhedsplaner – at lave en
struktur med flere led. Således er der her en bydækkende boligsocial bestyrelse med repræsentanter på direktørniveau fra kommune og boligselskaber. Derudover er der en række boligsociale
bydelsbestyrelser med repræsentanter på ledelsesniveau fra kommune og boligselskaber. Heri
ligger den umiddelbare opfølgning på udviklingen i helhedsplanerne. Derudover er der lokale følgegrupper af forskellig karakter.
Konkret for Urbanplanen vil den nuværende styregruppe med repræsentanter for de fem afdelinger, der er involveret i helhedsplanen, fortsætte med den nuværende sammensætning, og de nuværende opgaver.
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Parallelt med ovenstående vil de eksisterende fora hvor helhedsplanerne og de lokale forvaltninger
samarbejder, fortsætte og også være faglige følgegrupper for arbejdet.
De boligsociale helhedsplaner er fremsendt og godkendt på afdelingsmøderne i alle de deltagende
3B-afdelinger. Som det tidligere er oplyst til Afdelingsudvalget og organisationsbestyrelsen besluttede afdeling Vestergårdsvej ikke at deltage i helhedsplanen for Fuglekvarteret. Helhedsplanerne
er herefter fremsendt til forhåndsgodkendelse i LBF med forbehold for endelig politisk godkendelse
i boligorganisationerne og kommunerne.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, da bevillingerne fra dispositionsfonden behandles i de selvstændige indstillinger vedrørende hver enkelt helhedsplan.
Den kontante del af medfinansieringen fra 3B, som skal dækkes af dispositionsfonden, er i alt 2,3
mio. kr. over fire år for de tre helhedsplaner.
Dette er en del mindre i forhold til det oprindeligt ansøgte prækvalifikationsbeløb, som var på 3,88
mio. kr. Forskellen skyldes først og fremmest, at LBF bevilgende et mindre beløb til Urbanplanens
helhedsplan end ansøgt, men også at afdeling Vestergårdsvej har fravalgt at deltage i helhedsplanen PULS (Fuglekvarteret).

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender de selvstændige indstillinger om de tre boligsociale helhedsplaner og de foreslåede bevillinger fra dispositionsfonden, vil administrationen meddele dette
til de respektive kommuner og LBF. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vil herefter
skulle godkende helhedsplanerne, og derefter følger det endelige tilsagn fra LBF. Indsatserne
igangsættes herefter i 2018.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget tog indstillingen til efterretning og godkendte den til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 22
Indstilling – Boligsocial helhedsplan for Fuglekvarteret
2018-2021 (B)

Boligsocial helhedsplan for Fuglekvarteret 20182021 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Afdelingsudvalget den 23. november 2017
- 30. november 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ny boligsocial helhedsplan for Fuglekvarteret for
perioden 2018-2021, herunder 3B’s medfinansiering.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s deltagelse i den boligsociale helhedsplan Fuglekvarteret 2018-2028 godkendes,
som beskrevet under afsnittet ’Løsning’.

2.

at der bevilliges 121.600 kr. over fire år fra dispositionsfonden til at dække 3B’s kontante
medfinansiering af den boligsociale helhedsplan for Fuglekvarteret.

Problemstilling
På baggrund af beslutning i blandt andet 3B’s organisationsbestyrelse den 8. december 2016 har
AAB i samarbejde med 3B søgt om en forlængelse af den boligsociale helhedsplan PULS i Fuglekvarteret på Bispebjerg fra den 1. januar 2018 og fire år frem. I forbindelse med prækvalifikationen
stillede Landsbyggefonden (LBF) det krav, at helhedsplanen skulle være 3 ½ -årig, for at flugte
med andre boligsociale helhedsplaner i kvarteret.
AAB har i samarbejde med 3B, KAB og Københavns Kommune og med inddragelse af lokale samarbejdsparter og beboere udarbejdet et udkast til den kommende helhedsplan, som er sendt til
LBF til forhåndsgodkendelse med forbehold for politisk godkendelse i de deltagende organisationer
og i Københavns Kommune.
Rammerne for helhedsplanen er beskrevet i cover-indstillingen om de tre helhedsplaner for Urbanplanen, Fuglekvarteret og Mimersgade.

Løsning
Den boligsociale helhedsplan PULS omfatter AAB’s afdeling 8, afdeling 24, afdeling 33 og afdeling
49, AKB Københavns afdelinger Bispevænget og Oldermandsgården, SAB’s afdeling Fynshuse
samt 3B’s afdelinger Sangergården 1 og 2.
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Helhedsplanen er kort præsenteret i en pjece, som blev brugt i forbindelse med præsentation af
helhedsplanen på afdelingsmøderne i 3B. Pjecen er vedlagt som bilag 1.
Den boligsociale helhedsplan arbejder for:
•

At både børn og voksne er trygge, der hvor de bor

•

At flere børn og unge støttes i at have et aktivt fritidsliv og introduceres til arbejdsmarkedet

•

At flere forældre tager større ansvar for deres børns trivsel og deres skolegang

•

At udsatte voksne tager større ansvar for egen dagligdag og derigennem får ressourcer til at bidrag til fællesskabet

Mål og indsatser
Tryghed og trivsel
Mål:
•

Styrke tryghed og trivsel i området

•

Reducere antallet af udsættelser

•

Reducere antallet af husordenssager

•

Reducere niveauet for tab ved fraflytninger

Aktiviteter:
•

Beboerrådgivning, fx i forbindelse med risiko for udsættelse

•

Beboercafé

•

Netværk for lokalt ansatte

Kriminalpræventiv indsats
Mål:
•

Styrke trygheden i området

•

Fastholde og styrke det lokale samarbejde ift. udsatte børn og unge

•

Sikre at flere børn og unge får et aktivt og positivt fritidsliv

Aktiviteter:
•

Udendørs beboeraktiviteter

•

Tryghedssamarbejde

•

Fritidsguide

Uddannelse og beskæftigelse
Mål:
•

Understøtte skole/hjem samarbejdet og børns skolegang

•

Introducere unge til arbejdsmarkedet via fritidsjob og give dem den støtte det kræver for at
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fastholde jobbet
Aktiviteter:
•

Styrket skolegang og forældresamarbejde

•

Fritidsjob

Forebyggelse og forældreansvar
Mål:
•

At udvikle forældrekompetencer ift. at støtte op om børns udvikling og skolegang

•

At bidrage til at andelen af børn i dagtilbud øges

Aktiviteter:
•

Bydelsmødre

•

Familiekurser

•

Kvindenetværk

Vestergårdsvej
Som oplyst på organisationsbestyrelsesmødet den 14. september 2017 har afdelingsbestyrelsen
for 3B’s afdeling Vestergårdsvej besluttet ikke at deltage i den boligsociale helhedsplan.
Helhedsplanen er godkendt på de øvrige afdelingers afdelingsmøder, herunder Sangergården 1 og
2 den 14.september 2017.
Organisering
Der er nedsat en fælles bydelsbestyrelse for Bispebjerg til at varetage styring og prioritering på
tværs af de enkelte helhedsplaner i bydelen. Her indgår repræsentanter på ledelsesniveau fra boligorganisationerne og Københavns Kommune.

Økonomi
Den samlede økonomi for helhedsplanen er skitseret nedenfor (beløb i kr.):

LBF
Københavns Kommune
Boligforeningen 3B
Øvrige
Totalbudget

Kontant
Timer/lokale I alt
11.308.000
11.308.000
1.546.000
121.600
1.630.400
14.606.000

369.000

1.915.000
121.600

163.000
1.793.400
532.000 15.138.000

Den kontante del af medfinansieringen fra 3B, som foreslås dækket af dispositionsfonden, er
121.600 kr. i alt over fire år, det vil sige ca. 35.000 kr. pr. år.
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Det samlede budget er vedlagt som bilag 2.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen og den foreslåede bevilling fra dispositionsfonden, vil administrationen meddele dette til AAB, som administrerer helhedsplanen samt Københavns Kommune og LBF. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommunen vil herefter skulle
godkende helhedsplanen, og derefter følger det endelige tilsagn fra LBF. Indsatserne igangsættes
herefter i 2018.

Bilag
1. Præsentation af den boligsociale helhedsplan i Fuglekvarteret.
2. Budget Fuglekvarteret.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN
2018-2021
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BEBOERPROJEKT
PULS

1

3B 2017

MATERIALE TIL A FDE LING S MØ DET 1 4.9 .

NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2018-2021

TIL DIG, DER BOR I ÉN AF
BEBOERPROJEKT PULS' AFDELINGER
Boligforeningen AAB, AKB, København, SAB samt Boligforeningen 3B har søgt
Landsbyggefonden om en boligsocial indsats på Bispebjerg i tre et halvt år fra januar 2018 til juni
2021. Københavns Kommune og boligorganisationerne er med til at betale indsatsen.
Der har været en boligsocial indsats på Bispebjerg siden 2011, og i den nye periode bygger vi
videre på den indsats.
Den boligsociale indsats er for alle, der bor i AAB’s afdeling 8/24, afdeling 33 og afdeling 49, AKB,
Københavns afdeling Bispevænget og Oldermandsgården, SAB’s afdeling Fynshuse samt 3B’s
afdelinger Sangergården 1 + 2.
Nogle tilbud er for alle, og andre aktiviteter vil være til bestemte beboere, men fælles for dem
alle er, at al deltagelse er frivillig.

DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ
BISPEBJERG 2018-2021 ARBEJDER FOR:
•
•
•
•

At både børn og voksne er trygge, der hvor de bor
At flere børn og unge støttes i at have et aktivt fritidsliv og introduceres til arbejdsmarkedet
At flere forældre tager større ansvar for deres børns trivsel og deres skolegang
At udsatte voksne tager større ansvar for egen dagligdag og derigennem får
ressourcer til at bidrag til fællesskabet

Indsatsen har aktiviteter indenfor:
Tryghed og trivsel
Kriminalpræventiv indsats
Uddannelse og beskæftigelse
Forebyggelse og forældreansvar
På de næste sider kan du se eksempler på mulige aktiviteter inden for hvert af de fire områder.
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NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2018-2021

TRYGHED OG TRIVSEL
Det vil vi:
•
•
•
•

Styrke tryghed og trivsel i området
Reducere antallet af udsættelser
Reducere antallet af husordenssager
Reducere niveauet for tab ved fraflytninger

Aktiviteter
Beboerrådgivning
Beboere, som er i risiko for at blive sat ud af deres bolig, får hjælp til at få styr på deres
økonomi, råd- gives om andre forhold eller brobygges til andre tilbud, hvis der er behov for det

Beboercafè
Udsatte enlige voksne bliver del af et socialt fællesskab og får eventuelt en besøgsven

Netværk for lokalt ansatte
De lokalt ansatte får viden om håndtering af særlige sociale udfordringer i afdelingerne og et
netværk, hvor de kan drøfte fælles problemstillinger.

30 BEBOERE FÅR HVERT ÅR ØKONOMISK VEJLEDNING
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KRIMINALPRÆVENTIV
INDSATS
Det vil vi:
• Styrke trygheden i området
• Fastholde og styrke det lokale samarbejde ift. udsatte børn og unge
• Sikre at flere børn og unge får et aktivt og positivt fritidsliv

Aktiviteter
Udendørs beboeraktiviteter
Arrangementer i gårde og på offentlige arealer, der skaber tryghed og fællesskab på tværs af
beboere og boligafdelinger

Tryghedssamarbejde
Helhedsplanen samarbejder med blandt andet politi, Københavns Kommune, beboere m.fl. i et
Tryghedspartnerskab, for at skabe størst mulig tryghed for børn og voksne i området.

Fritidsguide
Børn og unge, som har brug for det, kan, sammen med deres forældre, få hjælp til at blive en del
af det organiserede fritidsliv.

50 UNGE GUIDES TIL EN FRITIDSAKTIVITET HVERT ÅR
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UDDANNELSE OG
BESKÆFTIGELSE
Det vil vi:
•
•

Understøtte skole/hjem samarbejdet og børns skolegang
Introducere unge til arbejdsmarkedet via fritidsjob og give dem den støtte det kræver
for at fastholde jobbet

Aktiviteter
Styrket skolegang og forældresamarbejde
Forældre får redskaber og støtte til, hvordan de bedst muligt bakker op om deres børns skolegang

Fritidsjob
De unge får støtte til at finde et fritidsjob og hjælp til at fastholde det

12 UNGE FÅR ET FRITIDSJOB HVERT ÅR
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FOREBYGGELSE OG
FORÆLDREANSVAR
Det vil vi:
•
•

At udvikle forældrekompetencer ift. at støtte op om børns udvikling og skolegang
At bidrage til at andelen af børn i dagtilbud øges

Aktiviteter
Bydelsmødre
Frivillige bydelsmødre opsøger andre mødre og formidler deres viden om kommunale og lokale
tilbud og muligheder

Familiekurser
Forældre får inspiration til, hvordan man kan hjælpe sine børn ved fx at styrke deres
indlæringsevne, sociale samvær og sundhed

Kvindenetværk
Kvinder får hjælp og vejledning og brobygges til relevante offentlige og private tilbud

Fædre i fokus
Fædrenes ressourcer sættes i spil, så de eksempelvis kan spille en større rolle i at skabe tryghed i
området samt i forhold til at støtte op om børnenes institutions- og fritidsliv.

BYDELSMØDRENE HJÆLPER 100 KVINDER HVERT ÅR
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ØKONOMI
Det samlede budget for helhedsplanen er på i alt 15.135 mio. kr. fordelt over tre et halvt år.
Landsbyggefonden finansierer
Københavns Kommune finansierer
De deltagende boligorganisationer finansierer

11.308 mio. kr.
1.915 mio. kr.
1.912 mio. kr.

3B skal bidrage med i alt kr. 114.720 fordelt over de tre et halvt år. Beløbet dækkes af 3Bs
dispositionsfond og belaster således ikke afdelingens budget.
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Budgetark for boligsocial indsats inden for 2015-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)
Start boligsocial indsats
Slut boligsocial indsats

01-01-2018
30-06-2021

Boligområde/områdenavn

Beboerprojekt Puls
Jnr: 103713

Udgiftsposter

Samlede
udgifter

Projektperiode

2018

2019

2020

2021

2022

Finansiering
Medfinansiering
boligorganisation(er)

LBF

Timer, lokaler

Kontant

Tværgående administrationsudgifter
Udgiftspost
Udarbejdelse af helhedsplan
Økonomistyring (1)
Personaleadministration (2)
Projektledelse og sparring (3)
Revision
IT (4)
Kontorhold
Konferencer og temadage
KK Koordinering (1,9 %)
Boligsocialt sekretariat
Mødeudgifter (5)

Udgiftstype
4. Konsulentbistand fra boligorg.
1. Administrativ bistand fra boligorg.
1. Administrativ bistand fra boligorg.
4. Konsulentbistand fra boligorg.
7. Revision
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
8. Temadage/ erfaringsudveksling
3. Mødedeltagelse fra kommunen
9. Andet (efter aftale med LBF)
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
(Vælg udgiftstype)
(Vælg udgiftstype)

75
40
72
90
7
30
35
25
78
201
15

41
73
92
7
31
36
26
80
201
15

42
75
94
7
31
36
27
81
201
16

22
38
48
7
16
18
13
41
101
8

668

602

610

312

219
44
19

199
45
19

203
46
20

103
23
10

Social vicevært 1 (SOF) 100 %
Social vicevært 2 (AAB) 40 %
Supervision 1,7 medarbejdere
Aktiviteter

450
180
14
30

408
163
14
30

416
166
14
32

212
85
7
16

Sum
2. Kriminalpræventiv indsats
Projektleder 30%
Husleje, forbrug (el, vand, varme), rengøring
Kursusudgifter 1,4 medarbejdere

956

878

897

456

219
44
16

199
45
16

203
46
17

103
23
8

187
107
371
90
11
50

170
97
337
82
11
51

173
99
343
83
12
52

90
50
175
42
6
27

1.095

1.008

1.028

524

Sum
1. Tryghed og trivsel
Projektleder 30%
Husleje, forbrug (el, vand, varme), rengøring
Kursusudgifter 1,7 medarbejdere

Familie- og netværkskoordinator 35 %
Familie- og frivilligkoordinator 20 %
Ungekoordinator 60 %
Social vicevært 2 (AAB) 20 %
Supervision 1,4 medarbejdere
Aktiviteter

Sum

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

0

75
145
258
324
28
108
125
91
280
704
54
0
0
2.192

0

724
158
68
0
1.486
594
49
108
0
0
0
0
0
0
0
0
3.187

0

724
158
57
0
620
353
1.226
297
40
180
0
0
0
0
0
0
3.655

46
148
324
28
108
125
60

Timer,
lokaler

Kontant

75
99
110

31

527
54

280
89

88

1.420

31

619
158
68

105

70
556

Evt. anden
lokal
medfinans.

Medfinansiering
kommune

372

0

369

0

1.416
38
49

108

1.579

192

619
158
57

105

521
296
1.031
279
90

99
57
195
18
40
90

3.051

604

0

1.416

0

0

0

0

0

0

Udgiftsposter

2018
3. Uddannelse og beskæftigelse
Projektleder 20%
Husleje, forbrug (el, vand, varme), rengøring
Kursusudgifter 1,2 medarbejder

2019

2020

2021

133
45
13

135
46
13

69
23
7

Ungekoordinator 40 %
Familie- og frivilligkoordinator 40 %
Supervision 1,2 medarbejder
Aktiviteter

247
214
10
51

224
194
10
52

229
198
10
53

117
101
5
27

Sum
4. Forebyggelse og forældreansvar
Projektleder 20%
Husleje, forbrug (el, vand, varme), rengøring
Kursusudgifter 1,6 medarbejdere

726

671

684

349

147
44
17

133
45
17

135
46
18

69
23
9

214
347
180
13
65

194
315
163
13
185

198
321
166
13
188

101
164
85
7
36

1.027

1.065

1.085

494

Sum
Lokal evaluering

I alt
Fordeling af medfinansiering i alt
Total

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

Finansiering

2022

147
44
13

Familie og frivilligkoordinator 40 %
Familie og netværkskoordinator 65 %
Social vicevært 2 (AAB) 40 %
Supervision 1,6 medarbejdere
Aktiviteter

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

Samlede
udgifter

Projektperiode

Medfinansiering
boligorganisation(er)

LBF

0

484
158
46
0
817
707
35
183
0
0
0
0
0
0
0
0
2.430

0

484
158
61
0
707
1.147
594
46
474
0
0
0
0
0
0
0
3.671

3.221

0

11.308

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

4.472

4.224

4.304

2.135

0

15.135

Balance
Medfinans.

414
158
46
687
594

Evt. anden
lokal
medfinans.

Medfinansiering
kommune

70

130

138

113
35
45

2.037

263

414
158
61

70

594
964
556

113
183
38
46

0

130

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.540

372
1.912

1.546

369
1.915

0

474

0

25 %

Indsatsområde

Udgiftstype

Beskrivelse

Tværgående_admin.udgifter
(Vælg udgiftstype)
1. Administrativ bistand fra boligorg.
2. Mødedeltagelse fra boligorg.
3. Mødedeltagelse fra kommunen
4. Konsulentbistand fra boligorg.
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
6. Lokale anskaffelser

Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom
administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv.
Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår
som en del af medfinansieringen.
Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del
af medfinansieringen.
Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen,
herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse & implementering af helhedsplanen.
Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til lokal administration og kontorhold. Kategorien bruges
dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter.
Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv.

7. Revision
8. Temadage/ erfaringsudveksling

Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens afholdelse af overordnede/tværgående temadage eller
erfaringsudveksling med ekstern deltagelse.

9. Andet (efter aftale med LBF)

Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige
kategorier.

Økonomistyring

Personaleadministration

Projektledelse og sparring

IT
Mødeudgifter
Aktiviteter
Aktivitet: Opkvalificering af lokalt ansatte
Aktivitet: Beboercafé
Aktivitet: Tag gaden tilbage-aktiviteter
Aktivitet: Fritidsjobindsats
Aktivitet: DUÅ
Aktivitet: Temacafeer
Aktivitet: Bydelsmødre
Aktivitet: Fædreindsats

1. Omfatter oprettelse af helhedsplan i AABs økonomistyringssystem,
bogføring af helhedsplanens indtægter og udgifter, afstemning af bank og
kasse, udarbejdelse af fire årlige budgetopfølgninger, udarbejdelse af
regnskab og reguleringskontoopgørelse til LBF (101 timer pr. år a 398 kr.,
hvilket svarer til 50 % af den reeelle timesats, som i AAB's ydelseskatalog er
på 796 kr. AAB medfinansierer restbeløbet).
2. Omfatter udarbejdelse af ansættelseskontrakt, etablering af
pensionsordning, lønudbetaling og alle øvrige almindelige opgaver forbundet
med personaleadministration, udgiften er 12.000 kr. pr. medarbejder pr. år
svarende til 15 t pr. medarbejder til en timepris på 796 kr.
3. Omfatter faglig konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af
funktionsbeskrivelser, kompetetenceprofil og stillingsopslag, løbende faglig
rådgivning og sparring til projektlederen, personaleadministration og -ledelse,
varetagelse af samarbejdsrelationer til kommune, LBF og øvrige
samarbejdspartnere, forberedelse af møder i styregrupper etc. (19,5 timer pr.
mdr. a 398 kr., hvilket svarer til 50 % af den reelle timesats, som i AABs
ydelseskatalog er på 796 kr. - AAB medfinansierer restbeløbet
4. Udgiften dækker udelukkende særlige licencer samt evt. indkøb af itudstyr. Alle andre udgifter forbundet med IT medfinansierer AAB.
5. Til afholdelse af møder i følgegrupper, koordinationsudvalg samt årlig
workshop
15
15
54
51
20
20
25

15
15
55
52
120
20
20
26

16
16
56
53
120
21
21
26

8
8
28
27
11
11
13

54
54
193
183
240
72
72
90

PUNKT 23
Indstilling – Boligsocial helhedsplan for Mimerskvarteret
2018-2021 (B)

Boligsocial helhedsplan for Mimerskvarteret 20182021 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Afdelingsudvalget den 23. november 2017
- 30. november 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ny boligsocial helhedsplan for Mimerskvarteret for
perioden 2018-2021, herunder 3B’s medfinansiering.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s deltagelse i den boligsociale helhedsplan Mimerskvarteret 2018-2021 godkendes,
som beskrevet under afsnittet ’Løsning’.

2.

at der bevilliges 90.340 kr. over fire år fra dispositionsfonden til at dække 3B’s kontante
medfinansiering af den boligsociale helhedsplan for Mimerskvarteret.

Problemstilling
På baggrund af beslutning i blandt andet 3B’s organisationsbestyrelse den 8. december 2016 har
VIBO i samarbejde med 3B og AAB søgt om en forlængelse af den boligsociale helhedsplan i Mimersgadekvarteret på Ydre Nørrebro fra den 1. januar 2018 og fire år frem. VIBO har i samarbejde
med 3B, AAB og Københavns Kommune og med inddragelse af lokale samarbejdsparter og beboere udarbejdet et udkast til den kommende boligsociale helhedsplan, som er sendt til Landsbyggefonden til forhåndsgodkendelse med forbehold for politisk godkendelse i de deltagende organisationer og i Københavns Kommune (KK).
Rammerne for helhedsplanen er beskrevet i cover-indstillingen om de tre boligsociale helhedsplaner for Urbanplanen, Fuglekvarteret og Mimersgade.

Løsning
Den boligsociale helhedsplan ”Os i Mimersgade” omfatter seks boligafdelinger i Mimersgadekvarteret, herunder VIBO’s afdelinger 108, 127, 142, 147, 3B’s afdeling Rådmandsbo og AAB’s afdeling 58.
Helhedsplanen er kort præsenteret i pjecen i bilag 1, som blev brugt i forbindelse med præsentation af helhedsplanen på afdelingsmødet i afdeling Rådmandsbo.
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Den boligsociale helhedsplan arbejder for:
•

At styrke forældreskab og trivsel i udsatte og sårbare børnefamilier

•

At medvirke til at flere børn og unge får et aktivt fritidsliv og kommer i uddannelse og beskæftigelse

•

At øge den sociale sammenhængskraft, frivilligheden og trygheden i boligafdelingerne

Mål og indsatser
Tryghed og trivsel
Mål:
•

At brobygge sårbare og udsatte beboere til relevante tilbud

•

At øge trygheden via udvikling af nabofællesskaber og social

•

At styrke sammenhængskraften i området

Aktiviteter:
•

Beboerrådgivning

•

Fællesskabende aktiviteter

Uddannelse og beskæftigelse
Mål:
•

At styrke unges faglige kompetencer, så de er bedre rustet til at påbegynde en
uddannelse eller et fritidsjob

•

At styrke forældres muligheder for at bakke op om deres børns skolegang og
arbejdsliv

Aktiviteter:
•

Lektiehjælp

•

Job til børn og unge

•

Danskundervisning for voksne

•

Forebyggelse og forældreansvar

Mål:
•

At styrke forældrenes kompetencer for at understøtte deres børns trivsel og positive udvikling

•

At flere børn og unge bliver en del af det organiserede fritidsliv og bruger de lokale
kommunale dagtilbud

•

Færre unge bliver kriminelle
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Aktiviteter:
•

Familiekurser og beboerakademi

•

Familieklub med Red Barnet

•

Brobygning til det organiserede fritidsliv

•

Fædreindsats

Organisering
Der er nedsat en fælles bydelsbestyrelse for Nørrebro til at varetage styring og prioritering på
tværs af de enkelte helhedsplaner i bydelen. Her indgår repræsentanter på ledelsesniveau fra boligorganisationerne og KK.

Økonomi
Den samlede økonomi for helhedsplanen er skitseret nedenfor (beløb i kr.):

LBF
Københavns Kommune
Boligforeningen 3B
Øvrige
Totalbudget

Kontant
Timer/lokale I alt
7.980.000
7.980.000
1.128.000
202.000
1.330.000
90.340
90.340
1.239.660
1.239.660
10.438.000
202.000 10.640.000

Den kontante del af medfinansieringen fra 3B, som foreslås dækket af dispositionsfonden er
90.340 kr. i alt over fire år, det vil sige ca. 22.600 kr. pr. år.
Det samlede budget er vedlagt som bilag 2.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender helhedsplanen og den foreslåede bevilling fra dispositionsfonden, vil administrationen meddele dette til VIBO, som administrerer helhedsplanen samt KK
og LBF. Borgerrepræsentationen i KK vil herefter skulle godkende helhedsplanen, og derefter følger det endelige tilsagn fra LBF. Indsatserne igangsættes herefter i 2018.

Bilag
1. Præsentation af den boligsociale helhedsplan ”Os i Mimersgade”.
2. Budget Mimerskvarteret.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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MATERIALE TIL AFDELINGSMØDE I RÅDMANDSBO DEN 30. AUGUST 2017

Til dig, der bor i Rådmandsbo. Boligforeningen
3B, VIBO og AAB vil søge Landsbyggefonden
om en ny boligsocial indsats i kvarteret
omkring Mimersgade i fire år mere fra marts
2018 til februar 2022. Københavns Kommune
og boligorganisationerne er med til at betale
indsatsen. Der har været en boligsocial indsats
i kvarteret de sidste fire år, Os fra
Mimerskvarter, og i den nye periode bygger vi
videre på den indsats.
Den boligsociale indsats er for alle, der bor i
3B, VIBO og AABs afdelinger i området, i alt
seks boligafdelinger, der tilsammen udgør 795
lejemål og dækker et forholdsvis stort
geografisk område på ydre Nørrebro
afgrænset af Nørrebrogade, Jagtvej, Tagensvej
og Heimdalsgade (superkilen).
Visse tilbud i indsatsen er faste, men de fleste
aktiviteter kan du som beboer være med til at
forme og udvikle. Nogle tilbud er for alle, og
andre aktiviteter vil være til bestemte
beboere, men al deltagelse er frivillig.

Den boligsociale indsats i Mimerskvarteret 2018-2021 skal:




Styrke forældreskab og trivsel i udsatte og sårbare børnefamilier
Medvirke til at flere børn og unge får et aktivt fritidsliv og kommer i uddannelse og beskæftigelse
Øge den sociale sammenhængskraft, frivilligheden og trygheden i boligafdelingerne

Helhedsplanen har et budget på ca. 10 mio. kr. hvoraf Landsbyggefonden dækker de 75 % dvs. 7,5 mio. kr.
og Københavns kommune og boligorganisationerne deler de resterende 25 %. 3B dækker den kontante
medfinansiering fra dispositionsfonden, afdelingen skal således ikke betale for deltagelsen.
Rådmandsbo skal bidrage ved at indgå i samarbejde med de boligsociale medarbejdere og lægge
fællesarealer til aktiviteter. Det er en god idé at overveje sætte aktivitetsmidler til side for eventuelle nye
naboskabsinitiativer i afdelingen.

Hvad er med i den nye indsats?











Beboerrådgivning – individuel hjælp og rådgivning
Fællesskabende aktiviteter - Arbejdsdage & miniforskønnelser
Fællesskabende aktiviteter - Naboskabsaktiviteter & netværk (forskellige aktiviteter, som beboerne
får idéer til fx førstehjælpskursus, naboskabskurser, legepladsudvalg, loppemarked, fællesspisning,
legepatrulje, hobbyforeninger eller tryghedsvandringer)
Lektiehjælp
Job til børn og unge
Danskundervisning for voksne
Familiekurser og Beboerakademi
Brobygning til det organiserede fritidsliv
Fædreindsats

Helhedsplanen skal afleveres til Landsbyggefonden medio oktober 2017, så det ovenstående er med
forbehold for mindre justeringer frem til afleveringen.

Budgetark for boligsocial indsats inden for 2015-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)
Start boligsocial indsats
Slut boligsocial indsats

01-03-2018
28-02-2022

Boligområde/områdenavn

Mimersgadekvarteret
Jnr: 103648

Udgiftsposter

Samlede
udgifter

Projektperiode

2018

2019

2020

2021

Finansiering

2022

Medfinansiering
boligorganisation(er)

LBF

Kontant

Tværgående administrationsudgifter
Udgiftspost
Personaleadministration (1)
Økonomistyring (2)
Revision (3)
Udarbejdelse af helhedsplan (4)
Projekt- og personaleledelse (5)
Kommunikation (6)
Tværgående kommunal koordinering (7)
IT-udgifter (8)
Fælles sekretariat FSB

Udgiftstype
1. Administrativ bistand fra boligorg.
1. Administrativ bistand fra boligorg.
7. Revision
4. Konsulentbistand fra boligorg.
4. Konsulentbistand fra boligorg.
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
3. Mødedeltagelse fra kommunen
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
4. Konsulentbistand fra boligorg.
(Vælg udgiftstype)
(Vælg udgiftstype)
(Vælg udgiftstype)
(Vælg udgiftstype)

Sum
1. Tryghed og trivsel
Projektleder 35% (12 timer) (9) (16)
Andel af projektlederløn
Husleje og drift af sekretariat 33% (10) (16)
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af kursusudgifter 33% (11)
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder
Familie- og beboerrådgiver 25 % (9 timer) (9) (16)
Kommunikationsmedarbejder (12)
Aktivitetsmidler (13)

Sum
2. Kriminalpræventiv indsats
Her skrives fx 'Projektleder X%'
Her skrives fx andel af kursusudgifter X%
Her skrives fx 'Andel af kursusudgifter X%'
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'

Sum

31
32
15
100
81
8
43
40
64

37
39
15

38
40
15

38
41
15

5
7
5

99
5
50
49
79

101
5
50
50
79

103
5
50
51
79

16
2
9
9
13

414

373

378

382

66

7

200
43
8

205
43
8

210
43
9

36
7
1

7
21
55

134
25
67

137
25
67

140
25
67

23
4
11

90

477

485

494

0

0

0

Kontant

Timer, lokaler

149
159
65
100
400
25
202
199
314

339

1.072

0

0

202

0

441
100
108

159

82

651
136
33
0
441
100
267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.628

1.436

192

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

0

149
159
65
100
400
25
202
199
314
0
0
0
0
1.613

Timer, lokaler

Evt. anden
lokal
medfinans.

Medfinansiering
kommune

651
136
33

Udgiftsposter

2018
3. Uddannelse og beskæftigelse
Projektleder 20% (7 timer) (9)
Husleje og drift af sekretariat 33% (10)
Andel af kursusudgifter 33% (11)
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'
Familie - og beboerrådgiver 5% (5 timer) (9)
Børne- og ungekoordinator 30% (9 timer) (9)
Aktivitetsmidler (14)

Sum
4. Forebyggelse og forældreansvar
Projektleder 45% (15 timer) (9)
Husleje og drift af sekretariat 33% (10)
Andel af kursusudgifter 33% (11)
Her skrives fx 'Administrativ medarbejder X%'
Familie - og beboerrådgiver 70% (23 timer) (9)
Fædre og familiemedarbejder 100% (15 timer) (9)
Børne- og ungekoordinator 70% (21 timer) (9)
Aktivitetsmidler (15)

Sum
Lokal evaluering

I alt
Fordeling af medfinansiering i alt
Total

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

Samlede
udgifter

Projektperiode

2019

2020

2021

Finansiering

2022

Medfinansiering
boligorganisation(er)

LBF

99
36
7

117
43
8

120
43
8

122
43
9

21
7
1

479
172
33
0
305
586
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.715

479
172

63
123
29

74
142
35

76
146
35

78
149
35

14
26
6

357

419

428

436

75

213
36
7

251
43
8

257
43
8

262
43
9

45
7
1

874
172

246

1.028
172
33
0
1.401
958
1.372
720
0
0
0
0
0
0
0
0
5.684

292
200
288
178

342
233
334
170

350
239
342
170

357
244
349
170

60
42
59
32

1.214

1.381

1.409

1.434

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

2.075

2.650

2.700

2.746

469

10.640

Balance
Medfinans.
%

Evt. anden
lokal
medfinans.

Medfinansiering
kommune

33
305
586
140

791

33

0

891

0

0

154
33

1.401
875
1.372
720

83

5.414

33

0

237

0

0

0

0

0

0

0

0

1.330

0
1.330

1.128

7.980

202
1.330

0

0

25 %

Indsatsområde

Udgiftstype

Beskrivelse

Tværgående_admin.udgifter
(Vælg udgiftstype)
1. Administrativ bistand fra boligorg.

Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom
administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv.

2. Mødedeltagelse fra boligorg.

Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår
som en del af medfinansieringen.

3. Mødedeltagelse fra kommunen

Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en
del af medfinansieringen.
Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen,
herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse & implementering af helhedsplanen.
Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til lokal administration og kontorhold. Kategorien bruges
dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter.

4. Konsulentbistand fra boligorg.
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
6. Lokale anskaffelser

Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv.

7. Revision
8. Temadage/ erfaringsudveksling

Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens afholdelse af overordnede/tværgående temadage eller
erfaringsudveksling med ekstern deltagelse.

9. Andet (efter aftale med LBF)

Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige
kategorier.

Noter til budget
(1) Personaleadministrationen i VIBO: kontrakter, honorar og løn, 94 timer/år á 397 kr. i 4 år = 149.000 kr.
(2) Økonomifunktionen i VIBO: Regnskab: 85 timer/år á 470 kr. i 4 år = 159.000 kr.
(3) Revision:
(4) Udarbejdelse af helhedsplan:
(5) Projekt- og personaleledelse: 172,4 timer/år á 580 kr. i 4 år = 400.000 kr.
(6) Kommunikation: Tryk, nyhedsbreve, opslag, foldere mv.
(7) Tværgående kommunal koordinering
(8) IT- udgifter: Administrative systemer, it -pakker, it-support
(9) Løn til medarbejdere: Fortsættelse af eksisterende medarbejder, bruttoløn inkl. alle personaleomkostninger; herunder pension, feriegodtgørelse, forsikringer etc.
(10) Husleje og drift af sekretariat: Udgifter til husleje, el, vand, varme, internet, rengøring, renovation, print, alarm,
(11) Kursusudgifter: Kurser, konferencer, seminarer (ca 7.142 kr/år/medarbejder)
(12) Kommunikationsmedarbejder: (delt ml. VIBOs helhedsplaner) 132 timer/år á 190 kr. i 4 år= 100.000
(13) Aktivitetsmidler under Tryghed og trivsel
Beboerrådgivning (20.000)
Fællesskabende aktiviteter (247.000)
(14) Aktivitetsmidler under Uddannelse og beskæftigelse
Job til børn og unge (100.000)
Lektiehjælp (20.000)
Danskundervisning for voksne (20.000)
(15) Aktivitetsmidler under Forebyggelse og forældreansvar
Brobygning til det organiserede fritidsliv (120.000)
Familiekurser og beboerakademi (440.000)
Familieklub med Red Barnet (80.000)
Fædreindsats (75.000)
(16) Finansieres i 2018 af uforbtugte midler fra HP Mimersgade 2014-17 i alt 314.000 som fordeles som anført nedenfor:
Projektleder 35% (12 timer)
171.000
Husleje og drift af sekretariat 33 %
36.000
Familie og beboerrådgiver 25 % (9 timer)
107.000
I alt:
314.000

PUNKT 24
Indstilling – Boligsocial helhedsplan for Urbanplanen 2018-2021 (B)

Boligsocial helhedsplan for Urbanplanen 20182021 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Afdelingsudvalget den 23. november 2017
- 1. december 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ny boligsocial helhedsplan for Urbanplanen for
perioden 2018-2021, herunder 3B’s medfinansiering.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen 2018-2021 som beskrevet under afsnittet
’Løsning’ godkendes.

2.

at der bevilliges 2,06 mio. kr. over fire år fra dispositionsfonden til at dække 3B’s kontante
medfinansiering af den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen.

Problemstilling
På baggrund af beslutning i 3B’s organisationsbestyrelse den 8. december 2016 har administrationen søgt om en forlængelse af den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen fra den 1. januar
2018 og fire år frem. Projektet blev prækvalificeret i foråret 2017.
I samarbejde med Københavns Kommune, den anden boligsociale helhedsplan på Amager –
Amagerbro – og med inddragelse af lokale samarbejdsparter og beboere har administrationen udarbejdet et udkast til den kommende helhedsplan. Helhedsplanen er sendt til Landsbyggefonden
(LBF) til forhåndsgodkendelse med forbehold for politisk godkendelse i 3B og i kommunen.
Rammerne for helhedsplanen er beskrevet i cover-indstillingen om de boligsociale helhedsplaner
for Urbanplanen, Fuglekvarteret og Mimersgade.

Løsning
Den boligsociale helhedsplan ’Partnerskabet’ for Urbanplanen omfatter 3B-afdelingerne Hørgården
1 og 2, Remisevænget Nord, Remisevænget Øst, Remisevænget Vest og Dyvekevænget.
Helhedsplanen er kort præsenteret i en pjece, som blev brugt i forbindelse med præsentation af
helhedsplanen på afdelingsmøderne i 3B. Pjecen er vedlagt som bilag 1.

1

Baggrund
Urbanplanen er et stort sammenhængende boligområde, som hovedsageligt er bygget fra 19651971. Området har ca. 2.500 boliger og ca. 5.300 beboere fordelt på fem afdelinger og er bygget,
så man i princippet kun skulle forlade området for at tage på arbejde. Skolegang, børnepasning,
indkøb med mere kan klares i boligområdet.
Den fysiske udformning betyder dog også, at boligområdet lukker sig om sig selv. En af byens
større kommunale parker (Remiseparken) er fx placeret midt i området – men den er ikke synlig
eller tilgængelig udefra.
Urbanplanen er karakteriseret ved at mange beboere er uden for arbejdsmarkedet, har lave indkomster og er kortuddannede. Ca. 50 pct. af de 18-64 årige er ifølge Danmarks Statistik i beskæftigelse, mens tallet er over 70 pct. i København. Samtidig er 20 pct. af de 15-29 årige ifølge kommunale tal tilknyttet Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning i forbindelse med job- og uddannelsesindsatser, hvilket er højere end gennemsnittet for unge i boligområder
i Københavns Kommune, hvor der er boligsociale helhedsplaner, og mere end dobbelt så mange
som i hele København. 49 pct. af beboerne mellem 18-64 år har kun folkeskolen som højeste fuldførte uddannelse.
En omdømmeanalyse udført fra 2015 udført i samarbejde med helhedsplanen viste, at 63 pct. af
borgere uden for Urbanplanen – på Amager og i København har et negativt billede af området. 18
pct. karakteriserede området som ”ghetto” – med alle de samfundsskabte billeder af et boligområde, som dette begreb trækker med.
Endvidere er der typisk en sammenhæng mellem omdømme og utryghed, som ligger på et højt
niveau i Urbanplanen. Ifølge kommunale tal er ca. 12 pct. utrygge i dagtimerne og ca. 29 pct. i aftentimerne. Begge tal er over normalen i København, jf. kommunens tryghedsundersøgelse fra
2016. Blandt andet på baggrund af samarbejdet med kommunen og lokalpolitiet i et tryghedspartnerskab er trygheden dog steget i de seneste år.
Samtidig er der i Urbanplanen iværksat et byggeprojekt, der forventes at kunne forbedre de fysiske
forhold. Planen indebærer en allerede gennemført nedrivning af det tomme og nedslidte Solvang
Centret. I den boligsociale helhedsplans periode vil der blive opført nye almene familie- og ungdomsboliger på den tidligere centergrund. Den offentlige Remiseparken renoveres for 50 mio. kr.
med det formål at åbne parken og området op, skabe flere aktivitetsmuligheder og dermed mere liv
og øget tryghed i området. Op til den sydlige del af boligområdet skal et areal mod Røde Mellemvej desuden byudvikles med private boliger og detailhandel, som forventes at skabe mere synligt
liv.
Byggesagen griber ind i alle den boligsociale helhedsplans indsatsområder og tænkes bredt ind i
Partnerskabets arbejde. Konkret kan det nævnes, at byggesagen og den boligsociale helhedsplan
tænkes sammen i forbindelse med kommunikation til beboere, understøttelse af aktiviteter i de
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midlertidige byrum, der opstår og hjælper til at skaffe unge og forældre, der er langt fra arbejdsmarkedet, i job i de lokale byggerier.
Vision
Det er 3B’s vision, at 3B’s boligområder skal danne rammerne om levende og mangfoldige fællesskaber, som er synlige og åbne i forhold til omverden. Som led heri er det et centralt mål at arbejde
med beboerinddragelses- og samskabelsesprocesser, der understøtter samtænkning af fysiske og
sociale indsatser, for at øge trygheden i områderne og skabe gode muligheder for livsudfoldelse.
Ved at fremme stærkere fællesskaber styrkes områdernes kapacitet til at stå imod udfordringer for
tryghed, sikkerhed mm. Med helhedsplanen ønsker 3B at bidrage til at styrke og synliggøre muligheder for børn og unge i området ved at give dem mulighed for at forme eget liv og indgå i positive
fællesskaber i uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv.
Vision for Urbanplanens boligsociale helhedsplan 2018-2021
Helhedsplanens vision er på baggrund af ovenstående at skabe et trygt og attraktivt boligområde
med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omkringliggende by. Familierne er kompetente til at sikre deres børns trivsel og tro på mulighederne i tilværelse og den negative sociale arv skal brydes, så de unge kommer i uddannelse og får de samme
chancer i livet som unge fra det øvrige København. Det forudsætter, at der er gode muligheder for
uddannelse, job og meningsfulde fritidsaktiviteter, så de unge bliver en del af det store samfundsmæssige fællesskab frem for at danne parallelle subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd
i området.
Mål og indsatser
I det følgende gennemgås de strategiske mål for de enkelte indsatsområder i helhedsplanen. Hvad
der mere konkret måles på, og hvorledes de strategiske mål udfoldes i mere konkrete mål for aktiviteterne er illustreret i de vedlagte målhierarkier (bilag 2) og i den strategiske aftale (bilag 3).
Samtidig nævnes eksempler på konkrete aktiviteter, der understøtter målene. Disse beskrives detaljeret i de enkelte delaftaler (bilag 4, 5, 6 og 7).
Tryghed og trivsel
De strategiske mål for indsatsområdet er:
•

Trygheden stiger

•

Områdets omdømme forbedres

•

Der dannes endnu flere åbne og synlige nabofællesskaber

Aktiviteter, der understøtter de strategiske mål, er blandet andet:
•

Sociale tryghedsvandringer

•

Grønne fællesskaber, fx byhaver
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•

Lysfest, Urbanfestival og lignende

•

Naboskabsarrangementer og kompetenceudvikling af frivillige

•

Inddragelse af og oplysning til beboerne om de fysiske forandringer i området

•

Tryghedsskabende kommunikation

Kriminalpræventiv indsats
De strategiske mål for indsatsområdet er:
•

Kriminel adfærd reduceres

•

De unge føler ansvar for lokalområdet

Aktiviteter, der understøtter de strategiske mål, er blandt andet:
•

Gadeidræt

•

Brobygning til foreningslivet, bl.a. ’Amager Healthy Girls’

•

Ungeråd i lokale institutioner

Uddannelse og beskæftigelse
De strategiske mål for indsatsområdet er:
•

Skolebørn har mindre fravær

•

Unge bliver rustet til og matches med den rette uddannelse

•

Unge rustes til arbejdslivet

Aktiviteter, der understøtter de strategiske mål, er blandt andet:
•

Sprog- og læseindsats i indskolingen

•

Skolesamarbejde i udskolingen

•

Fritidsjob og lommepengejob

•

Iværksætteri og socialøkonomiske aktiviteter

Forebyggelse og forældreansvar
De strategiske mål for indsatsområdet er:
•

Styrke førskolebørns sprog

•

Styrke forældrekompetencer

Aktiviteterne, der understøtter de strategiske mål, er blandt andet:
•

Tidlig indsats for sprogstimulering

•

Afholdelse af familiekurser

•

Dannelse af fædregrupper
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Organisering
Der etableres en boligsocial bydelsbestyrelse for Amager, med repræsentanter for kommunen og
alle de boligorganisationer, der er involveret i boligsociale helhedsplaner på Amager. 3B har formandsskabet.
Den eksisterende styregruppe for helhedsplanen med repræsentanter for de fem afdelinger samt
lokale kommunale institutioner fortsætter.
Helhedsplanen er desuden fast dagsordenspunkt på møder i fællesbestyrelsen i Urbanplanen.

Økonomi
Den samledes økonomi for helhedsplanen er oplistet nedenfor (beløb i kr.):

LBF
Københavns Kommune
Boligforeningen 3B
Øvrig medfinansiering
Totalbudget

Kontant
Timer/lokale I alt
14.500.000
14.500.000
1.917.000
500.000
2.417.000
2.058.000
359.000
2.417.000
1.826.600
1.826.600
20.301.600
859.000 21.160.000

Den kontante del af medfinansieringen fra 3B, foreslås dækket af dispositionsfonden med 2,06
mio. kr. fordelt over fire år.
Det samlede budget er vedlagt som bilag 8.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender helhedsplanen og den foreslåede bevilling fra dispositionsfonden, vil administrationen meddele dette til Købehavns Kommune og LBF. Borgerrepræsentationen i København vil herefter skulle godkende helhedsplanen, og derefter følger det endelige
tilsagn fra LBF. Indsatserne igangsættes herefter i 2018.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pjece – Ny boligsocial helhedsplan Urbanplanen 2018-2021.
Målhierarkier.
Strategisk samarbejdsaftale.
Delaftale – Tryghed og trivsel.
Delaftale – Kriminalpræventiv indsats.
Delaftale – Uddannelse og beskæftigelse.
Delaftale – Forebyggelse og forældreansvar.
Budget BSHP Urbanplanen.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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NY BOLIGSOCIAL INDSATS I
PARTNERSKABET 2018 – 2021

MULIGHEDER
OG INDFLYDELSE
I URBANPLANEN
MATERIALE TIL AFDELINGSMØDER I
HØRGÅRDEN 1 & 2 DEN 6. SEPTEMBER
REMISEVÆNGET ØST DEN 13. SEPTEMBER
REMISEVÆNGET NORD DEN 18. SEPTEMBER
REMISEVÆNGET VEST DEN 20. SEPTEMBER
DYVEKEVÆNGET DEN 20. SEPTEMBER

TIL DIG, DER BOR I URBANPLANEN
Boligforeningen 3B har ansøgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til at fortsætte
den boligsociale indsats i Urbanplanen i
2018-2021.
Partnerskabet er en central part i udviklingen
af Urbanplanen og har sammen med Urbanplanens beboere og lokale aktører i løbet af
de seneste 4 år bl.a. stået for Lysfest, Urbanfestival, Beboerbladet Opslagstavlen, Amager
Healthy Girls, Læsevenner i indskolingen,
Byhaver, Cykelværksted, Folkekøkken, Tryghedspartnerskabet, Hjælp til job, Fritidsjobformidling og Aktiviteter med børn og unge
– eksempelvis Streetsport, Café Bibs på biblioteket, Opsøgende relationsarbejde, Kriminalpræventive forløb, Hjælp til uddannelse samt
meget mere.

PARTNERSKABET SKAL I 2018-2021:
• Medvirke til at skabe et trygt og attraktivt boligområde
med stærke fællesskaber, der også har kontakt ud i
bydelen.
• Udvikle og formidle muligheder for uddannelse og job.
• Hjælpe unge til at vælge positive og konstruktive
fritidsaktiviteter.
• Støtte op om familier, og hjælpe dem til at sikre deres
børns trivsel, udvikling og tro på egne potentialer.
DEN BOLIGSOCIALE INDSATS HAR FIRE OMRÅDER:
1. TRYGHED OG TRIVSEL
2. UNGEINDSATS
3. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
4. FAMILIEINDSATS

Flere af aktiviteterne fra de seneste år vil fortætte, og du kan
som beboer selv være med til at forme og udvikle nye tilbud i
Urbanplanen.
På de næste sider kan du se nogle af de kommende mål og
aktiviteter.

TRYGHED OG TRIVSEL
DET VIL VI

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

• Skabe endnu mere liv og fællesskab i området.

• Urbanfestival og Lysfest
Arrangementer med aktiviteter og underholdning, hvor beboere mødes og besøgende
gæster Urbanplanen.

• Medvirke til at sikre et trygt område, der er en aktiv
del af bydelen.
•A
 rbejde med områdets omdømme.

• Beboerbladet Opslagstavlen
Videreudvikling af Opslagstavlen og rekruttering af frivillige beboere, som kan få kurser i fx
skrivning, foto, video og grafik.
• Grønne fællesskaber og Urbanhaven
Flere haver – og hjælpe beboere med at lave
grønne projekter – fx mikrohaver, hønsegårde,
drivhuse.

UNGEINDSATS
DET VIL VI

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

• Sikre, at flere får et sundt og aktivt
fritidsliv.

• Gadeidræt
Kurser til frivillige trænere og udvikling af
sportstilbud i nærområdet.

• Sørge for, at unge tager ansvar for
lokalområdet.
• Forebygge at børn tiltrækkes af det
kriminelle miljø.

• Brobygning til fritids- og foreningslivet
Aktiviteter gennem fx Amager Healthy
Girls, FerieCamp i skoleferierne og mere
aktivt brug af Sundby Idrætspark.
• Unge problemknusere
Unge udvikler løsninger, der øger brugen
af klubtilbud, sikrer at fællesarealer bruges
på en god måde og tiltrækker unge i positive fællesskaber.

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
DET VIL VI
• Arbejde for, at børn klarer sig bedre i skolen og har
mindre fravær.
• Sikre, at flere unge er rustet til uddannelse.
• Skabe bedre muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
• Samarbejde med de lokale skoler
Praktiske læringsforløb for ældre elever, og frivillige
læsevenner til yngre elever.
• Lommepengejob og fritidsjob
Hjælpe med at skaffe jobs, hvor 13-17 årige får
arbejdserfaringer.
• Socialøkonomisk aktivitet
Tiltrække virksomheder, der giver beskæftigelsesmuligheder til lokale beboere, og samtidigt skaber mere liv i
området.

FAMILIEINDSATS
DET VIL VI

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

•S
 tyrke sprogfærdigheder
hos førskolebørn.

• Mødregrupper
Mødre lærer at stimulere deres børns
motorik og sprog og træner det i praksis
gennem leg.

• Give forældre mere brugbar viden om børns sprog,
behov og trivsel.
• Mobilisere forældre til at
tage ansvar og komme
bedre i kontakt med lokalområdet.

• Familieforløb
Faglige oplæg og dialog om de temaer,
forældrene efterspørger, fx ’opdragelse’ og
’god kommunikation med teenagere’.
• Fædregruppe
Synlig og opsøgende for at forebygge og
dæmpe eventuel uro. Månedlige tema- og
debataftener om familierelaterede emner,
hvor alle fædre er velkomne.

Udgivet af Boligforeningen 3B
Redaktion: Cristine Dyhrberg Højgaard og Michael Hedegaard - 3B
Foto: Partnerskabet
Layout: Anja Barfod Thorbek - 3B
Tryk: Christensen Grafisk
Oplag: 2500

Indsatsområde: Tryghed og trivsel

Målhierarki Urbanplanen

At skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omkringliggende by
Vision
Strategisk
samarbejdsaftale
Utryghed langt over normalen i København, nemlig
–12% i dagtimerne, 29% i aftentimerne

Stærkere nabofællesskaber

Stærkere fællesskab blandt
beboerne i området i 2020 end
i 2017
(3Bs fællesskabsundersøgelse)
Delaftale

Naboskab og social
sammenhængskraft
(Beboerniveau)

Højere tryghed

Andel utrygge beboere nærmer sig Københavns niveau i 2020
(2016-niveau: 12% utrygge i dagtimerne mod 6% i København,
29% i aften og nattetimer mod 19% i København)

Negativt billide af området påvirker beboertilfredshed negativt

Områdets omdømme forbedres

Andelen af borgere, der forbinder Urbanplanen med noget
negativt er faldet og andelen der forbinder området med noget
positivt steget i 2020.
(2015 -niveau: 59 % svarede at deres første tanke var negativ og
16 % at deres første tanke var positiv.)

Sociale trygheds-vandringer

Kontaktpersonordningen

Byliv og trygge byrum

40 frivillige årligt i grønne
praksisfællesskaber

Minimum 10 deltagere i
2018

Mindst 3 tryghedsfremmende
borgerrettede aktiviteter
arrangeres årligt

150 brugere af reperationsværkstedet i 2018

Deltagergruppens utryghed
ved unge er faldet ved
forløbets afslutning

Fire 3B kontaktpersoner
deltager ved kaffemøder
sammen med
boligrådgivere fra SOF

3 nye beboerinitiativer
understøttes årligt

Områdets image

Problemkompleks

Mål

Målinger

Aktiviteter

Minimum 1 afdeling forsøger sig i
projektperioden med
udlejning/udlån af beboerlokaler

Der etableres et Parklaug
Såvel SOF som
kontaktpersoner i 3Bs
drift oplever at
samarbejdet er nyttigt

I 2019 er der etableret en bestyrelse
for Urbanfestivallen.
I 2020 er helhedsplanens finansielle
bidrag til festivallen reduceret til
15.000 kr.

I 2020 er andelen af borgere,
der ved første tanke forbinder
Urbanplanen med noget
negativt, faldet og andelen,
der forbinder området med
noget positivt, steget.

Målinger

Indsatsområde: Kriminalpræventiv Indsats

Målhierarki Urbanplanen

At de unge bliver en del af det store samfundsmæssige fællesskab frem for at danne parallelle subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd i området.

Vision

Ungekriminaliteten i Urbanplanen tre gange så høj som i Københavns Kommune

Problemkompleks

Strategisk
Samarbejdsaftale

Kriminel adfærd reduceres

Andelen af 10-17 årige, som er blevet sigtet mindst én gang for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer reduceres så niveauet
samlet set i perioden 2018-2020 nærmer sig Københavnerniveau
(Baseline: gennemsnit for 2012-2016 var 3,5% mod 1,7% i Københavns Kommune)

Unge føler et ansvar for lokalområdet
Mål

Holde det lave hærværksniveau som samlet mål over de 4 år
(Gennemsnitligt for årene 2012-2016 30,10 kr. pr bolig årligt)

Målinger

Delaftale
Ungeråd i institutioner

5 deltagere pr forløb, hvoraf de 70 %
gennemfører et helt forløb.
80% af de unge, der har gennemført et
forløb, har fået redskaber til at
initiere, planlægge og udføre egne
ideer

Ungeråd i lokalområdet

10 deltagere pr. forløb, hvoraf 70 %
gennemfører et helt forløb
80% af de der har gennemført ved hvor
og hvordan de kan søge indflydelse
80% af de, der har gennemført,
oplever at have opnået stærke
kompetencer i at samarbejde med
relevante samarbejdspartnere for
deres idéer.

Gadeidræt

Brobygning til fritidslivet

10 procent flere deltagere i Det
Sociale Streetprojekt pr år

FerieCamps årlige deltagerantal
fastholder ca. samme niveau som i
2016
(Baseline 2016: 5333)

Minimum fem aktive GAME
playmakere gennemfører ugentlige
træninger i to eller flere
sportsgrene i udendørssæsonen
70 % af deltagerne i GAME’s
aktiviteter i zonen oplever, at de har
fået nye venner og er blevet en del
af et større fællesskab

50 nye medlemmer i Amager
Healthy Girls årligt

Aktiviteter

Målinger

Indsatsområde: Uddannelse og beskæftigelse

Målhierarki Urbanplanen

Flere – særligt unge – kommer i uddannelse og job og får de samme chancer i livet som indbyggere i det øvrige København
Vision
Strategisk
samarbejdsaftale

Højt skolefravær og overrepræsentation af børn, der ikke
tager folkeskolens afgangseksamen

Skolebørn har mindre fravær

Skolefraværet for de børn, der er tilknyttet en folkeskole,
reduceres fra 8,5% for skoleåret 2015-16 til
Københavnerniveauet i skoleåret 2019-2020
(Baseline, Københavns kommune 2015/16 7%)

23,8 af 18-29 årige har folkeskolen som højest
fuldførte uddannelse mod 8,8% i København

Mere end dobbelt så mange unge ledige som i Kbh
samlet set

Unge bliver rustet til og matchet med den
rigtige uddannelse

Unge bliver rustet til arbejdslivet

Andelen af unge, der ikke er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 måneder efter at
have afsluttet 9. klasse, falder, så det
nærmer Københavner-niveauet
(Baseline 2014/15: 29% i Urbanplanen, 14,5%
i Kbh.)

15-29 årige, der er tilknyttet BIF nærmer sig
niveauet for København i 2021

Problemkompleks

Mål

Målinger

(Baseline feb .2017 var 184 enkeltpersoner dvs.
17,97% mod 8,86% i Kbh)

Delaftale
Superkræfter

De deltagende børn bliver
mere motiverede for at læse
samt lære at læse
Netværket af frivillige er
forankret uden for den
boligsociale indsats inden
2021

Iværksætteri og socialøkonomisk
aktivitet

Skolesamarbejde i udskolingen

Unge i job

3 skole-virksomhedssamarbejder
om læring i praksis etableres årligt,
eksklusive ‘ÆbleMust’

Helhedsplanen bidrager til at skabe minimum
10 fritidsjob årligt

125 unge fra Amagerbro Helhedsplan og
Urbanplanen gennemfører projekt
Ukrudt fra 2018-2021

Helhedsplanen får 10 unge i lommepengejob
årligt

Minimum 1 ÆbleMust forløb
gennemføres årligt med en skole i
Urbanplanens område

Et skoleafløsningstilbud udvikles og
iværksættes i løbet af 2018

8 elever gennemfører årligt et børne
- og ungeinddragelsesforløb

Undersøgelse er gennemført medio 2018
.
Helhedsplanen henviser 2 unge om året til
infomøde hos TAMU

I 2018+2019 gøres forsøg med 2
socialøkonomiske initiativer, der
udspringer af eksisterende
beboernetværk

Aktiviteter

Målinger

Indsatsområde: Forebyggelse og forældreansvar

Målhierarki Urbanplanen

At sikre at familierne er kompetente til at sikre deres børns trivsel og tro på mulighederne i tilværelsen

Strategisk
samarbejdsaftale

Vision

Problemkompleks

Andelen af børn der ud fra sprogtest i 0. klasse vurderes at have
behov for særlig indsats er over dobbelt så stor som i København

Stor gruppe af udsatte familier
– flere med paragraf 50 og 51 undersøgelser end i gennemsnittet for udsatte boligområder

Styrke førskolebørns sprog

Styrke førskolebørns sprog

Andelen af børn med behov for særlig sprogindsats reduceres, så det
nærmer sig Københavnerniveau

Mål

Antallet af børn, der er omfattet af en børnefaglig undersøgelser (§50 og 51 ) falder, så
differencen til gennemsnittet for København maksimalt er er 1 procentpoint i 2020

(Baseline 2015/2016 : 20,8 % i Urbanplanen mod 8,0 % i Kbh.)

Målinger

(Baseline 2016: 5,26 % versus 1,97 %)

Delaftale
Tidlig indsats

Mødregruppen gennemføres med 10 mødre årligt fra
Amagerbro og Urbanplanen
75 % af deltagerne i Mødregruppen udtrykker, at de
efter forløbene har fået ny viden og at de bruger den
nye viden

30 workshops og 6 koncerter med Genklange årligt

Familienetværksaftener

Familiekursus

Fædregruppen

Gennemsnitligt 10 deltagere pr.
helhedsplan pr. familienetværksaften i 2018 og en
Stigning i antal deltagere til
minimum 20 deltagere pr
helhedsplan pr familieaften de
følgende år

2 Familiekurser med hver
10 familier årligt

Der er konstant 15 aktive i
Fædregruppen fra Amagerbro og
Urbanplanen

75% af de deltagere der
har gennemført et
Familiekursus svarer ved
afslutning af kurset, at de
nu oplever, at de er blevet
bedre til at stimulere deres
børn i dagligdagen.

Fædregruppen vejleder 50
børn og voksne fra Amagerbro og
Urbanplanen om året

Aktiviteter

Målinger

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

Områdets navn:
Urbanplanen

Aftalens parter:
Boligforeningen 3B
Københavns Kommune

Samarbejdsaftalen gælder fra:
1.januar 2018 – 31. december 2021

Underskrifter:

Boligforeningen 3B, administrerende direktør Morten Boje
______________________________________________________________
Dato
Navn

Københavns Kommune, enhedschef Almene Boliger Uffe Andreasen
______________________________________________________________
Dato
Navn

Den strategiske aftale
Det er et krav, at der udarbejdes en strategisk aftale for at opnå Landsbyggefondens
støtte til boligsocial indsats. Aftalen forpligter kommune og boligorganisationer i forhold
til organisering og styring af den pågældende bevilling.
Ændringer i den strategiske aftale skal godkendes af Landsbyggefonden.
Konkrete aftaler om specifikke aktiviteter mellem den boligsociale indsats og de lokale
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kommunale institutioner, foreninger eller andre aktører skal fastlægges i særskilte
delaftaler for hvert indsatsområde, der hører under den strategiske aftale.
Bestyrelsen for den boligsociale indsats skal i den forbindelse sikre, at delaftalerne for de
valgte indsatsområder løbende ajourføres, og de ajourførte aftaler skal til enhver tid
kunne rekvireres af Landsbyggefonden.
Følgende dokumenter skal vedlægges denne strategiske aftale:
-

Et organisationsdiagram (ad samarbejdsaftalens pkt. 2)
En delaftale for hvert af de valgte indsatsområder (ad samarbejdsaftalens pkt. 5)
En beredskabsplan jf. regulativets § 6
En milepælsplan for den samlede projektperiode
Et budget udarbejdet i skabelonen fra http://driftsstoette.lbf.dk
Et aktivitetsskema udarbejdet i skabelonen fra http://driftsstoette.lbf.dk
Et bilag med centralt genererede målinger ved indsatsens starttidspunkt
Et bilag med kommissorier for hhv. boligsocial bestyrelse og bydelsbestyrelse

1. Formål med den boligsociale indsats

Den boligsociale indsats i København
Den boligsociale helhedsplan skal arbejde inden for rammerne af Kommuneplanen 2015
og Politik for Udsatte Byområder. Den boligsociale indsats skal bidrage til at løfte
Urbanplanen, som er et af Københavns udsatte byområder og bidrage til at realisere
ambitionen om, at alle boligområder i København er levende, trygge og danner gode
rammer om livskvalitet for alle beboere. Helhedsplanen skal i forlængelse heraf arbejde
forebyggende med børn og unge for at bryde den negative sociale arv.
Den boligsociale helhedsplan skal understøtte de fælles ambitioner i Hovedaftalen mellem
BL – Danmarks Almene Boliger, 1. kreds og Københavns Kommune om 1) Et København
med plads til alle, 2) En sammenhængende by med trygge og socialt velfungerende
boligområder og 3) Bæredygtige og veldrevne almene boliger med lav husleje.
3Bs boligsociale afsæt
Det er 3B’s vision, at vores boligområder skal danne rammerne om levende og
mangfoldige fællesskaber, som er synlige og åbne i forhold til omverden. Som led heri er
det et centralt mål at arbejde med beboerinddragelses- og samskabelsesprocesser, der
understøtter samtænkning af fysiske og sociale indsatser, for at øge trygheden i
områderne og skabe gode muligheder for livsudfoldelse.
Ved at fremme stærkere fællesskaber styrkes endvidere områdets kapacitet til at stå
imod udfordringer for tryghed, sikkerhed mm. Samtidig ønsker 3B med helhedsplanen at
bidrage til at styrke og synliggøre muligheder for børn og unge i området ved at give dem
mulighed for at forme eget liv og indgå i positive fællesskaber i uddannelse,
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beskæftigelse og fritidsliv.
Urbanplanen 2018-2021
Helhedsplanens vision er på baggrund af ovenstående at skabe et trygt og attraktivt
boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk, der også rækker
ud i den omkringliggende by. Familierne er kompetente til at sikre deres børns trivsel og
tro på mulighederne i tilværelse og den negative sociale arv skal brydes, så de unge
kommer i uddannelse og får de samme chancer i livet som unge fra det øvrige
København. Det forudsætter, at der er gode muligheder for uddannelse, job og
meningsfulde fritidsaktiviteter, så de unge bliver en del af det store samfundsmæssige
fællesskab frem for at danne parallelle subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd i
området.
2. Organisering
Parterne bag den strategiske samarbejdsaftale skal etablere en projektorganisation med
en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af den boligsociale indsats, således at en
éntydig og kompetent ledelse kan sikre koordinering af den lokale indsats og
prioritere på tværs af alle niveauer og organisationer, - herunder boligorganisationer,
boligafdelinger og kommune jf. regulativets § 6, stk. 6.2.
Under bestyrelsen kan der etableres en eller flere (tematiske/lokale) styre-/følgegrupper.
I store boligsociale indsatser kan det være en overvejelse værd at nedsætte én
styregruppe for hvert indsatsområde i den boligsociale indsats, medens det i mindre og
små indsatser ofte er tilstrækkeligt med én styregruppe, der dækker det hele.
Beskrivelsen af organiseringen skal suppleres med et organisationsdiagram. Endvidere
skal det beskrives, hvordan sekretariatsbetjening af bestyrelsen vil foregå.

Den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen indgår i den styringsstruktur,
som er aftalt mellem boligorganisationerne og Københavns Kommune for de boligsociale
helhedsplaner (Organisationsdiagram i bilag 1).

Boligsocial bestyrelse, bydelsbestyrelse og følgegruppe
Boligsocial bestyrelse
Der etableres en fælles Boligsocial bestyrelse, der har fokus på den strategiske
prioritering på tværs af de boligsociale helhedsplaner i København og sikrer det fornødne
samspil med de kommunale indsatser på området. Her repræsenteres på direktørniveau
alle boligorganisationer, der er involveret i en boligsocial helhedsplan i København, samt
alle kommunale forvaltninger.
Bydelsbestyrelser
Der etableres yderligere 5 decentrale bydelsbestyrelser (heraf en for Amager), der har
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fokus på udvikling, fremdrift og lokal koordinering af det boligsociale arbejde på
byområdeniveau, herunder ansvar for fremdriften af de strategiske aftaler og delaftaler.
Mødefrekvens er minimum 2 gange årligt.
Deltagere er på Amager er:
Chef for sociale indsatser Mikkel Warming, 3B, miwa@3b.dk
Boligsocial chef Tanja Thomsen Bæklund, Vibo, ttb@vibo.dk
Områdechef Merete Jørgensen, BIF, KJ46@bif.kk.dk
Områdechef Susanne Søgaard Grøn, SOF, DT85@sof.kk.dk
Områdechef Kristina Mikkelsen, SOF, PD02@sof.kk.dk
Kontorchef Jeppe Grønholt-Pedersen, ØKF, jgp@okf.kk.dk
Tværfaglig chef Karina Fried, BUF, TN76@buf.kk.dk
Chef Bjarne Fey, KFF, b55h@kff.kk.dk
Enhedschef Uffe Andreasen, TMF, BW27@tmf.kk.dk
Bydelsbestyrelsen kan træffe beslutninger på bydelsniveau i forhold til de omfattede
helhedsplaner, herunder beslutte ændringer i de enkelte helhedsplaner.
Derudover kan bydelsbestyrelserne udarbejde anbefalinger til Boligsocial Bestyrelse om
justeringer af det boligsociale arbejde, som går på tværs af bydele.

Følgegruppe
Den eksisterende Styregruppe for den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen fortsætter
som følgegruppe for helhedsplanen og vil fortsat omfatte repræsentanter for alle de
inkluderede boligafdelinger samt repræsentanter for andre relevante lokale aktører;
herunder fx skoler, Amager Vest Lokaludvalg, Bibliotek, institutionsliv etc.
Følgegruppen mødes 3-4 gange årligt.
Følgegruppen sætter retning på de lokale initiativer og træffer i fællesskab beslutninger
om prioriteringer af aktiviteter og nye tiltag indenfor helhedsplanens rammer.
Følgegruppen kan via helhedsplanens sekretariat lave indstillinger til Bydelsbestyrelsen,
hvis der lokalt er ønsker om forandringer i helhedsplanen; herunder fx ændring af
målsætninger, forslag om nye aktiviteter etc. indenfor de aftaler med LBF, som er
gældende.
Herudover er Følgegruppen en vigtig part i at sikre kvalitet, fremdrift og lokal forankring
af de initiativer, der er indeholdt i helhedsplanen samt de initiativer, der udvikles
undervejs i bevillingsperioden.
Følgegruppens perspektiv rækker udover Urbanplanen og helhedsplanens indhold og er
dermed også et forum for netværk, dialog og samarbejde på tværs af lokale aktører og
beboere i Urbanplanen.
Følgegruppen er selvsupplerende og kan også ad hoc invitere aktører med til enkelte
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møder.

Samarbejde med Amagerbro Helhedsplan
Der er gennem årene opbygget et godt samarbejde med Amagerbro Helhedsplan omkring
det boligsociale arbejde på Amager. Samarbejdet indbefatter udvikling af et netværk på
børne- og ungeområdet, fælles aktiviteter (Healthy Girls) og medarbejdere, afholdelse af
fælles arrangementer og forløb for unge, samt mulighed for at brobygge beboere til
aktiviteter på tværs af helhedsplanerne.
Samarbejdet mellem de to helhedsplaner øges i de nye helhedsplaner, således at der i
højere grad er muligt at brobygge beboere til aktiviteter på tværs af helhedsplanerne.
De konkrete samarbejder mellem Amagerbro Helhedsplan og Partnerskabet i
Urbanplanen som fortsættes udgør følgende:













Fædregruppen: Samarbejdet vil blive intensiveret med henblik på at flere mænd
fra Urbanplanen bliver en del af Fædregruppen
Familiekurser: Gennem fælles udviklings- og koordineringsmøder mellem de to
helhedsplaner, gives gensidig sparring og det sikres at helhedsplaneres respektive
kurser afstemmes i forhold til tidsplan og målgruppe. Endvidere vil det være muligt
at henvise deltagere på tværs af de to helhedsplaner.
Bydelsmødre og Multikulturel Kvindeklub: Amagerbro Helhedsplan er tovholder på
begge foreninger, der også tæller medlemmer fra Urbanplanen. Det vil fortsat
være muligt for Partnerskabet i Urbanplanen at henvise beboere til begge
foreninger.
De Blå Ressourcer: Amagerbro Helhedsplan er tovholder for netværket mellem
ejendomsfunktionærerne og ejendomsfunktionærer fra Hørgården samt
ejendomsmestre for hele Urbanplanen vil blive tilbudt at deltager i netværket.
Urbanfestival: Partnerskabet er tovholder og Amagerbro Helhedsplan deltager på
dagen med KLAB, Bydelsmødre, Multikulturel Kvindeklub og Fædregruppen.
Job til unge: Begge helhedsplaner samarbejder på lige fod med FRAK
fritidsakademiet.
Fritidsaktiviteter i boligområdet: Gennem de fælles udviklings- og
koordineringsmøder gives gensidig sparring og det sikres at helhedsplanernes
respektive aktiviteter afstemmes i forhold til tidsplan og målgrupper og deltagere
vil blive henvist til hinandens aktiviteter.
Healthy Girls: Partnerskabet er tovholder. Amagerbro Helhedsplan medvirker til at
foreningen bliver præsenteret i diverse netværk og henviser generelt til
foreningen.

Udover de ovenstående aktiviteter, hvor der samarbejdes med Partnerskabet i
Urbanplanen, så samarbejder Amagerbro Helhedsplan med en række af kommunale
parter, institutioner og organisationer omkring konkrete aktiviteter. Disse
samarbejdspartner nævnes under de pågældende aktiviteter.
Amagerbro Helhedsplan og Partnerskabet i Urbanplanen vil fortsat samarbejde tæt dels
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om fælles aktiviteter og dels om at øvrige aktiviteter bedst muligt supplerer hinanden.
Samarbejdet koordineres via 6 møder årligt mellem sekretariatslederne, der desuden
diskuterer potentielle samarbejder vedrørende eventuelle nye initiativer herunder
ansøgning til fonde mm. Endvidere gennemføres minimum 4 udviklings- og
koordineringsmøder årligt på tværs for medarbejdere indenfor indsatsområdet
Forebyggelse og forældreansvar og et årligt temaarrangement for alle medarbejdere.

Helhedsplanerne indgår desuden i fælles koordinering med øvrige parter via følgende
netværk:


Ungenetværket mødes både på lederniveau og i det udførende Ungenetværk.
Deltagerne er i sidstnævnte alle, der arbejder med unge i området (ca. 25
deltagere) og faciliteres af en firemandsgruppe bestående af helhedsplanens børnog ungekoordinator, samt en repræsentant fra hhv. Amagerbro helhedsplan, BUF
og SOF. Der afholdes ca. 3-4 møder årligt plus et ungeseminar, som
helhedsplanen bidrager til med et beløb på op til 5000 kr.



Baggrundsgruppen, som Familierådgivningen (SOF) faciliterer. Deltagerne er i
princippet alle, der arbejder med børn og familier. Der afholdes 4 møder årligt.



Følgegrupperne til hhv. Familiekurset/Mødregruppen og Fædregruppen. Deltagerne
er begge steder relevante fagpersoner fra kommunale forvaltninger, andre
myndigheder. Amagerbro Helhedsplan er ansvarlig for de to følgegrupper. Der
afholdes ca. 6 årlige møder omkring familiekurset/Mødregruppen og ca. 4 årlige
møder omkring Fædregruppen.



To lokale SSP-udvalg, der følger op på gennemførelse af aktiviteterne i SSPårsplanen og har fokus på den øgede mobilitet blandt unge og konsekvensen af
denne. SSP København er ansvarlig for de lokale SSP-udvalg. Der afholdes ca. 8
møder årligt i hver af de to udvalg.



Det grønne netværk, hvor der arbejdes for at fremme lokale og bæredygtige
grønne initiativer. Deltagere er bl.a. Miljøpunkt Amager, Amagerbro Helhedsplan
og Den Grønne Friskole. Miljøpunkt Amager og Partnerskabet er tovholder på de
månedlige møder



Et beskæftigelsesforum mellem Jobcenter Lærkevej (JKI) og de to helhedsplaner,
hvor sekretariatslederne, leder af JKI og konsulenter fra den fremskudte
beskæftigelsesindsats i Urbanplanen mødes for at sikre optimalt samarbejde om
aktivitetsparate beboere over 30 år, der har øvrige problemer end ledighed.



Netværk vdr. skolefravær, der skal sikre koordinering og vidensopsamling på
medarbejderniveau. Her inviterer Partnerskabet årligt repræsentanter fra
helhedsplanerne, skolesocialrådgivere i Urbanplanen og Amagerbros område,
fraværsrådgiver fra BBU og repræsentant fra Boomerang projektet på
Højdevangen skole til et møde med fokus på videndeling og potentielle
samarbejder.

I tabel herunder er opsummeret hvordan koordinering, videndeling og interessent-
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inddragelse sikres inden for de fire indsatsområder.
Tryghed og
Trivsel
Følgegruppe
(kun Urbanplanen)
Ungenetværk
Baggrundsgruppen
Følgegruppe
SSP
Grønt netværk
Beskæftigelsesforum
Skolefravær

Kriminalpræventiv
indsats

Uddannelse og
beskæftigelse

Forebyggelse
og
forældreansvar

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

3. Beskrivelse af områdets overordnede problemkompleks, beboere og
tryghedssituation

Urbanplanen er et stort, sammenhængende boligområde, som hovedsagelig er bygget fra
1965-1971. Området har ca. 2500 boliger og ca. 5300 beboere fordelt på 5 afdelinger, og
er bygget således, at man i princippet kun skulle forlade området for at tage på arbejde.
Skolegang, børnepasning, indkøb med mere kunne klares i boligområdet.
Den fysiske udformning betyder dog også, at boligområdet lukker sig om sig selv. Der er
f.eks. en af byens større kommunale parker placeret midt i området – men den er ikke
synlig eller tilgængelig udefra. Nu er der iværksat et byggeprojekt, der forventes at
kunne forbedre de forhold. Planen indebærer en allerede gennemført nedrivning af det
tomme og nedslidte Solvang Center. I helhedsplansperioden vil der blive opført nye
attraktive almene familieboliger og ungdomsboliger på den tidligere centergrund. Den
offentlige Remiseparken, som ligger inde midt i boligområdet, renoveres for 50 mio. kr.
med det formål at åbne parken og dermed området op, skabe flere aktivitetsmuligheder
og dermed mere liv og øget tryghed i området. Op til den sydlige del af boligområdet skal
et areal mod Røde Mellemvej byudvikles med private boliger og detailhandel, som
forventes at skabe mere synligt liv.
Byggesagen griber ind i alle helhedsplanens indsatsområder, og tænkes bredt ind i
Partnerskabet arbejde af forskellige karakter fra at bistå med kommunikation til beboere,
til at understøtte aktiviteter og i de midlertidige byrum sammen med beboere og
byggesagens parter eller hjælpe unge og forældre der er langt fra arbejdsmarkedet i job i
de lokale byggerier.
I det følgende skitseres for hvert af indsatsområderne de væsentligste elementer i
problemkomplekset samt den læring fra de seneste helhedsplaner, vi i dag tager afsæt i:
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Tryghed og trivsel
En omdømmeanalyse udført af Helhedsplanen i 2015 viste, at 59 % af borgere udenfor
Urbanplanen har en negativt association til området og kun 16% en positiv. 18%
karakteriserede området som ”Ghetto” – med alle de samfundsskabte billeder af et
boligområde, som dette begreb trækker med.1
Det dårlige omdømme har dels negative konsekvenser for beboernes tilfredshed med at
bo i området, hvilket halvdelen af beboerne gav udtryk for i 3Bs beboerundersøgelse i
20102. Dels kan det have konsekvenser for, hvilke forventninger beboerne mødes med
af omverdenen og dels det kan føre til selvstigmatisering - at man som beboer – særligt
som ung – har lave forventninger til sig selv og sine muligheder. Ydermere kan det
dårlige omdømme have betydning for utrygheden, fordi beboere knytter an til
fortællingen om området, og derved opbygger en tro på, at visse beboergrupper er
farlige.
Men det igangværende byggeprojekt er forhåbningen at rette op på det omdømme.
Et bedre omdømme og mere levende bymiljø vil også kunne påvirke utrygheden, som
ligger på et højt niveau i Urbanplanen. Ca. 12% er utrygge i dagtimerne og ca. 29% i
aftentimerne3. Begge tal er langt over normalen i København4. En undersøgelse fra 2015
5
viser derudover, at ca. 42,3% af beboerne – på tværs af alder og køn, føler utryghed
ved grupper af unge på grund af normafvigende adfærd, eller forventning om samme6.
Trygheden er dog stigende, bl.a. på grund af det samarbejde i Tryghedspartnerskabet,
som Helhedsplanen, Københavns Kommunes sikker By-enhed, lokalpolitiet, SSP og lokale
kommunale aktører har indgået i de seneste 3 år. Eksempelvis er utrygheden i
aftentimerne faldet fra 36% til 29% fra 2014-167.
Derfor vil vi i helhedsplanen sætte fokus på at:
- At øge tryghede yderligere via liv i området og fællesskaber på tværs af
beboergrupper
- Forbedre områdets omdømme og tiltrække flere besøgende
Kriminalpræventiv indsats
Mange unge i Urbanplanen bor i lejligheder, med mange søskende og deraf minimal
plads. Nogle unge søger derfor ud i det offentlige rum, hvor der er plads til at udforske
sin identitet og være sammen med venner. Men ofte er der ikke noget at lave, og mange
har ikke økonomisk adgang til at deltage i fritidsaktiviteter, hvorfor de unge finder
aktiviteter de kan være fælles om - uanset økonomisk formåen. Desværre er disse nogle
gange utryghedsskabende og andre gange decideret kriminelle, og de udgør derfor både

1

Omdømmeanalyse Urbanplanen 2015, Stud. Soc Maja Pedersen i samarbejde med Helhedsplanen.
Beboerundersøgelse Urbanplanen, 2010, Helhedsplanen
3
Københavns Kommune, Center for byudvikling, Status på kriminalitet og tryghed i Amager Partnerskab oktober 2016
4
Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2016
5
Rasmus Christensen og Christina Maigaard Berg, ’Et liv uden utryghed’, 2015
6
Christensen og Berg, 2016.
7
Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2016
2
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et problem for den enkelte unge, for gruppen af unge og for boligområdet og de øvrige
beboere.
Særligt hashrygning er attraktivt, fordi det er muligt at låne sig til hash indtil næste
måned. Hashen substituerer således direkte de sociale aktiviteter, som de unge ikke har
økonomisk adgang til. Men også andre kriminelle aktiviteter, såsom ildspåsættelse,
hærværk, graffiti, brug af andre rusmidler og normbrydende adfærd bliver nogle gange
en del af disse aktiviteter, og for en særlig udsat gruppe af unge manifesterer
problemstillingerne sig i grovere borgervendt kriminalitet - særligt i forbindelse med
konflikter på tværs af unge som opholder sig i det offentlige rum.
Da Solvangscenteret blev revet ned forsvandt 18+ gruppens klublokale og dermed
Helhedsplanens platform til kontakt med en stor del af unge, som er ramt af eller i risiko
for at blive ramt af sociale problemer. Via samarbejdet i Tryghedspartnerskabet med
SSP-København, lokalpolitiet, lokale institutioner m.fl. om eksempelvis fælles
kommunikation og tilbud om aktiviteter er det lykkes at skabe stærkere kontakt til flere
unge. Det har bidraget til, at kriminaliteten i området er faldet med 17 % over fem år8.
Resultaterne har været så gode, at Tryghedspartnerskabet er blevet forlænget i 4 år af
Københavns kommune.
Samtidig er hærværksniveauet faldet stødt over de seneste 5 år og ligger som
gennemsnit for årene 2012-2016 på 30,10 kr. pr bolig årligt. Dette kan indikere en større
ansvarsfølelse blandt de unge.
Dog er ungekriminaliteten i Urbanplanen stadig tre gange så høj som i kommunen, idet
der i 2013 var 193 domfældelser pr 1000 18-25 årige i boligområdet mod 63 stk. i
København, så der er endnu rum for forbedring9. Også blandt helt unge er der en
overrepræsentation i kriminel løbebane. Andelen af sigtede 10-17 årige var som
gennemsnit for 2012-2016 3,5 % mod 1,7 % i København som helhed10.
En særlig problematik oplever området i de kolde måneder, hvor grupper af unge søger
mod institutioner. Personalet har svært ved at håndtere så mange unge på en gang,
hvorfor de ofte bliver smidt ud, og i stedet søger alternativer. Blandt andet kældre skaber
rum for dette, hvilket skaber utryghed blandt områdets øvrige beboere. Partnerskabet vil
derfor arbejde med at finde måder hvorpå disse unge kan rummes i de lokale
institutioner på en positiv måde eller alternativt udvikle andre alternativer i samarbejde
med institutionerne og de unge.
I forhold til den tidlige forebyggelse peger meget på, at børn og unge, som har et aktivt
fritidsliv, har mindre risiko for at ende i kriminalitet. Derfor er det bekymrende at børn i
Urbanplanen ofte er mindre tilknyttet organiseret fritidsaktivitet end gennemsnittet. Det
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Københavns Kommune, Center for byudvikling, Status på kriminalitet og tryghed i Amager Partnerskab oktober 2016
Velfærdsanalyseenheden, Københavns kommune. ”Vækst og beskæftigelse. Udsatte boligområder. Sommeren 2016
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ses bl.a. af at børn på de lokale folkeskoler – Dyveke, Peder Lykke og Højdevangen - har
en større andel ikke-aktive børn ift. københavnerniveauet.11
Derfor ønsker den boligsociale indsats at understøtte fritidsaktiviteter i nærområdet12,
som kan være et attraktivt alternativ til kriminalitet og skabe oplevelser af mestring og
positive sociale relationer hvorved børn og unges udvikling, trivsel og sundhed fremmes13
Her er sportsaktiviteter et velegnet redskab og helhedsplanen vil sikre bredde i
bevægelsestilbud i området for at imødegå den tendens i udsatte boligområder, at
drenge af anden etnisk baggrund har uvarierede sportsvaner, idet de oftest spiller
fodbold, og piger af anden etnisk baggrund end dansk er mindre aktive end etnisk
danske14.
Derfor vil vi i helhedsplanen sætte fokus på at:
- Sikre varierede lokale fritidsaktiviteter med muligheder for medindflydelse
- Inddrage unge i at finde løsninger på lokale udfordringer, ex angående brugen af
institutioner.

Uddannelse og beskæftigelse
Generelt har elever fra Urbanplanen et højere skolefravær og lavere karakterer end i
København som gennemsnit. Det kommer til udtryk ved at fraværsprocenten blandt
folkeskoleelever i 2015/16 var 8,5 mod 7.0 i København15 og karaktergennemsnittet i
privat- og folkeskole for 9. klasser i kernefagene dansk og matematik i en fem års
periode fra 2012-2016 var 5,4 for børn i boligområdet mod 6.5 i hele kommunen.16
Mange unge har ikke en kompetencegivende uddannelse og er ikke i gang med at få den.
Specifikt har 23.8% af de 18-29 årige kun folkeskolen som den højeste uddannelse - mod
8.8% i København17 og andelen af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
15 måneder efter at have afsluttet 9. klasse dobbelt så høj som københavnerniveauet,
nemlig 29% mod 14,5%18.
Dog har der de seneste år været en positiv udvikling, idet andelen af 20-24-årige der har
folkeskolen som højeste uddannelse er faldet fra 31,7 % til 26,7% i perioden 2012 til
201619. Men der er fortsat rum for forbedring idet niveauet i København i 2016 til
sammenligning var 9,5 %.20
11

Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Efterår 2016
Placering i nærområdet er vigtigt for at nå områdets grupper af børn med anden etnisk baggrund end dansk, idet disse i højere grad benytter de
bolignære faciliteter end børn med etnisk dansk baggrund (Ibsen 2012).
12

13
14
15
16
17
18
19

World Health Organization 2012; Bartholomew et al. 2011; Hagger et al. 2005; Munk & von Seelen 2012
SDU, Idræt i udsatte boligområder, 2012
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Juni 2017
Landsbyggefonden, Boligsociale Data 2016
Danmarks Statistik, 2016
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Juni 2017
Udviklingen fra 2014-2015 tegner sig for klart den største del af faldet, nemlig 6,2 procentpoint
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Samtidig er næsten 18 % af de 15-29 årige (184 enkeltpersoner) tilknyttet
beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, hvilket er mere end dobbelt så mange som i
hele København.21 Urbanplanen har mange voksne beboere som er udenfor
arbejdsmarkedet, hvilket kan præge børnenes forventninger til fremtiden negativt. Ca.
50% af de 18-64 år er i beskæftigelse, mens tallet er over 70% i København22. For at
ændre den negative sociale arv, er der således behov for at helhedsplanen også arbejder
med at udvikle forældrenes ressourcer – de voksenbilleder børn og unge spejler sig i –
ved at hjælpe sårbare forældre tættere på arbejdsmarkedet.
Derfor vil vi i helhedsplanen sætte fokus på at:
- Højne fremmøde og fagligt udbytte via alternative undervisningstilbud i lokale
folkeskoler
- Give unge tidlige erfaringer fra arbejdsmarkedet
- Skabe alternative beskæftigelsesplatforme primært for unge op til 35 år via
socialøkonomiske aktiviteter
Forebyggelse og forældreansvar
Urbanplanen er kendetegnet ved en væsentlig større andel af børn og unge end det
Københavnske gennemsnit. Særligt gruppen mellem 6-17 år fylder meget - med 17% af
den samlede befolkning mod 10% i København.23 Næsten halvdelen af børnene vokser op
i en familie med kun én forsøger (43,6% mod 25% i København.)24
Urbanplanen er endvidere et af de områder, hvor socialforvaltningen har mange
børnesager. 5,26% 0-17 årige er i 2015 omfattet af en børnefaglig undersøgelse25,
hvilket er over dobbelt så højt som københavnerniveauet.26
Andelen af børn med behov for særlig sprogindsats er høj, 20,8% mod 8,0% i
København. Københavns kommune udtrykker bekymring for om familierne til de børn,
der ikke er tilknyttet institution, har de rigtige redskaber til at stimulere børnenes
sproglige udvikling. I den sammenhæng må det betragtes som positivt, at forskellen
mellem andelen af 1-5 årige uden pasningsordning i hhv. Urbanplanen og Københavns
kommune er faldet fra 7,2 procentpoint i 2012 til 0,8 procentpoint i 2015 (13,2% versus
12,4%).27
I arbejdet med at ruste forældre i området til bedst muligt at støtte deres børn, kan

20

LBFs boligsociale data.
Samme positive mønster tegner sig i øvrigt for de 30-34 årige, hvor der er sket et fald på godt 10 procent point over de fem år.
21
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Juni 2017
22
Danmarks Statistik, Nøgletal på boligområder 2016
23
Velfærdsanalyseenheden, Københavns kommune. ”Vækst og beskæftigelse. Udsatte boligområder. Sommeren 2016
24
Danmarks Statistik, Nøgletal på boligområder 2016
25

§50-51 omfatter børnefaglige undersøgelser med og uden forældres samtykke. Kommunen er forpligtet at iværksættelse af en børnefaglig
undersøgelse, når det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte
26
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Efterår 2016
27
LBF, Boligsociale data
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helhedsplanen rekruttere via de gode netværk i eksisterende aktiviteter, fx Amager
Healthy Girls og Fædregruppen, som også i sig selv er kompetenceudviklende.28
I samarbejde med bl.a. disse grupper vil vi i helhedsplanen sætte fokus på:
-

At fremme førskolebørns sproglige udvikling gennem mødregruppe og samarbejde
med institutioner
- At styrke forældrekompetencer og –netværk via familiekurser og –
netværksaftener
- At hjælpe fædre til at gøre en positiv forskel i kvarteret via Fædregruppen
4. Fælles tværgående målinger
Landsbyggefonden indhenter årligt en status på en række centralt genererede målinger.
Målingerne er tilgængelig for bestyrelsen for den enkelte boligsociale indsats på …
https://www.lbf.dk/selvbetjeninger/
Der er tale om registerbaserede målinger, der er fælles på tværs af alle boligsociale
indsatser på landsplan, der modtager støtte fra 2015 til 2018-midlerne.
Målingerne giver en karakteristik af udfordringerne i boligområdet - herunder de
målgrupper i boligområdet, som indsatsen skal skabe forandringer for. Det samlede
billede af målingerne er et udtryk for en ”temperaturmåling” for området.
Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Landsbyggefonden, at bestyrelsen for
den boligsociale indsats løbende følger, hvordan disse målepunkter udvikler sig.
Et bilag med de centralt genererede målinger ved indsatsens starttidspunkt skal
vedlægges nærværende aftale.

1. Andel af 9. klasses-elever der ikke har aflagt prøve i enten dansk eller matematik
2. Karaktergennemsnit i dansk og matematik for 9. klasses-elever
3. Andel af de 20-24 årige som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke
er i gang med en uddannelse
4. Andel af de 30-34 årige som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke
er i gang med en uddannelse
5. Andel af de 1-5 årige som ikke er i pasningsordning
6. Andel af de 10-17 årige som er blevet sigtet mindst én gang for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven
eller lov om euforiserende stoffer. Pr. 1.000 beboere i aldersklassen
7. Fraflytningsprocent for de afdelinger, der indgår i boligområdet

Fx styrker Amager Healthy Girls kvinderne selvstændighed gennem foreningsdemokratiet og uddannelse af medlemmer til
instruktører.
2828
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5. Indsatsområder
Den konkrete handleplan med aktiviteter for hvert indsatsområde fastlægges i særskilte
delaftaler – én delaftale pr. indsatsområde. Indholdet i delaftalerne skal således lede hen
imod de opsatte formål og lokalt fastsatte mål i nærværende strategiske
samarbejdsaftale samt fastlægge den indbyrdes ansvars- og rollefordeling mellem de
parter, der er involveret i indsatsen.
I dette afsnit skal det fremgå, hvilke af de fire mulige indsatsområder der indgår i den
boligsociale indsats.
Under hvert indsatsområde skal det overordnede formål med indsatsområdet beskrives.
Herudover skal det angives, hvilke lokalt opstillede målinger (succeskriterier)
parterne i fælleskab fastsætter for den boligsociale indsats samt datakilden for disse.
Målene skal sættes for den fireårige periode, hvor den boligsociale indsats forløber.
Vær opmærksom på, at de lokalt opstillede målinger kan være af såvel kvantitativ som
kvalitativ art, samt at de kan gå igen under flere indsatsområder.
Bestyrelsen har ansvar for at følge op på de lokalt opstillede målinger (succeskriterier)
inden for de valgte indsatsområder for at sikre resultatopnåelse. Som en del af den årlige
revision i forbindelse med regnskabsaflæggelse skal boligorganisationen over for
revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede (lokale) mål (jf.
vejledningen side 7, ad.1).
Denne helhedsplan skal arbejde med alle fire indsatsområder:
-

Tryghed og trivsel
Kriminalpræventiv indsats
Uddannelse og beskæftigelse
Forebyggelse og forældreansvar

5.1 Tryghed og trivsel
Formål:
Visionen er at skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile
fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omliggende by
Formålet med indsatserne er således at skabe rammer for et trygt og attraktivt
boligområde med åbne og synlige fællesskaber. Målsætninger er at:


Trygheden stiger
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Områdets omdømme forbedres



Der dannes endnu flere åbne og synlige nabofælleskaber

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Andelen af utrygge beboere nærmer sig
Københavns niveau i 2020

Tryghedspartnerskabet

(2016-nievau: 12% utrygge i dagtimerne mod
6% i København, 29% i aften og nattetimer mod
19% i København)
I 2020 er andelen af borgere, der ved første
tanke forbinder Urbanplanen med noget negativt
faldet og andelen der forbinder området med
noget positivt steget.

Omdømmeanalyse,
Tryghedspartnerskabet/Helhedsplanen

(2015 -niveau: 59 % svarede at deres første
tanke var negativ og 16 % at deres første tanke
var positiv.)
Der er stærkere fællesskab blandt beboerne i
området i 2020 end i 2017

3Bs fællesskabsundersøgelse

5.2 Kriminalpræventiv indsats
Formål:
Visionen er at de unge vælger at blive en del af det store samfundsmæssige fællesskab
frem for at danne parallelle subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd i området.
Formålet med indsatserne er således at holde områdets unge ude af kriminalitet ved at
understøtte inkluderende, positive fællesskaber, hvor de unge føler sig hørt. Målsætninger
er at:


Kriminel adfærd reduceres



De unge føler ansvar for lokalområdet

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Andelen af 10-17 årige, som er blevet sigtet
mindst én gang for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
reduceres så niveauet samlet set i perioden 20182020 nærmer sig Københavnerniveau

LBF portal årligt
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(Baseline: Gennemsnit for 2012-2016 var 3,5%
mod 1,7% i Københavns Kommune)
Hærværksniveau fastholdes eller falder over de 4
år med 2018 som baseline.

3B

(Gennemsnit for årene 2012-2016 var 30,10 kr.
pr bolig årligt)

5.3 Uddannelse og beskæftigelse
Formål:
Visionen er at de unge fra området kommer i uddannelse og får de samme chancer i livet
som unge fra det øvrige København.
Formålet med indsatserne er således at hæve uddannelsesniveauet og forbedre beboernes
chancer for beskæftigelse. Målsætninger er at:


Skolebørn har mindre fravær



Unge bliver rustede til og matches med den rigtige uddannelse



Unge rustes til arbejdslivet

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Skolefraværsprocent for de af områdets børn, der
er tilknyttet en folkeskole, reduceres fra 8,5% for
skoleåret 2015-16 til Københavnerniveauet i
skoleåret 2019-2020.

Københavns Kommune

(Baseline for 2015/16 var 7% i Københavns
kommune).
Andelen af unge, der ikke er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 måneder efter at have
afsluttet 9. klasse falder, så niveauet nærmer sig
gennemsnittet i København.

Københavns Kommune

(Baseline: Urbanplanen 29%, København i alt
14,5 %)

15-29 årige, der er tilknyttet BIF nærmer sig
niveauet for København i 2021.
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København Kommune

(Baseline i feb. 2017 var 184 enkeltpersoner dvs.
17,97% mod 8,86% i Kbh).

5.4 Forebyggelse og forældreansvar
Formål:
Visionen er at områdets familier er kompetente til at sikre deres børns trivsel og tro på
mulighederne i tilværelsen.
Formålet med indsatsområdet er således at mindske betydningen af negativ social arv ved
at styrke forældrenes forudsætninger for at støtte deres børns udvikling. Målsætninger er
at:


Styrke førskolebørns sprog



Styrke forældrekompetencer

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Andelen af børn med behov for særlig
sprogindsats reduceres, så det nærmer sig
Københavnerniveau

Københavns Kommune

(Baseline 2015/2016: 20,8% mod 8,0%)
Antallet af børn, der er omfattet af børnefaglige
undersøgelser (§50 og 51) falder, så differencen
til gennemsnittet for København maksimalt er 1
procentpoint i 2020

Københavns Kommune

(2016: 5,26 versus 1,97)

6. Lokal evaluering
Lokal evaluering foregår ved kontinuerlig registrering på de opstillede succeskriterier i
strategiaftale og delaftaler i internt system.
Hvert år fremlægges status på målsætningerne for den lokale styregruppe,
følgegrupperne og bydelsbestyrelsen, som på baggrund heraf samt på baggrund af
erfaringerne fra året, evaluerer det respektive indsatsområde.
Evalueringen med en indstilling fra følgegrupperne fremlægges bestyrelsen, som tager
stilling til indstillingerne.
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I 2017 og 2020 gennemfører 3B desuden en naboskabs-og fællesskabsundersøgelse især
med fokus på at undersøge hvordan udviklingen er i forhold til ‘Civile fællesskaber’ og
‘Medborgerskab’. Denne undersøgelse laver 3B fælles for fire af deres boligsociale
helhedsplaner (Kokkedal, Gladsaxe og senere Urbanplanen), dog med få lokale
tilpasninger.
Første skridt i aktiviteten er at udvikle og designe undersøgelsen i samarbejde med CFBU
primo 2017. Næste skridt er at gennemføre undersøgelsen i første halvår af 2017 blandt
beboere i de fem afdelinger. Undersøgelsen gentages igen i 2020.

7. Ressourcer i den boligsociale indsats
I skemaet nedenfor anføres hovedtallene fra finansieringsdelen af budgettet for den
boligsociale indsats. (i hele tusinder)
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

14.500.000 kr.

Lokal medfinansiering

6.660.000 kr.

Samlet budget for den boligsociale indsats

21.160.000 kr.

8. Samspil med øvrige tiltag og områdebaserede indsatser
Udviklingsplanen for Urbanplanen betyder store fysiske forandringer i området i de
kommende år. De i problemkomplekset beskrevne nybyggerier vil opføres i 2019-2021,
altså i den kommende helhedsplanperiode. Det giver en særlig udfordring – og store
muligheder for at løfte området i de kommende år.
Det er en hovedprioritet at sikre at tæt samspil mellem den boligsociale indsats og den
fysiske udvikling, for at begge indsatser kan styrke hinanden, og være med til at skabe
en ny fortælling om boligområdet.
Desuden er der netop igangsat en områdefornyelse i Sundby, som omfatter Urbanplanen
syd for Peder Lykkesvej. Områdefornyelsen løber indtil 2022. Et hovedtema i
områdefornyelsen er at skabe adgangsveje og forbindelser på tværs af området ud til
henholdsvis Amager Fælled og Amager strandpark.
Målsætningerne flugter med ambitionen om at åbne boligområdet op for omverdenen, så
der kommer flere mennesker og mere liv, og samtidig sikre at beboere også kommer
mere ud af området. Områdefornyelsen er derfor en central samarbejdspartner i
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perioden.

9. Underretning
På delaftale- såvel som på strategisk aftaleniveau indgår 3B og de kommunale
forvaltninger i et tæt samarbejde om at løfte området. Det er derfor et fælles ansvar at
sikre helhedsplanens fremdrift og betingelserne for at løfte området boligsocialt.
Helhedsplanens parter forpligter sig til at underrette hinanden om væsentlige
organisatoriske ændringer og forhold, som kan have betydning for samarbejdet og for
helhedsplanens gennemførelse og fremdrift.
Underretninger om væsentlige ændringer på bydelsniveau sker til Bydelsbestyrelsen,
hvor alle parter er repræsenteret. Her vil parterne i fællesskab forsøge at finde
alternativer, hvis ændringerne har konsekvens for helhedsplanens gennemførelse og
fremdrift.
Underretning om væsentlige ændringer på overordnet niveau sker til den Boligsociale
bestyrelse, hvor alle parter er repræsenteret. Her vil parterne i fællesskab forsøge at
finde alternativer, hvis ændringerne har konsekvens for udviklingen og fremdriften af det
boligsociale arbejde i København.

10. Konflikthåndtering
Samarbejdet bygger på konsensus mellem parterne. Hvis en eller flere parter kommer i
konflikt er de forpligtiget til via deres egen ledelse at inddrage relevante parter i dialog
om konflikten og afklaring af løsningsmuligheder.





Konflikter af principiel karakter kan rejses i den Boligsociale bestyrelse
Konflikter af specifik karakter kan rejses i Bydelsbestyrelsen og/eller på
Styringsdialogen og/eller ved møder mellem kommunen og den enkelte
boligorganisation.
Interne konflikter i kommunen eller mellem boligorganisationerne afklares i de
respektive parters egne fora.

Det påhviler hver part straks at gøre opmærksom på ethvert forhold, som man bliver
bekendt med, og som må antages at være af betydning for samarbejdets fortsatte
gennemførelse. Underretningerne kan vedrøre konkrete forhold i det boligsociale arbejde
og oplysninger om planlægning af aktiviteter, der helt eller delvist har berøring med det
boligsociale arbejde i bydelen.
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11. Revision af samarbejdsaftalen
Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse i Landsbyggefonden.
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Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Partnerskabet
Aftalens parter:
Chef for sociale indsatser Mikkel Warming, 3B, miwa@3b.dk
Områdechef Susanne Søgaard Grøn, SOF, DT85@sof.kk.dk
Kontorchef Jeppe Grønholt-Pedersen, ØKF, jgp@okf.kk.dk
Tværfaglig chef Karina Fried, BUF, TN76@buf.kk.dk
Frivilligcenter Amager, Leder Teddy Sidelmann Rasmussen,
teddy@frivilligcenteramager.dk
Enhedschef Uffe Andreasen, TMF, BW27@tmf.kk.dk
Problemkompleks for indsatsområdet:
Tryghed og trivsel
En omdømmeanalyse udført af Helhedsplanen i 2015 viste, at 59 % af borgere udenfor
Urbanplanen har en negativt association til området og kun 16% en positiv. 18%
karakteriserede området som ”Ghetto” – med alle de samfundsskabte billeder af et
boligområde, som dette begreb trækker med.1
Det dårlige omdømme har dels negative konsekvenser for beboernes tilfredshed med at
bo i området, hvilket halvdelen af beboerne gav udtryk for i 3Bs beboerundersøgelse i
20102. Dels kan det have konsekvenser for, hvilke forventninger beboerne mødes med af
omverdenen og dels det kan føre til selvstigmatisering - at man som beboer – særligt som
ung – har lave forventninger til sig selv og sine muligheder. Ydermere kan det dårlige
omdømme have betydning for utrygheden, fordi beboere knytter an til fortællingen om
området, og derved opbygger en tro på, at visse beboergrupper er farlige.
Men det igangværende byggeprojekt er forhåbningen at rette op på det omdømme.
Et bedre omdømme og mere levende bymiljø vil også kunne påvirke utrygheden, som
ligger på et højt niveau i Urbanplanen. Ca. 12% er utrygge i dagtimerne og ca. 29% i
aftentimerne3. Begge tal er langt over normalen i København4. En undersøgelse fra 2015 5
viser derudover, at ca. 42,3% af beboerne – på tværs af alder og køn, føler utryghed ved
grupper af unge på grund af normafvigende adfærd, eller forventning om samme6.
1

Omdømmeanalyse Urbanplanen 2015, Stud. Soc Maja Pedersen i samarbejde med Helhedsplanen.
Beboerundersøgelse Urbanplanen, 2010, Helhedsplanen
3
Københavns Kommune, Center for byudvikling, Status på kriminalitet og tryghed i Amager Partnerskab oktober 2016
4
Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2016
5
Rasmus Christensen og Christina Maigaard Berg, ’Et liv uden utryghed’, 2015
6
Christensen og Berg, 2016.
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Trygheden er dog stigende, bl.a. på grund af det samarbejde i Tryghedspartnerskabet,
som Helhedsplanen, Københavns Kommunes sikker By-enhed, lokalpolitiet, SSP og lokale
kommunale aktører har indgået i de seneste 3 år. Eksempelvis er utrygheden i
aftentimerne faldet fra 36% til 29% fra 2014-167.
Derfor vil vi i helhedsplanen sætte fokus på at:
- At øge trygheden yderligere via liv i området og fællesskaber på tværs af
beboergrupper
- Forbedre områdets omdømme og tiltrække flere besøgende
Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Visionen er at skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile
fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omliggende by
Formålet med indsatserne er således at skabe rammer for et trygt og attraktivt
boligområde med åbne og synlige fællesskaber. Målsætninger er at:


Trygheden stiger



Områdets omdømme forbedres



Der dannes endnu flere åbne og synlige nabofælleskaber

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andelen af utrygge beboere nærmer sig
Københavns .niveau i 2020

Tryghedspartnerskabet

(2016-niveau: 12% utrygge i dagtimerne mod
6% i København, 29% i aften og nattetimer mod
19% i København)
I 2020 er andelen af borgere, der ved første
tanke forbinder Urbanplanen med noget negativt
faldet og andelen der forbinder området med
noget positivt steget.
(2015 -niveau: 59 % svarede at deres første
tanke var negativ og 16 % at deres første tanke
var positiv.)
Der er stærkere fællesskab blandt beboerne i
området i 2020 end i 2017

Omdømmeanalyse,
Tryghedspartnerskabet/Helhedsplanen

3Bs fællesskabsundersøgelse

Baseline laves efterår 2017.
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Der arbejdes i dette indsatsområde med tryghed og trivsel på tre forskellige niveauer;

7

Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2016
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beboer-, kvarter- og bydelsniveau.
Aktiviteterne er:


Naboskab og socialsammenhængskraft (Beboerniveau)



Byliv og trygge byrum (Kvarterniveau)



Sociale tryghedsvandringer (Kvarterniveau)



Kontaktpersonordning (Kvarterniveau)



Områdets image (Bydelsniveau)

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:

Sekretariatsleder – ¼ fuldtidsstilling
Netværk- og tryghedskoordinator – fuldtidsstilling
Netværk, kultur og miljøkoordinator – ½ fuldtidsstilling
Se samlet opgavefordeling i bilag 2
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Der er sammenfald mellem ambitionerne i delaftalen og målsætninger for
Områdefornyelsen Sundby. Koordination og synergier sikres i det henseende ved at
helhedsplanen er repræsenteret i områdefornyelsens styregruppe.
Desuden koordineres med kommunale parter i følgegruppen for Tryghed og trivsel, hvor
eksempelvis skole og bibliotek inviteres til at indgå.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

2.898

Lokal medfinansiering

1.911

Samlet budget for indsatsområdet

4.796

Konflikthåndtering og underretning:
Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde er
Partnerskabets sekretariatsleder ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe
en platform for håndtering af den via relevant følgegruppe/netværk.
Såfremt dette ikke lykkes bringer sekretariatsleder sagen til Bydelsbestyrelsen.. Det er
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bestyrelsens ansvar at skabe afklaring og drage eventuelle konsekvenser i denne
forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde.
Partnerskabets sekretariatsleder er under alle forhold ansvarlig for, at følgegruppen og
lokale samarbejdsparter involveres og underrettes, såfremt der opstår lokale forhold, som
påvirker realisering af delaftalen. Følgegruppemedlemmer og aftaleparter forventes at
bringe beslutninger, som påvirker arbejdet i Urbanplanen, ind i følgegruppen og de
koordinerende netværk, således parterne gensidigt underrettes om ethvert forhold, som
har indflydelse på de fælles planer.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Den relevante følgegruppe kvalificerer løbende de enkelte aktiviteter ud fra deres lokale
viden og kontakt til målgrupperne. Ændringer og revision af delaftalen skal godkendes i
Bydelsbestyrelsen og det er herefter boligorganisationens ansvar, at den reviderede aftale
uploades i Landsbyggefondens driftsstøtteportal. Såfremt der er tale om væsentlige
ændringer, skal Landsbyggefonden orienteres herom forinden.
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2018-31.12.2021

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Naboskab og social sammenhængskraft (Beboerniveau)
CFBU: Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
(Videre)udvikling af nære, grønne praksisfællesskaber
At kende naboerne i sin opgang eller vide hvem der bor overfor i den modsatte blok har
en stor betydning i forhold til at føle sig tryg. Derfor vil Helhedsplanen arbejde med
modeller for at styrke de nære fællesskaber med grønne forskønnende tiltag og
bæredygtighed som en ramme.
Dels vil vi hjælpe beboerne med at lave små grønne projekter i eller foran opgangen, for
eksempel mikrohaver eller hønsegård. Ud over liv og møder mellem beboere, vil det
styrke ejerskabet for området foran opgangen, hvilket i sig selv er tryghedsskabende.
I den lidt større skala vil vi eksperimentere med at lave grønne projekter i gårdrummene
eller mellem blokkene. Beboerinitiativer kortlægges via fx beboermøde og bruger-

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

4

vandringer og understøttes af helhedsplanen. Indsatsen kan potentielt resultere i
etableringen af et gårdlaug eller pladslaug for de fælles arealer. Driften og
beboerdemokratiet er nødvendige samarbejdspartnere og driften har udtrykt begejstring
for sådanne tiltag.
Desuden hjælpes eksisterende fællesskaber, som kræver støtte hen imod en fuldstændig
forankring, ex. byhaver, bigårde og reparationsværkstedet8 og det gode samarbejde
fortsættes med Læringscenter UrbanPlanten med hvem helhedsplanen afholder fælles
workshops og undervisning i urbant landbrug for områdets beboere.
Naboskabsarrangementer og kompetenceudvikling af frivillige
Helhedsplanen vil støtte beboerne i at lave sociale arrangementer, der skaber nye møder
mellem beboerne og dermed grobund for nye netværk – som fx fællesspisninger,
loppemarkeder og markedsdage, altankoncerter9 mv.
Helhedsplanen vil bruge beboerinitiativerne som løftestang til at kompetenceudvikle de
involverede beboere i at fundraise, og vil derfor udarbejde et katalog over, hvor man kan
søge penge, ex områdefornyelsens pulje. Samarbejdet med Frivilligcenter Amager om at
kompetenceudvikle de frivillige, der er engageret i områdets sociale aktiviteter, fortsættes
med henblik på at konsolidere eksisterende netværk og kommende initiativer.
Allerede i dag kompetenceudvikles den gruppe af beboere, der frivilligt driver Kanal Urban
og informationsbladet ’Opslagstavlen’ via fx skrive-, foto- og videokurser samt grafiske
kurser. Begge produkter er med til at styrke naboskabet, beboernes viden, deres
motivation for aktiv deltagelse samt stoltheden ved at bo i området. Vi ønsker derfor at
fremme synergier imellem de to igennem:
- Deling af indhold og videoer, hvilket bl.a. kan understøttes via repræsentation i
hinandens redaktion
- Udvikling og rekruttering af frivillige
- Udvikling af udgivelsesformater, der gør det nemmere at ’genbruge’ indhold
- Fælles finansiering
For et bredt udsnit af øvrige frivillige tilrettelægges et kursusforløb i helhedsplanens første
år, som omfatter gennemgående temaer, som PR/kommunikation, fundraising,
rekruttering og evt. salg. Beboere kan tilmelde sig til et samlet forløb eller bare de af
temaerne, de finder relevante. Hvis der er efterspørgsel på forløbet gentages det de
følgende år. Øvrige kurser tilrettelægges på efterspørgsel.
Formål og mål:
Det primære formål er at øge tryghed og trivsel gennem praksis- og foreningsfælleskaber,
samt at fremme sådanne fællesskaber ved at styrke frivilliges kompetencer. Målsætninger
8

Der er venteliste til haver i Foreningen Urbanhaven, som pt er særligt populært blandt familierne med anden etnisk baggrund. Foreningen Solvang
Bigård er en placeret på Dyvekeskolen, og drives i dag af 7 frivillige beboere, der hvert år gæster en række klasser fra skolen. Reparationsværkstedet
på Hørgården Nærgenbrugsstation er frivilligdrevet og har langt over hundrede brugere årligt, særligt unge og seniorer, som reparerer alt fra
møbler til cykler. Miljøpunkt Amager bidrager til organiseringen.
9

Vi vil videreudvikle konceptet med altankoncerter, som skaber aktivitet i dele af afdelingerne, der ikke normalt bruges til større samlinger.
Koncerten afholdes i samarbejde med en afdeling og den beboer, der stiller sin altan til rådighed. Konceptet udnytter bebyggelsens fysik på en ny
måde og bidrager til at beboerne ser på deres kvarter med nye øjne, og dermed måske inspireres til selv at bruge området mere. Hidtil har man
brugt én altan, men vi vil forsøge at bruge flere altaner til en klassisk koncert i samarbejde med Genklange, og forsøge at arrangere deltagelse af
ældre beboere på plejecentrene.
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for aktiviteten er:


Flere frivillige i de grønne fællesskaber



Flere brugere af de grønne tilbud



Nye platforme for netværk mellem beboere

Målgruppe(r):
Alle beboere i området
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

40 frivillige årligt i grønne
praksisfællesskaber

Helhedsplanen

150 besøgende i reparationsværkstedet i
2018

Helhedsplanen

3 nye beboerinitiativer understøttes årligt

Helhedsplanen

Ansvars- og rollefordeling:
Solvang Bigaard
Solvang Bigaard: medlemmer står selv for den daglige drift.
Solvang Bigaard; Kontakt: bigaardensolvang@gmail.com
Dyvekeskolen: Giver bigaarden adgang til faciliteter, når der slynges honning samt til
opbevaring af alt materiale i lagerrum i løbet af vinteren. Pt. ligger Bigaarden på skolens
grund, men det er uvist om dette kan foresætte når ombygning starter op ca. 2020.
Kontakt: Souschef, Jesper Lyngsø-Dahl jeslyn@buf.kk.dk
Helhedsplanens rolle er at facilitere at aftaler med kommunen fornyes, vise elever rundt
på bigaarden og hjælpe ad hoc ved nye udfordringer (ex vandposten er i stykker) samt at
hjælpe foreningen med at lokalisere evt. ny placering af Bigaarden.
Cykelværksted
Helhedsplanens medarbejder er tilstede i den ugentlige åbningstid
Nærgenbrugsstation Hørgården ligger lokaler til og projektmedarbejder fra Byens
udvikling hjælper til i den ugentlige åbningstid.
TMF, Byens udvikling, Klima, Miljøtekniker Kennet Petersen kepete@tmf.kk.dk
Amager Ressourcecenter Driftsleder: René Marx rem@a-r-c.dk
Naboskabsarrangementer
Helhedsplanen bidrager ved at:
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Skabe kontakt mellem interesserede potentielle arrangører
Stille mødefaciliteter til rådighed for planlægningsgruppen
Hjælpe med kontakt til relevante samarbejdspartnere
Information via Opslagstavlen, Kanal Urban og beboerdemokratiet
Stille et lokalt event-kit til rådighed, bestående af borde, scene, telte mm.
Hjælpe med koordinering under afholdelse af eventet

Kompetenceudvikling
Frivilligcenter Amager tilrettelægger og forestår undervisning på efterspørgsel fra
beboerne, som formidles via Helhedsplanens plads i Frivilligcenterets bestyrelse.
Kontakt: Leder Teddy Sidelmann Rasmussen, teddy@frivilligcenteramager.dk
Helhedsplanen søger for lokaler og PR og underviser selv på kurser for
beboerjournalister.

Aktivitetsnavn:
Byliv og trygge byrum (Kvarterniveau)
CFBU: Indsats til fremme af boligområdets image
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Helhedsplanen vil have et gennemgående fokus på at bruge uderum strategisk, således at
aktiviteter foregår forskellige steder i boligområdet – ikke kun de store samlingssteder.
Formålet er at skabe trafik og nye samlingspunkter – ikke mindst på de områder, der
ændrer karakter under byggesagen.
Områdets mange byggepladser og dertilhørende byggehegn skal have fokus i form af
kunst, opholdsmuligheder og lys, så de ikke fremstår som utryghedsskabende.
Helhedsplanens opgave er her at motivere andre aktører, eksempelvis byggesagen, til at
finansiere og udføre sådanne tiltag.
I tråd med lokalplanens mål vil Helhedsplanen desuden i tæt samarbejde med Teknik og
Miljøforvaltningen, Områdefornyelsen Sundby og 3B´s byggeafdeling bidrage til at skabe
en tættere forbindelse til de omliggende områder, såvel fysisk, socialt og kulturelt.
Fysisk understøttes sammenhængen ved:
 ’nudging’ – det kunne eksempelvis være i form af indgangspartier eller at tegne
ruter op på asfalten,
 at åbne op fysisk - fx fjerne kantsten og bomme
 skiltning i retning af faciliteter og aktiviteter. Skiltningens look kunne evt. gå igen i
hele bydelen.
Processuelt gribes opgaven an via borgermøde i parken og brugervandringer, der kan få
beboeres og lokales ideer frem i lyset. Der eksperimenteres med etablering af laug i
forbindelse med øget brug af grønne områder og pladser.
Social og kulturel sammenhæng understøttes ved:
At der arbejdes for at endnu flere kulturaktører bruger den offentlige park, Remiseparken,
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til afholdelse af arrangementer, også efter mørkets frembrud, hvor beboerne oplever
utryghed. Desuden videreføres de senere års store kulturelle netværksarrangementer og
møder, som har virket tryghedsfremmende – både når det kommer til beboertilfredshed
og når det kommer til områdets ry ’eksternt’.10
Lysfesten og Urbanfestivallen har opnået stærke brands, som betyder, at vi i dag
tiltrækker flere brugere med et meget mindre budget end år tilbage. Området skal fortsat
profitere af disse stærke brands, hvorfor arrangementerne skal forankres. Første skridt i
forankringsstrategien var at etablere en finansieringsmodel, hvor overskud fra
madboderne går til festivallen. Andet skridt var medfinansiering fra samarbejdspartnere
som fx ’Liv i Sundby’ og Solvang Bibliotek. Tredje skridt var at minimere de faste udgifter
ved at halvere scenebudgettet og investere i scenemoduler, telt mv. For næste fase er
målet at diverse samarbejdspartnere, eksempelvis biblioteket, hver især har finansielt og
ressourcemæssigt ansvar for hver deres del af arrangementet ex scenen, loppeboderne,
maden, lyset, sponsorater mv.
Formål og mål:
Formålet er at øge trygheden ved at skabe liv i områder, der opfattes som utrygge.
Målsætninger for indsatsen er.


Mere liv i områder, der opfattes som utrygge



Beboerindflydelse på det liv, der skabes



Fremtidssikring af tryghedsskabende events

Målgruppe(r):
Primær målgruppe: Beboere i Urbanplanen
Sekundær målgruppe: Beboere i det omkringliggende område
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Mindst 3 tryghedsfremmende borgerrettede
aktiviteter arrangeres årligt

Tryghedspartnerskabet

Der etableres et Parklaug

Helhedsplan

I 2019 er der etableret en bestyrelse for
Urbanfestivallen.

Helhedsplan

I 2020 er Helhedsplanens finansielle
10

Ved at afholde arrangementer på utrygge steder påvirkes opfattelsen af stedet desuden positivt. Forskning viser, at har man brugt et område man
ellers opfatter som utrygt på en anden måde end normalt – fx opholdt sig i en oplyst park til en lysfest – vil man opleve stedet tryggere næste gang
– også selvom det igen er mørkt. Dertil er der en vis stolthed knyttet til at bo i et område, hvor der ’sker noget’. Mange unge udtrykker fx stor
stolthed over, at så mange borgere fra resten af byen besøger deres kvarter til Urbanfestival mv.
På det eksterne plan har kvarterevents, der er åbne for hele byen, den effekt at fordomme hos de flere tusinde besøgende udfordres. At mindske
fordommene til området hare direkte betydning for beboernes oplevelse af trivsel, faktisk nævner over halvdelen af respondenterne i en
beboerundersøgelse omdømme som et af de største problemer ved at bo i området.
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nettobidrag til Urbanfestivalen reduceret til
15.000 kr.
(Baseline: I 2017 var bruttoudgiften 81.000
kr. og nettoudgiften 58.500 kr.)

Ansvars- og rollefordeling:
Helhedsplanen
- Motiverer andre aktører, eksempelvis byggesagen, til at finansiere og udføre
tryghedsskabende fysisk greb på bygepladsen.
- Forestår etablering at et Parklaug
- Opsøger samarbejdspartnere og koordinerer de respektive finansielle og
ressourcemæssige ansvarsområder ved større events som Lysfest og Urbanfestival.
- Løbende kontakt med TMF (Tovholder for udviklingsplan for Urbanplanen Kristian Overby
- BZ4S@tmf.kk.dk) vedrørende udvikling i byggesagerne med henblik på kommunikation
til beboere.
Områdefornyelsen Sundby
Vdr. tættere forbindelse til de omliggende områder har helhedsplanen været i dialog med
Områdefornyelsen, der er indstillet på at samarbejde om dette interessesammenfald.
Under hensyntagen til prioriteringer i Områdefornyelsens kommende styregruppe, vil
Områdefornyelsen kunne tilbyde en faciliterende rolle i inddragelsen af de mange
interessenter. Sådanne interessenter omfatter blandt andet Lokaludvalget Amager Vest,
idet ønsket om at skabe forbindelse mellem Øst og Vest fremgår af kvarterplanen og TMF,
’Byens udvikling’, som kan udføre nogle af de fysiske greb.
Ansvars og rollefordeling konkretiseres når kvarterplanen er vedtaget.
Kontakt: Projektchef, Nanna Sørensen FD4G@tmf.kk.dk
Se oversigtskort over Områdefornyelsen Sundby i bilag 3.

Aktivitetsnavn:
Kontaktpersonordningen (Kvarterniveau)
CFBU: Blå ressourcer
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Et element af den tryghedsfremmende indsats er endvidere at minimere mistrivsel hos
beboere i udsatte situationer. Dels fordi en eventuel eskalering kan skabe utryghed hos
naboer, og dels fordi synlige sociale sager og et højt antal udsættelser på sigt kan påvirke
områdets image negativt.
Driften, som arbejder tæt på beboeren og oplever de ’stille tegn’ på mistrivsel kan derfor
trække på kontaktpersonordningen i SOF ved mistanker om fx vold, børn der mistrives
eller psykiske problemer. Derfor vil Helhedsplanen understøtte optimal anvendelse af
Københavns Kommunens kontaktpersonordning ved at sikre løbende information til driften
om ordningen. Helhedsplanen vil desuden fremme driftens deltagelse ved SOFs
kaffemøder ved at undersøge om kommunens kontaktliste afspejler den aktuelle
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personalesituation og følge personligt op med de relevante medarbejdere. Det samme
gælder årlige kontaktpersonsmøder, som BL holder. Som supplement kan det arrangeres,
at kommunens boligrådgivere besøger ejendoms-kontorene til uformelle møder med
kontaktpersoner i driften og/eller gæster de fælles informationsmøder, der hvert år
afholdes for medarbejdere i driften.
Formål og mål:
Formålet er at afhjælpe sociale forhold, som foranlediger adfærd, der opfattes som utryg.
Målsætning for indsatsen er et:


Deltagelse af 3Bs driftsmedarbejdere ved boligrådgivernes årlige kaffemøder



Styrket samarbejde mellem 3B kontaktpersoner i driften og boligrådgiverne i
SOF´s kontaktpersonordning

Målgruppe(r):
Primær målgruppe: Driftspersonale i Urbanplanen
Sekundær målgruppe: Socialt udsatte beboere i Urbanplanen
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Fire 3B kontaktpersoner deltager årligt ved
kaffemøder sammen med boligrådgivere fra
SOF

SOF

Såvel SOF som kontaktpersoner i 3Bs drift
oplever at samarbejdet er nyttigt

Helhedsplanen via telefoninterview i 2019
og 2021

Ansvars- og rollefordeling:
SOF: Boligrådgiverne for område Amager i Bolig- og Beskæftigelsesenheden indkalder
kontaktpersoner plus medarbejder i helhedsplanen til kaffemøder, hvor boligrådgiverne
står for planlægning og afholdelse. De tilbyder desuden et ekstraordinært besøg i
Urbanplanen om nødvendigt.
Kontakt: Områdechef Sussanne Søgaard Grøn, dt85@sof.kk.dk
Helhedsplanen: Når der indkaldes til kaffemøder og BLs kontaktpersonmøde sikrer
helhedsplanens medarbejder via driftscheferne, at invitationen er sendt til de aktuelle
kontaktpersoner og giver boligrådgiverne besked, hvis der er sket ændringer i hvem der
varetager rollen som kontaktperson.

Aktivitetsnavn:
Sociale tryghedsvandringer (Kvarterniveau)
CFBU: Tryghedsvandringer
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Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Sociale tryghedsvandringer
For at skabe større tryghed blandt den store gruppe af beboere, der er utrygge ved
grupper af unge, gennemføres sociale tryghedsvandringer, hvor man som i de ’ordinære’
tryghedsvandringer bevæger sig rundt i området, men i stedet taler om de sociale
mekanismer, der er på spil. Tryghedsvandringerne indgår i arbejdet i
Tryghedspartnerskabet.
Vandringerne indgår i en faciliteret en proces, hvor beboerne i et fremtidsværksted
bidrager til beskrivelse af et givent problem og udvikling af løsninger på dette problem.
Forløbet forventes at vare 16-20 uger og foregår én gang ugentligt i tre timer, der
faciliteres af to medarbejdere; En koordinator fra helhedsplanen og en
studentermedhjælper der er delvist finansieret af Tryghedspartnerskabet. Sikker By er
tilknyttet for at sikre videndeling i Tryghedspartnerskabet og for at integrere denne viden
i Tryghedspartnerskabets overordnede arbejde.
Rekrutteringen til forløbet sker gennem tidligere aftaler med beboere, der har deltaget i
borgermøder om utryghed, samt blandt de 273 beboere, som har deltaget i det tidligere
undersøgelsesarbejde, og som samtidig føler utryghed ved grupper af unge plus beboere
der eventuelt måtte tilkendegive utryghed i Fællesskabsundersøgelsen i efteråret 2017.
Gennem diverse borgermøder, områdets fædregruppe og en større undersøgelse om
utryghed[1] har det hidtidige boligsociale arbejde indikeret, at der er et stort (næsten)
uudnyttet potentiale i at engagere lokale beboere i udviklingen af attraktive og alternative
tilbud for unge der opholder sig på gaden.
Analyser foretaget af Center For Boligsocial Udvikling (Kjeldsen & Avlund, CFBU 2016)
viser, at beboernes oplevelse af nabolagsproblemer i området har stor betydning for den
oplevede tryghed. Størst betydning har det, om beboerne oplever, at der er unge i
grupper der hænger ud på gaden i boligområdet og også beboernes opfattelse af, hvorvidt
der er ballade på gaden, er trusler og vold i området. I rapporten er det også
dokumenteret at høj social kapital kan modvirke utryghed. Indsatsens fokus på, at
understøtte lokal handlekraft ligger dermed i tråd med anbefalinger fra ny dansk forskning
på området.
Det er derfor vores forhåbning, at de sociale tryghedsvandringer kan munde ud i
handlinger, der skaber fysiske eller sociale forandringer, herunder at gruppen kan fungere
som ressourcenetværk på længere sigt.
Forløbet foregår i 2018.
Formål og mål:
Målgruppe(r):
Beboere, der føler sig utrygge
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:

[1]

Christensen og Berg, 2016.
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Succeskriterier:

Datakilde:

Minimum 10 deltagere i 2018
Deltagergruppens utryghed ved unge er
faldet ved forløbets afslutning
Ansvars- og rollefordeling:

Helhedsplanen
Helhedsplanen

Helhedsplanen står for rekruttering og PR samt det konkrete faciliteringsarbejde i
fremtidsværksteder og den individuelle opfølgning med enkelte beboere. Desuden
varetages afledte opgaver, der kan bidrage til at realisere til beboernes idéer, ex
fondsansøgninger til regnskab til kommunikation ift. konkrete events/aktiviteter.
Økonomiforvaltningen, Sikker By sikrer at den viden der udvikles og de løsninger der
foreslås kan indgå i det overordnede arbejde i Tryghedspartnerskabet mens forløbet står
på. Det giver Tryghedspartnerskabet adgang til den lokale viden, som er afgørende for at
mindske utryghed i boligområdet og samtidig får beboerne adgang til et forum der kan
bidrage til at realisere de idéer de udvikles.
Kontakt: Chef for Sikker By Ingeborg Degn - id@okf.kk.dk

Aktivitetsnavn:
Områdets Image (Bydelsniveau)
CFBU: Indsats til fremme af boligområdets image
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Strategisk kommunikation
For at få maksimal effekt af de fysiske forandringer, der er indeholdt i udviklingsplanen,
skal de tænkes sammen med de sociale dynamikker. En måde at gøre dette er at benytte
de store fysiske forandringer til at påvirke de negativt ladede fortællinger, der også er om
området. Der arbejdes strategisk med, hvordan der kommunikeres på forskellige
platforme om forandringerne og den generelle udvikling i området
(Kommunikationsstrategi vedlagt som bilag 4).
Disse opgaver løftes via ressourcer fra Tryghedspartnerskabet, der de tre første år af
Helhedsplanen finansierer en halv medarbejder, som blandt andet skal fremme det
overordnede budskab til den eksterne målgruppe at et nyt Urbanplanen er på vej. Målet
er at Urbanplanen skal forbindes med forandring – det stereotype billede af den forsømte
ghetto skal udfordres.
Et greb til dette er at de allernærmeste naboer skal inviteres på besøg for at høre om
udviklingen, fx forældre med børn på Dyvekeskolen, naboer i villaerne og
haveforeningerne, brugere af Sundby Idrætspark osv.
Kommunikationsstrategien afspejler sig også i, at de ovenfor nævnte kulturelle
netværksarrangementer på kvarterniveau anvendes som platform til at gøre opmærksom
på andre muligheder for aktiviteter i området.
Møde- og aktivitetslokaler i Urbanplanen
En anden måde at åbne området op, er ved at stille fx beboerlokaler og skoler til rådighed
for foreningsaktiviteter. Områdefornyelsen har konstateret, at der i byområdet
Holmbladsgade/Villakvarter/Urbanplanen er efterspørgsel efter mødefaciliteter og 3Bs
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administration tilbyder hjælp og støtte til lokale afdelinger, der måtte ønske at afsøge
muligheder for udlån/leje af beboerlokaler. Helhedsplanens rolle vil i de tilfælde være at
hjælpe med at skabe kontakt til organisationer, der efterspørger lokaler og guide
beboerne i, hvilke samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at annoncere deres lokaler.
Formål og mål:
Formål er at forbedre områdets image ved at udbrede kendskab til mulighederne og
beboerne i området. Målsætninger for aktiviteten er:


At afdelingerne inviterer udefrakommende ind ved at tilbyde udleje af
beboerlokaler



Forbedret omdømme

Målgruppe(r):
Beboere i den omkringliggende by
Sekundært afdelingsbestyrelserne (vedrørende beboerlokaler)
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Minimum 1 afdeling forsøger sig i
projektperioden med udlejning/udlån af
beboerlokaler

Logbog/eller har 3B en central opgørelse

I 2020 er andelen af borgere, der ved første
tanke forbinder Urbanplanen med noget
negativt, faldet og andelen, der forbinder
området med noget positivt, steget.

Omdømmeanalyse,
Tryghedspartnerskabet/Partnerskabet

(2015 -niveau: 59 % svarede at deres første
tanke var negativ og 16 % at deres første
tanke var positiv.)
Ansvars- og rollefordeling:
Strategisk kommunikation
Helhedsplanen står for aktiviteten (med medarbejderressourcer finansieret af
Tryghedspartnerskabet)
Møde og aktivitetslokaler i Urbanplanen
3Bs administration tilvejebringer informationsmateriale og vejledning til afdelinger, der
er interesserede i evt. at åbne op for at eksterne kan anvende beboerlokaler.
Kontakt: Chef for Sociale Indsatser Mikkel Warming, miwa@3b.dk
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Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Urbanplanen
Aftalens parter:
Chef for sociale indsatser Mikkel Warming, 3B, miwa@3b.dk
Boligsocial chef Tanja Thomsen Bæklund, Vibo, ttb@vibo.dk
Områdechef Kristina Mikkelsen, SOF, PD02@sof.kk.dk
Tværfaglig chef Karina Fried, BUF, TN76@buf.kk.dk
Chef Bjarne Fey, KFF, b55h@kff.kk.dk
Amager Healthy Girls, Næstformand Gülbahar Atici gulbaharatici@hotmail.com
GAME, Direktør Morten Bo Andersen, mba@gamedemnark.org

Problemkompleks for indsatsområdet:
Mange unge i Urbanplanen bor i lejligheder, med mange søskende og deraf minimal
plads. Nogle unge søger derfor ud i det offentlige rum, hvor der er plads til at udforske
sin identitet og være sammen med venner. Men ofte er der ikke noget at lave, og mange
har ikke økonomisk adgang til at deltage i fritidsaktiviteter, hvorfor de unge finder
aktiviteter de kan være fælles om - uanset økonomisk formåen. Desværre er disse nogle
gange utryghedsskabende og andre gange decideret kriminelle, og de udgør derfor både
et problem for den enkelte unge, for gruppen af unge og for boligområdet og de øvrige
beboere.
Særligt hashrygning er attraktivt, fordi det er muligt at låne sig til hash indtil næste
måned. Hashen substituerer således direkte de sociale aktiviteter, som de unge ikke har
økonomisk adgang til. Men også andre kriminelle aktiviteter, såsom ildspåsættelse,
hærværk, graffiti, brug af andre rusmidler og normbrydende adfærd bliver nogle gange
en del af disse aktiviteter, og for en særlig udsat gruppe af unge manifesterer
problemstillingerne sig i grovere borgervendt kriminalitet - særligt i forbindelse med
konflikter på tværs af unge som opholder sig i det offentlige rum.
Da Solvangscenteret blev revet ned forsvandt 18+ gruppens klublokale og dermed
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Helhedsplanens platform til kontakt med en stor del af unge, som er ramt af eller i risiko
for at blive ramt af sociale problemer. Via samarbejdet i Tryghedspartnerskabet med
SSP-København, lokalpolitiet, lokale institutioner m.fl. om eksempelvis fælles
kommunikation og tilbud om aktiviteter er det lykkes at skabe stærkere kontakt til flere
unge. Det har bidraget til, at kriminaliteten i området er faldet med 17 % over fem år1.
Resultaterne har været så gode, at Tryghedspartnerskabet er blevet forlænget i 4 år af
Københavns kommune.
Samtidig er hærværksniveauet faldet stødt over de seneste 5 år og ligger som
gennemsnit for årene 2012-2016 på 30,10 kr. pr bolig årligt. Dette kan indikere en større
ansvarsfølelse blandt de unge.
Dog er ungekriminaliteten i Urbanplanen stadig tre gange så høj som i kommunen, idet
der i 2013 var 193 domfældelser pr 1000 18-25 årige i boligområdet mod 63 stk. i
København, så der er endnu rum for forbedring2. Også blandt helt unge er der en
overrepræsentation i kriminel løbebane. Andelen af sigtede 10-17 årige var som
gennemsnit for 2012-2016 3,5 % mod 1,7 % i København som helhed3.
En særlig problematik oplever området i de kolde måneder, hvor grupper af unge søger
mod institutioner. Personalet har svært ved at håndtere så mange unge på en gang,
hvorfor de ofte bliver smidt ud, og i stedet søger alternativer. Blandt andet kældre skaber
rum for dette, hvilket skaber utryghed blandt områdets øvrige beboere. Partnerskabet vil
derfor arbejde med at finde måder hvorpå disse unge kan rummes i de lokale
institutioner på en positiv måde eller alternativt udvikle andre alternativer i samarbejde
med institutionerne og de unge.
I forhold til den tidlige forebyggelse peger meget på, at børn og unge, som har et aktivt
fritidsliv, har mindre risiko for at ende i kriminalitet. Derfor er det bekymrende at børn i
Urbanplanen ofte er mindre tilknyttet organiseret fritidsaktivitet end gennemsnittet. Det
ses bl.a. af at børn på de lokale folkeskoler – Dyveke, Peder Lykke og Højdevangen - har
en større andel ikke-aktive børn ift. københavnerniveauet.4
Derfor ønsker den boligsociale indsats at understøtte fritidsaktiviteter i nærområdet5, som
kan være et attraktivt alternativ til kriminalitet og skabe oplevelser af mestring og
positive sociale relationer hvorved børn og unges udvikling, trivsel og sundhed fremmes6
Her er sportsaktiviteter et velegnet redskab og helhedsplanen vil sikre bredde i
bevægelsestilbud i området for at imødegå den tendens i udsatte boligområder, at drenge

1

Københavns Kommune, Center for byudvikling, Status på kriminalitet og tryghed i Amager Partnerskab oktober 2016
Velfærdsanalyseenheden, Københavns kommune. ”Vækst og beskæftigelse. Udsatte boligområder. Sommeren 2016
3
LBF Boligsociale data
4
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Efterår 2016
5
Placering i nærområdet er vigtigt for at nå områdets grupper af børn med anden etnisk baggrund end dansk, idet disse i højere grad benytter de
bolignære faciliteter end børn med etnisk dansk baggrund (Ibsen 2012).
2

6

World Health Organization 2012; Bartholomew et al. 2011; Hagger et al. 2005; Munk & von Seelen 2012
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af anden etnisk baggrund har uvarierede sportsvaner, idet de oftest spiller fodbold, og
piger af anden etnisk baggrund end dansk er mindre aktive end etnisk danske7.
Derfor vil vi i helhedsplanen sætte fokus på at:
- Sikre varierede lokale fritidsaktiviteter med muligheder for medindflydelse
- Inddrage unge i at finde løsninger på lokale udfordringer, ex angående brugen af
institutioner.

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Visionen er at de unge vælger at blive en del af det store samfundsmæssige fællesskab
frem for at danne parallelle subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd i området.
Formålet med indsatserne er således at holde områdets unge ude af kriminalitet ved at
understøtte inkluderende, positive fællesskaber, hvor de unge føler sig hørt.
Målsætninger er at:


Kriminel adfærd reduceres



De unge føler ansvar for lokalområdet

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andelen af 10-17 årige, som er blevet sigtet
mindst én gang for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
reduceres så niveauet samlet set i perioden 20182020 nærmer sig Københavnerniveau

LBF portal årligt

(Baseline: Gennemsnit for 2012-2016 var 3,5%
mod 1,7% i Københavns Kommune)
Hærværksniveau fastholdes eller falder over de 4
år med 2018 som baseline.

3B

(Gennemsnit for årene 2012-2016 var 30,10 kr.
pr bolig årligt)
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Den kriminalpræventive indsats tager udgangspunkt i forebyggelse over for tre forskellige
målgrupper:
1) Primær forebyggelse over for alle børn og unge, der opholder sig på gaden i
7

SDU, Idræt i udsatte boligområder, 2012
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Urbanplanen, men som ikke nødvendigvis har erfaringer med kriminalitet.
2) Sekundær forebyggelse over for udsatte grupper af unge, der opholder sig på gaden
i Urbanplanen og som har udvist bekymrende eller utryghedsskabende adfærd i
boligområdet eller har erfaringer med mindre alvorlig kriminalitet, såsom hærværk,
indbrud i kældre eller hashrygning.
3) Tertiær forebyggelse over for særligt udsatte grupper af unge, der opholder sig på
gaden, og som har gentagende erfaringer med kriminalitet eller erfaringer med grov
personfarlig kriminalitet.

Delaftalens aktiviteter adresser hver især følgende målgrupper:
Aktivitet

Primær
Sekundær
forebyggelse forebyggelse

Gadeidræt

X

Brobygning til fritidslivet

X

Tertiær
forebyggelse

Ungeråd i lokalområdet

X

X

Ungeråd i lokale institutioner

X

x

T
Medarbejderressourcer for indsatsområdet:

Sekretariatsleder – ¼ fuldtidsstilling
Børn- og Ungekoordinator – 10 t/uge
Ungemedarbejder – 30 t/uge (første 2 år ind til videre)
Netværks-, kultur og miljøkoordinator – ¼ fuldtidsstilling
Familie- og netværkskoordinator – ¼ stilling
Se samlet opgavefordeling i bilag 2
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Samarbejde med BBU
Hvis Helhedsplanen møder unge under 18 år som ikke er i gang med arbejde eller
uddannelse informerer Helhedsplanen altid BBU. BBU tager selv den videre koordinering
med UU.
Med sigte på at sårbare børn får kendskab til gode arenaer i civilsamfundet vil BBU
understøtte med sparring til de frivillige foreninger, som helhedsplanen samarbejder med.
Fx ved at holde oplæg om samtaler om vold, samspil med forældre og gruppedynamikker
eller ved at tilbyde en BBU-kontaktperson i forvaltningen, der kan give faglig støtte og stå
til rådighed.
Brobygning til CFR og BIF
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For enkelte unge beboere, som har opgivet samarbejdet med de kommunale
forvaltninger kan den boligsociale medarbejder bruge sin relation til at genetablere
samarbejdet via en vedholdende opfølgning og en kontinuerlig kommunikation.
Relationen gør det muligt, at forklare hvordan og hvorfor de kommunale institutioner
agerer som de gør, hjælpe med at arrangere møder, enkelte gange deltage i møder og
derpå klæde den unge på til selv over tid at kunne varetage samarbejdet med de
kommunale institutioner.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

2.958

Lokal medfinansiering

1.574

Samlet budget for indsatsområdet

4.545

Konflikthåndtering og underretning:
Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde er
Partnerskabets sekretariatsleder ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe
en platform for håndtering af den via relevant følgegruppe/netværk.
Såfremt dette ikke lykkes bringer sekretariatsleder sagen til Bydelsbestyrelsen.. Det er
bestyrelsens ansvar at skabe afklaring og drage eventuelle konsekvenser i denne
forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde.
Partnerskabets sekretariatsleder er under alle forhold ansvarlig for, at følgegruppen og
lokale samarbejdsparter involveres og underrettes, såfremt der opstår lokale forhold, som
påvirker realisering af delaftalen. Følgegruppemedlemmer og aftaleparter forventes at
bringe beslutninger, som påvirker arbejdet i Urbanplanen, ind i følgegruppen og de
koordinerende netværk, således parterne gensidigt underrettes om ethvert forhold, som
har indflydelse på de fælles planer.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
De relevante netværk kvalificerer løbende de enkelte aktiviteter ud fra deres lokale viden
og kontakt til målgrupperne. Ændringer og revision af delaftalen skal godkendes i
Bydelsbestyrelsen og det er herefter boligorganisationens ansvar, at den reviderede
aftale uploades i Landsbyggefondens driftsstøtteportal. Såfremt der er tale om væsentlige
ændringer, skal Landsbyggefonden orienteres herom forinden.
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2018 – 31.12.2021
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Gadeidræt
CFBU: Fritidsaktiviteter i boligområdet
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Forløb: Løbende
(Det Sociale Streetprojekt er foreløbigt finansieret eksternt til udgangen af 2018)
Målgruppe: Brugere 8-16, Frivillige 16+
Hvorfor:
Formålet er tidlig forebyggelse ved sundhedsfremmende idrætstilbud på børn og unges
præmisser, der giver bruger og frivillige oplevelser af fællesskab, indflydelse og
medansvar - afledte effekter, der typisk forbindes med foreningslivet.
Indhold:
Området har gode erfaringer med Det Sociale Streetprojekt, der til deres 2 ugentlige
fodboldtræninger i hhv. Remiseparken og Sundby Idrætsanlæg har haft 80 unikke
brugere det seneste 1,5 år. Ud over den faste træning afholdes 2 årlige turneringer i maj
og oktober, hvor der sidste gang deltog 150 børn og unge.8 Til aktiviteten er der ud over
en professionel koordinator også tilknyttet to gadeplansmedarbejdere fra hhv. BUF og
SOF.
Gadeidrættens form med fleksible, drop-in tilbud i nærområdet imødegår nogle af
barriererne for unges brug af den traditionelle foreningsidræt og erfaringer fra andre
områder viser, at synergier mellem multiple tillbud inden for gadeidræt kan styrke
kulturen for gadesport og føre til flere brugere.
For at udbrede de positive effekter til flere målgrupper vil Helhedsplanen derfor supplere
med en GAME zone med eksempelvis basketball, dans og/eller parkour, der skal
sikre:
- Forskellige typer af idræt rettet mod forskellige målgrupper
- Spredning i hvor og hvornår aktiviteterne foregår
8

Om Det Sociale Streetprojekt
Lokale rollemodeller fungerer som frivillige trænere. En kommunal medarbejder står for det organisatoriske.
Aktiviteten bruges også som platform for ex gadeplansmedarbejdere til at brobygge til andre fritids- og støttetilbud.
Projektet har i 2018 et mål om at udvide til flere sportsgrene og aktiviteter (blandt andet brætspil) og styrke
forældrekontakten.
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Rekruttering af frivillige, der brænder for andre sportsgrene end fodbold
Nye metoder via GAMEs landsdækkende innovationsprojekt om fremme af
frivillighed
Dette gøres i samarbejde med GAME, der er en non-profit gadeidrætsorganisation, som
siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt for
børn og unge. GAME etablerer nyskabende faciliteter og uddanner unge til ledere og
rollemodeller inden for gadeidræt.
-

I en GAME zone koordinerer unge, frivillige trænere og organizers (playmakere) træning,
laver events osv. De gennemgår en playmakeruddannelse af 2 dages varighed 3 gange
om året, hvor de igennem mødet med frivillige fra andre boligområder oplever at være en
del af et større fællesskab. Der er mulighed for at også trænere i Det Sociale
Streetprojekt kan indgå i forløbene. GAME organiserer også ’Streetgame’ med turnering,
hip-hop DJ’s og streetart, som trækker folk til området og giver unge mulighed for at
fremvise deres kompetencer. Streetgame er et eksempel på, hvordan GAME bruger
gadekulturen til at tiltrække brugere til gadeidrætten. En undersøgelse af GAMEs brugere
fra 2016 viser, at 92% føler sig som en del af et større fællesskab, når de er i GAME og
88% oplever at de lærer noget ved at deltage i GAME, som de kan bruge i andre
sammenhænge (fx i skolen, overfor venner eller overfor familien).
Såvel GAME som Det Sociale Streetprojekt rekrutterer og udvikler altså frivillige til at
afvikle gadeidræt, men adskiller sig ved at det i GAME er playmakerne selv, der
organiserer, mens Det Sociale Streetprojekt i øjeblikket er organiseret af kommunal
medarbejder og supporteret af socialfaglige medarbejdere, så de unge kun skal fokusere
på træningsopgaven. Med disse to spor vil områdets unge profitere dels af:
 Det Sociale Streetprojekts ramme af professionelle kræfter, der giver individuel
støtte og vejledning og brobygger fra gadesporten
 GAMEs stærke image og selvorganiserede fællesskab, som kan tiltrække og
fastholde nye frivillige unge til gadeidrætten
 GAME’s gennemafprøvede peer-to-peer uddannelseskoncept
Proces
I arbejdsgruppen (se under ’Ansvars- og rollefordeling) udvikles i 2. halvår 2017 en
strategi for, hvilke specifikke målgrupper GAME aktiviteterne skal rette sig mod, herunder
via hvilke sportsgrene.
Mht. placering afsøges mulighed for at etablere GAME zonen i Hørgaarden, der med sin
placering nord for Peder Lykkes vej er i risiko for at føle sig afskåret fra aktiviteterne i
Remiseparken, herunder Det Sociale Streetprojekt. I efteråret 2017 kan Helhedsplanen
sammen med GAME ansøge om midler til at tilpasse de fysiske rammer til den valgte
sportsgren.
Fremme af frivillighed
Helhedsplanen afsætter ressourcer til at opbygge et tæt projekt- og arbejdsfællesskab
mellem de to tilbud omkring frivilligdrevet gadeidræt i Urbanplanen, eksempelvis via
fælles uddannelse eller andre begivenheder med fagligt eller socialt indhold.
For at bidrage til at realisere visionen om at forankre en professionel understøttet
frivilligmodel for gadeidræt i området vil Helhedsplanen indgå i GAMEs innovationsprojektet ’ASFALT’, som skal udvikle et fysisk koncept, et digitalt koncept og et styrket
uddannelseskoncept, der kan understøtte frivillige i at gennemføre inkluderende
gadeidrætsaktiviteter. Projektet vil have et særligt fokus på at engagere flere piger.
Et forskningshold undersøger effekter af tiltagene for brugere og frivilliges sundhed og
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trivsel. Innovationsprocesserne tager et bottom-up perspektiv hvor både unge og
professionelle fra området vil indgå.
Der er desuden potentiale for synergier mellem innovationsprojektets fysiske spor og den
udvikling Remiseparken står over for.
Brobygning til foreningslivet
Gadesporten ruster de unge til foreningslivet ved at de lærer de sociale og
adfærdsmæssige spilleregler i sportssammenhænge. Derudover brobygges via:
-

Gadeplansmedarbejdere, der kan hjælpe i retning af organiseret idræt gennem
kontakt til forældrene eller foreningsguiderne.

-

Koordinator af Det Sociale Streetprojekt, der samarbejde med Fritidscenter Midt
om at få flere unge mellem 10 og 14 år til at anvende fritidsklubber og andre
organiserede fritidsaktiviteter.

-

Afsøgning af samarbejdsmuligheder med Sundby Idrætspark, for at dæmme op for
tryghedsproblemer i hallerne9 og introducere til en mere formel ramme end gaden.

-

Helhedsplanens og GAME’s støtte til unge i selvorganiserede fællesskaber, der selv
vil igangsætte aktiviteter herunder til udvikling af alternative organisationsformer,
som kan give adgang til foreningers muligheder for støtte og lokaler, uden at de
unge taber energi på det tungere organisatoriske arbejde.

Formål og mål:
Formålet med aktiviteten er at tilbyde et attraktivt alternativ til kriminalitet, forebygge
normbrydende adfærd, understøtte personlig udvikling og sociale relationer, samt bygge
bro til foreningslivet. Målsætninger for indsatsen er:




Stigende antal brugere af tilbuddet i Det Sociale Streetprojekt
Etablering af en GAME zone med ugentlige ungedrevne gadeidrætstræninger
Deltagende børn og unge i GAME zonen oplever, at deres tilknytning til sociale
fællesskaber forbedres

Målgruppe(r):
Målgruppen er børn og unge, som opholder sig i det offentlige rum i og omkring
Urbanplanen.
Primær: Deltagere ved aktiviteterne (Det Sociale Streetprojekt: 8-13 år, GAME: 8-16 år)
Sekundær: Voksne rollemodeller (Det Sociale Streetprojekt: 18+, GAME:16+)
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

9

Siden 2016 har de ubemandede anlæg været generet af utryghedsskabende ungegrupperinger på op til 20-25 stk. –
antageligt fra Urbanplanen. De unge bruger stedet som værested, og mange accepterer ikke faste brugeres
træningstid.
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10 procent flere deltagere i Det Sociale
Streetprojekt pr år

Det Sociale Streetprojekt

Baseline: Sep. 2016- Sep. 2017
gennemsnitligt 11,5 børn pr træning
inklusive vintertræninger.
Minimum fem aktive GAME playmakere
gennemfører ugentlige træninger i to eller
flere sportsgrene i udendørssæsonen

GAME

70 % af deltagerne i GAME’s aktiviteter i
zonen oplever, at de har fået nye venner og
er blevet en del af et større fællesskab

GAME

Ansvars- og rollefordeling:
Indsatsen koordineres i en arbejdsgruppe, som omfatter en repræsentant fra GAME samt
den interessentgruppe, der i dag afholder månedlige møder om Det Sociale
Streetprojekt10 Arbejdsgruppen har fokus på at undgå at tilbuddene bliver konkurrerende
fx ved at de henvender sig til forskellige målgrupper på forskellige tidspunkter samt at
sikre at deltagelse i ASFALT projektet omsættes i en bredere lokal, bæredygtig
frivilligmodel. Desuden skal arbejdsgruppen understøtte, at der blandt alle frivillige er
kendskab til den professionelle støtte, man kan få ved at henvende sig i Det Sociale
Streetprojekt.
Helhedsplanen. Helhedsplanens børn og ungemedarbejder er projektleder på aktiviteten
og hjælper med at rekruttere frivillige til begge spor. Helhedsplanen afsætter midler til
redskaber i Det Sociale Streetprojekt samt ressourcer til tværgående teambuilding mellem
frivillige i gadeidrætten i Urbanplanen. I opstartsperioden af GAME zonen vil
helhedsplanen ligge betydelige kræfter i rekrutteringen. Herefter ligger spidsbelastninger
typisk omkring de halvårlige eller årlige tværgående aktiviteter for de frivillige samt i
projektlederrollen og deltagelse i innovationsprojektet.
Det Sociale Streetprojekt: Koordinator rekrutterer gennem blandt andet klub- og
væresteder og sørger for udvikling af de frivillige. Koordinator står for det praktiske
omkring afvikling, så de frivillige kan fokusere på træningen og relationerne. Ud over
koordinator af Det Sociale Streetprojekt indgår to gadeplansmedarbejdere fra hhv. BUF og
SOF, der hver har afsat syv timer ugentligt til arbejdet i Streetprojektet.
Kontakt:
SOF
o Afd. Leder BBU Amager Henrik Gorm, GH72@sof.kk.dk, tlf. 20 95 90 98
o Gadeplansteam – koordinator Henrik Vang, EC00@sof.kk.dk, 26 16 02 38
BUF
o

Klyngeleder Rasmus Schmidt - raschm@ungehuset.kk.dk

GAME varetager uddannelsen af de frivillige i GAME zonen. Zoneleder og instruktører
tilbyder sparring ude i boligområdet i opstartsperioden. GAME rekrutterer via kontakt til
10

Dvs. koordinator af Det Sociale Streetprojekt, 2 gadeplansmedarbejdere, projektleder i helhedsplanen og leder af
Fritidscenter Midt
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klubber med videre og PR materiale på uddannelsesinstitutioner, som helhedsplanen
foreslår eller sætter GAME i kontakt med. GAME er desuden ansvarlig for
innovationsprojektet ASFALT
Kontakt: Udviklingschef Marie Staal, mts@gamedenmark.org, Programchef Mikkel Selmar,
ms@gamedanmark.org

Aktivitetsnavn:
Brobygning til foreningslivet
CFBU: Brobygning til foreningslivet
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Da mange af områdets børn og unge ikke har tradition for, kendskab til eller økonomisk
mulighed for at benytte det allerede etablerede foreningsliv, vil helhedsplanen arbejde
med at brobygge via:
- Amager Healthy Girls
- Feriecamp og FritidsGuiderne
Amager Healthy Girls
Forløb: Løbende
Målgruppe: Kvinder og børn, primært af anden etnisk baggrund end dansk. Foreningen
har 260 medlemmer
Hvorfor:
Amager Healthy Girls giver en introduktion til foreningslivet i trygge lokale rammer blandt
brugere, der minder om en selv, men samtidig rækker foreningen ud over det lokale
boligområde og åbner omverdenen op for brugerne. Forventningen er at erfaringerne fra
foreningen kan give børnene den sociale tryghed ved at indgå i foreningssammenhænge,
som idrætsfremmede unge efterlyser11 og at mødre i brugergruppen vil støtte deres børn i
også at bruge andre foreningstilbud.
Indhold:
Foreningen tilbyder billige kurser i svømning, yoga og zumba og blev etableret af lokale
beboere i Urbanplanen - med hjælp fra helhedsplanen. I dag rekrutteres fra hele 2300
Amager og Amagerbro Helhedsplan bidrager hertil.
Foreningen i en udvikling, hvor helhedsplanens rolle mindskes år for år12. I den
kommende periode vil vi i samarbejde med foreningen, Amgerbro Helhedsplan, DGI og
11

(SDU)

12

I dag står bestyrelsen allerede selv for fx at lave optælling ved afholdelse af aktivitet, sparring med instruktører, sikre
at aktiviteter forløber hensigtsmæssigt, info om aflysninger, betaler regninger, overblik over hvilke instruktører der
mangler uddannelse.
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Dansk svømmeforening udvikle en udfasningsplan. Målet er at Helhedsplanens rolle skal
reduceres til i 2020 alene at være repræsenteret i bestyrelsen, hvor Helhedsplanen kan
bidrage med know how og sikre samtænkning uden faste driftsopgaver. Amager Healthy
Girls er desuden platform for rekruttering til andre familierettede aktiviteter, hvorfor
helhedsplanen ønsker at fastholde et tæt samarbejde.
FerieCamps
Forløb: Foregår i de fem store skoleferier
KK har p.t. bevilget midler til Feriecamp til udgangen af 2018, hvorfor KK´s finansiering
også kun er indskrevet i budgettet i 2018. Hvis ny bevilling kommer til 2019 og frem vil
budgettet blive ændret).
Målgruppe: Børn i skolealderen
Hvorfor:
Børn og unge får kendskab til lokalområdets fritidstilbud og har efterfølgende mulighed for
at melde sig ind i en forening eller gøre aktivt brug af lokalområdets andre fritidstilbud.
Kriminalpræventivt betyder FerieCamp, at børn og unge har noget at tage sig til i ferierne.
Indhold:
I FerieCamp rykker lokale foreninger og kulturinstitutioner ind i lokalområdet med
forskellige idræts- og kulturaktiviteter. Programmet koordineres af Helhedsplanens
FerieCamp-koordinator i samarbejde med KFF, og der rekrutteres bredt i hele området.
Aktiviteterne skal fremover foregå primært i Sundby Idrætspark.
Der samarbejdes med FritidsGuiderne. Børn der har prøvet en aktivitet på FerieCamp, og
som gerne vil starte i en forening, guides efter campen af FritidsGuiderne. Dertil matches
aktivitetsønsker fra børn på FritidsGuidernes venteliste med aktiviteter på campen, og
børnene bliver guidet til aktiviteterne på campen. På denne måde kan FritidsGuiderne
allerede begynde guidningen af børn på FerieCamp.
Formål og mål:
Formålet for aktiviteten er, at tilbyde alle børn og unge i Urbanplanen et meningsfuldt og
aktivt fritidsliv, der kan være et attraktivt alternativ til meningsløst ophold på gaden, og
som kan have et bredt forebyggende perspektiv over for normbrydende og kriminel
adfærd, understøtte personlige udvikling og læringskompetencer og potentielt bygge bro
til foreningslivet. Målsætninger for indsatsen er:



Fastholdelse af antal brugere af FerieCamp
Stigende medlemstal i Amager Healthy Girls

Målgruppe(r):
Amager Healthy Girls


Kvinder og børn fra 3- 67 år primært bosiddende i helhedsplansområderne i
Amagerbro og Urbanplanen. Primært af anden etnisk baggrund end dansk.
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Feriecamp


Børn i alderen 6-17 år

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

FerieCamps årlige deltagerantal fastholder
ca. samme niveau som i 2016

Helhedsplanen

(Baseline 2016: 533313)
Amager Healthy Girls har en stigning på 50
medlemmer årligt
Ansvars- og rollefordeling:

Amager Healthy Girls

Amager Healthy Girls:
Foreningen frikøber helhedsplanens medarbejder, som i 2018 varetager ansøgning om
lokaler, kommunikation med kommunen, ansøgninger om fripladser, tilmelding til
instruktørkurser14. Ressourceforbrug og opgaveportefølge nedtrappes over perioden.
Kontakt: Næstformand for Amager Healthy Girls, Gülbahar Atici
gulbaharatici@hotmail.com
Amagerbro Helhedsplan
Amagerbro Helhedsplan hjælper med at rekruttere til Amager Healthy Girls og
understøtter foreningens strategiske udvikling.
Kontakt: Mikkel Josephsen, mj@vibo.dk
FerieCamps:
En medarbejder fra helhedsplanen frikøbes af KFF som lokal koordinator, der planlægger
indhold, sikrer de rette fysiske rammer, leder de lokale kræfter, der ansættes til at drive
FerieCamp, samt varetager budgetansvar og afrapportering til KKF.
Kontakt:
KKF, Kontorchef, Foreningsudvikling og Koncepter Rikke Thielcke, rikket@kff.kk.dk

Aktivitetsnavn:
Ungeråd i Lokalområdet
CFBU: Børne- og ungeråd
SocialRespons: ’Resultatevaluering af ALL IN forløb i perioden fra 2014-2017’
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Som beskrevet i problemkomplekset skaber det utryghed i området, at grupper af unge
13

Totalt optalt deltog 5.333 børn og unge i FerieCamps aktiviteter i skolernes ferier i 2016.
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med varierende grad af kriminel erfaring, tager ophold i det offentlige rum.
Derfor vil vi fortsætte med inddragelsesmetoderne fra All in-projektet, der i 2015
resulterede i at en gruppe unge etablerede foreningen X-mændene, der arbejdede for at
skabe tryghed og udvikling i Urbanplanen. Forløbet var med til at sikre, at den forventede
uro omkring nedrivningen af de unges værested i Solvang Centeret blev undgået, det har
bidraget til at de utryghedsskabende unge har ændret deres image blandt andre
beboergrupper, og det har øget sammenhængskraften i området15.
Fremadrettet vil unge blive inviteret til deltage i 1 årligt forløb af minimum 20 uger. Der
er fx fra X-mændene erfaringer med, at forløb kan vare til op over et år, hvor intensitet
varierer afhængigt af hvilken fase gruppen er i. I et fremtidsværksted gøres brug af et
særligt deltagelsesperspektiv. Her tager de unge initiativ til en handling, de planlægger
handlingen, og de udfører den. Samtidig er det også de unge, der laver analysen af,
hvorfor handlingen skal iværksættes. Netop denne kombination har vist sig at være
effektiv16. Sammen med de professionelle som er en del af indsatsen, udvikles
kontinuerligt nye perspektiver og anvises nye vinkler på givne problematikker.
De unge får igennem aktiviteten mulighed for at få et øget selvværd, at lære at
argumentere for deres holdninger samt at lære at tage beslutninger sammen med andre.
I det hele taget får de redskaber til, hvordan et demokratisk samfund fungerer i forhold til
beslutningsprocesser, mødekultur m.m.17
Aktiviteten forudsætter, at der etableres et tæt samarbejde med professionelle, som de
unge peger på som afgørende for at kunne udføre deres idéer.
Formål og mål:
At give unge beboere adgang til indflydelse på deres eget liv og boligområde gennem
egenidentificerede indsatser, som de unge selv står for. Målsætninger for indsatsen er:

 Deltagerne fastholdes i forløbene
 Deltagerne opnår viden om hvordan de kan søge indflydelse
 Deltagerne får stærkere samarbejdskompetencer.
Målgruppe(r):
1. Udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden i Urbanplanen og som har udvist
bekymrende eller utryghedsskabende adfærd i boligområdet eller har erfaringer med
mindre alvorlig kriminalitet, såsom hærværk, indbrud i kældre eller hashrygning
2. Særligt udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden, og som har gentagende
erfaringer med kriminalitet eller erfaringer med grov personfarlig kriminalitet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

10 deltagere pr. forløb, hvoraf 70 %
gennemfører et helt forløb.

Helhedsplanen

15

SocialRespons 2017:28f

16

CFBU 2016:27-30

17

CFBU 2016:27-30, SocialRespons 2017:6
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80 % af de unge, der har gennemført et
forløb ved hvor og hvordan de kan søge
indflydelse i deres lokalområde.
80 % af de unge, der har gennemført et
forløb, oplever at have opnået stærke
kompetencer i at samarbejde med relevante
samarbejdspartnere for deres idéer.
Ansvars- og rollefordeling:

Helhedsplanen
Helhedsplanen

Helhedsplanen står for rekruttering og samt det konkrete faciliteringsarbejde i
fremtidsværksteder og den individuelle opfølgning med enkelte beboere. Desuden
varetages afledte opgaver, der kan bidrage til at realisere til beboernes idéer, ex
fondsansøgninger til regnskab til kommunikation ift. konkrete events/aktiviteter.

Deltagere identificeres i dialog med Tryghedspartnerskabet, herunder SSP
Evt. lokal samarbejdspartner kan være medfacilitator.

Aktivitetsnavn:
Ungeråd i lokale institutioner
CFBU: Børne- og ungeråd
SocialRespons: ’Resultatevaluering af ALL IN forløb i perioden fra 2014-2017’
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Som beskrevet i problemkomplekset skaber det til tider utryghed når ungegrupper i de
kolde måneder, søger mod lokale kommunale institutioner pga. deres normbrydende
adfærd og personalets begrænsede kendskab til gruppen.
Også her vil vi anvende metoderne fra All-In, som fx har givet afkast i et samarbejde med
biblioteket, hvor unge etablerede de en café (Café Bibs), som tilbød mad, alkoholfri
drinks, musik, sang, brætspil og samvær på tværs af alder og baggrund. Flere beboere
føler nu samhørighed med biblioteket, og det gælder også unge, der ikke tidligere har
brugt det eller har udvist utryghedsskabende adfærd på biblioteket.18
Aktiviteten har samme hyppighed, anvender samme metodiske greb og har samme mål
for deltagernes personlige udvikling, som beskrevet under ’Ungeråd i lokalområdet’.
Af de involverede institutioner kræver det omstillingsparathed og evne til at slippe
styringen. Til gengæld får institution en ungeanalyse af de udfordringer unge med en
gadeorienteret livsstil oplever ved institutionen og samtidig konkrete handlemuligheder
der kan tage hånd om disse udfordringer på en måde, som tilgodeser både unge med en
gadeorienteret livsstil og de øvrige brugere af institutionen.
Formål og mål:

18

SocialRespons 2017: ’Resultatevaluering af ALL IN forløb i perioden fra 2014-2017’, s. 25-26
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At give unge med en gadeorienteret livsstil indflydelse på de lokale kommunale
institutioners tilbud, så disse bliver attraktive tilbud for både unge med en gadeorienteret
livsstil og institutionens øvrige brugere. Målsætninger for indsatsen er at:



Deltagerne fastholdes i forløbene
Deltagerne opnår viden om hvordan de kan søge indflydelse

Målgruppe(r):
1. Udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden i Urbanplanen og som har udvist
bekymrende eller utryghedsskabende adfærd i boligområdet eller har erfaringer med
mindre alvorlig kriminalitet, såsom hærværk, indbrud i kældre eller hashrygning
2. Særligt udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden, og som har gentagende
erfaringer med kriminalitet eller erfaringer med grov personfarlig kriminalitet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

5 deltagere pr forløb, hvoraf de 70 %
gennemfører et helt forløb.

Helhedsplan

80% af de unge, der har gennemført et
forløb oplever, at de har fået redskaber til at
initiere, planlægge og udføre egne idéer.
Ansvars- og rollefordeling:

Helhedsplan

Helhedsplanen står for rekruttering og samt det konkrete faciliteringsarbejde i
fremtidsværksteder og den individuelle opfølgning med enkelte beboere. Desuden
varetages afledte opgaver, der kan bidrage til at realisere til beboernes idéer, ex
fondsansøgninger til regnskab til kommunikation ift. konkrete events/aktiviteter.
Deltagere identificeres i dialog med Tryghedspartnerskabet, herunder SSP
Den enkelte institution stiller lokaler til rådighed for de unges analytiske arbejde, og
der etableres et tæt samarbejde med institutionens personale og ledelse, om at give rum
og muligheder til de unges idéer.
Med afsæt i hvilke institutioner, der på et givet tidpunkt oplever et særligt pres
iværksættes samarbejde med denne. Pt. er der opstået udfordringer med en gruppe af
utryghedsskabende unge på Solvang Bibliotek, hvorfor der er lavet aftale om at
påbegynde forløb dér i 2018, hvis problemet stadig pågår.
Kontakt: Chef for Ørestad og Solvang Biblioteker Kirsten Sass Egebo, kiegeb@kff.kk.dk,
2146 5907
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Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Partnerskabet
Aftalens parter:

Chef for sociale indsatser Mikkel Warming, 3B, miwa@3b.dk
Områdechef Merete Jørgensen, BIF, KJ46@bif.kk.dk
Områdechef Kristina Mikkelsen, SOF, PD02@sof.kk.dk
Tværfaglig chef Karina Fried, BUF, TN76@buf.kk.dk
Chef Bjarne Fey, KFF, b55h@kff.kk.dk
FRAK, Leder Mudi Jarkass, mudi@frak.dk
Skovhjælperne, Indehaver Mads Madsen, Mads@amsh.dk
Frugtplukkerne, Forkvinde Lya Moestrup , lym@tosti.dk
TAMU: Afdelingsleder Jesper Jørgensen, jesper.joergensen193@tamu.dk
Problemkompleks for indsatsområdet:
Generelt har elever fra Urbanplanen et højere skolefravær og lavere karakterer end i
København som gennemsnit. Det kommer til udtryk ved at fraværsprocenten blandt
folkeskoleelever i 2015/16 var 8,5 mod 7.0 i København1 og karaktergennemsnittet i
privat- og folkeskole for 9. klasser i kernefagene dansk og matematik i en fem års
periode fra 2012-2016 var 5,4 for børn i boligområdet mod 6.5 i hele kommunen.2
Mange unge har ikke en kompetencegivende uddannelse og er ikke i gang med at få den.
Specifikt har 23.8% af de 18-29 årige kun folkeskolen som den højeste uddannelse mod
8.8% i København3 og andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15
måneder efter at have afsluttet 9. klasse dobbelt så høj som københavnerniveauet,
nemlig 29% mod 14,5%4.
Dog har der de seneste år været en positiv udvikling, idet andelen af 20-24-årige der har
folkeskolen som højeste uddannelse er faldet fra 31,7 % til 26,7% i perioden 2012 til
20165. Men der er fortsat rum for forbedring idet niveauet i København i 2016 til
sammenligning var 9,5 %.6

1
2
3
4
5
6

Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Juni 2017
Landsbyggefonden, Boligsociale Data 2016
Danmarks Statistik, 2016
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Juni 2017
Udviklingen fra 2014-2015 tegner sig for klart den største del af faldet, nemlig 6,2 procentpoint

LBFs boligsociale data.
Samme positive mønster tegner sig i øvrigt for de 30-34 årige, hvor der er sket et fald på godt 10 procent point over de fem år.
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Samtidig er næsten 18 % af de 15-29 årige (184 enkeltpersoner) tilknyttet
beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, hvilket er mere end dobbelt så mange som i
hele København.7 Urbanplanen har mange voksne beboere som er udenfor
arbejdsmarkedet, hvilket kan præge børnenes forventninger til fremtiden negativt. Ca.
50% af de 18-64 år er i beskæftigelse, mens tallet er over 70% i København8. For at
ændre den negative sociale arv, er der således behov for at helhedsplanen også arbejder
med at udvikle forældrenes ressourcer – de voksenbilleder børn og unge spejler sig i –
ved at hjælpe sårbare forældre tættere på arbejdsmarkedet.
Derfor vil vi i helhedsplanen sætte fokus på at:
- Højne fremmøde og fagligt udbytte via alternative undervisningstilbud i lokale
folkeskoler
- Give unge tidlige erfaringer fra arbejdsmarkedet
- Skabe alternativ beskæftigelsesplatforme for unge og ældre via socialøkonomiske
aktiviteter
Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Visionen er at de unge fra området kommer i uddannelse og får de samme chancer i livet
som unge fra det øvrige København.
Formålet med indsatserne er således at hæve uddannelsesniveauet og forbedre
beboernes chancer for beskæftigelse. Målsætninger er at:


Skolebørn har mindre fravær



Unge bliver rustede til og matches med den rigtige uddannelse



Unge rustes til arbejdslivet

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Skolefraværsprocent for de af områdets børn, der
er tilknyttet en folkeskole, reduceres fra 8,5% for
skoleåret 2015-16 til Københavnerniveauet i
skoleåret 2019-2020.

Københavns Kommune

(Baseline for 2015/16 var 7% i Københavns
kommune).
Andelen af unge, der ikke er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 måneder efter at
have afsluttet 9. klasse falder så det nærmer
sig gennemsnittet i København

Københavns Kommune

(Baseline: Urbanplanen 29%, København i alt
14,5 %)
7
8

Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Juni 2017
Danmarks Statistik, Nøgletal på boligområder 2016
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15-29 årige, der er tilknyttet BIF nærmer sig
niveauet for København i 2021.

København Kommune

(Baseline i feb. 2017 var 184 enkeltpersoner dvs.
17,97% mod 8,86% i Kbh).
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:

”Superkræfter”
Skolesamarbejde i udskolingen
Unge i job
Iværksætteri og socialøkonomisk aktivitet
Medarbejderressourcer for indsatsområdet:

Sekretariatsleder – ¼ fuldtidsstilling
Børn og Unge koordinator – 10 t/uge
Opsøgende medarbejder - ½ fuldtidsstilling
Netværk, kultur og miljøkoordinator – ¼ fuldtidsstilling
Se samlet opgavefordeling i bilag 2
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:

BIF
BIF vil mindst en gang om året afholde et fælles informationsmøde for alle helhedsplaner
i Københavns Kommune. Formålet er at klæde helhedsplanernes medarbejdere bedre på
til at kunne guide og hjælpe deres beboere inden for beskæftigelses- og
uddannelsesområdet og dermed understøtte brobygningen til kommunale tilbud. På
informationsmødet vil der blive præsenteret emner såsom BIF’s organisering og
kontaktmuligheder, nyeste opdatering af lovgivning og reformer samt status på
beskæftigelses- og uddannelsesprojekter i udsatte boligområder.
Skolerne
Indsatser i samarbejde med skolerne er koordineret med skolerne og forvaltningen,
således at de fungerer som et supplement til mange andre indsatser vedrørende for
eksempel fravær. Den boligsociale helhedsplan deltager desuden i skolebestyrelsen på
Dyvekeskolen.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
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Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

2.644

Lokal medfinansiering

1.007

Samlet budget for indsatsområdet

3.651

Konflikthåndtering og underretning:
Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde er
Partnerskabets sekretariatsleder ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe
en platform for håndtering af den via relevant følgegruppe/netværk.
Såfremt dette ikke lykkes bringer sekretariatsleder sagen til Bydelsbestyrelsen. Det er
bestyrelsens ansvar at skabe afklaring og drage eventuelle konsekvenser i denne
forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde.
Partnerskabets sekretariatsleder er under alle forhold ansvarlig for, at følgegruppen og
lokale samarbejdsparter involveres og underrettes, såfremt der opstår lokale forhold, som
påvirker realisering af delaftalen. Følgegruppemedlemmer og aftaleparter forventes at
bringe beslutninger, som påvirker arbejdet i Urbanplanen, ind i følgegruppen og de
koordinerende netværk, således parterne gensidigt underrettes om ethvert forhold, som
har indflydelse på de fælles planer.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Den relevante følgegruppe kvalificerer løbende de enkelte aktiviteter ud fra deres lokale
viden og kontakt til målgrupperne. Ændringer og revision af delaftalen skal godkendes i
Bydelsbestyrelsen og det er herefter boligorganisationens ansvar, at den reviderede
aftale uploades i Landsbyggefondens driftsstøtteportal. Såfremt der er tale om væsentlige
ændringer, skal Landsbyggefonden orienteres herom forinden.
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2018 – 31.12.2021

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
'Superkræfter' - sprog- og læseindsats i indskolingen
SFI: Parlæsning
(I ’Effektfulde indsatser i boligområder til at forbedre børns skolegang og uddannelse og
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voksnes arbejdsmarkedsparathed’)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Superkræfter er et samarbejde mellem den boligsociale indsats, Dyvekeskolens
læringscenter og BUF's sprog- og læsekonsulenter om ekstra støtte til sprogudvikling og
læsning til børn, der ikke har adgang til ekstra hjælp hjemme.
Den boligsociale indsats rekrutterer og koordinerer et korps af frivillige læsevenner, der
dels møder på skolen og læser og faciliterer sproglege med de udvalgte 0.klasses elever i
dagtimerne, og dels mødes med de større børn og træner læsning efter skoletid.
Den boligsociale indsats er desuden værter for kompetenceudvikling af de frivillige
læsevenner, hvilket indebærer at stille lokaler til rådighed og koordinere med undervisere.
Dyvekeskolens læringscenter og BUF’s sprog- og læsekonsulenter bidrager med faglige
input til kreativ og legende læseindlæring og sprogtræning.
Indsatsen foregår løbende i skoleåret 2017/2018 skoleår. Er erfaringerne gode fortsættes
de følgende år.
Formål og mål:
Formålet er styrkelse af de grundlæggende sprog- og læsefærdigheder, som giver faglige
succeser og selvværd. Målsætninger for indsatsen er:


At elevernes motivation for læsning styrkes



At det frivillige engagement styrkes

Målgruppe(r):
Børn fra Dyvekes Skole i 0.klasse, der ved sprogscreening viser behov for ekstra støtte til
sproglig udvikling samt børn i 2. klasse med behov for ekstra støtte til automatisering af
læsning, dvs. at læsningen kan forløbe uden at man tænker over det.9
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

De deltagende børn bliver mere motiverede
for at læse og lære at læse.

Klasselæren vurderer - og helhedsplanen
indhenter vurderinger efter hvert forløb.

Netværket af frivillige er forankret uden for
den boligsociale indsats inden 2021

Helhedsplanen

Ansvars- og rollefordeling:

9

At man ikke længere skal stave sig igennem ord og/eller forbinde hvert bogstav og lyd før man kan læse ordet, som
er det man gør, når man er begynderlæser. Børn starter med først at knække læsekoden, altså kunne forbinde
bogstaver og lyd nogenlunde flydende, og derfra skal man træne og træne og træne, for at læsningen til sidst forløber
automatisk.
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Helhedsplanen
Den boligsociale indsats rekrutterer og koordinerer de frivillige og sikrer de fysiske
rammer omkring kompetenceudvikling af de frivillige.
Dyveskolen og BUF
Dyvekeskolens læringscenter og BUF’s sprog- og læsekonsulenter medvirker til at
identificere målgruppen. De to samarbejdsparter forestår undervisning, der skal give de
frivillige mulighed for udvikling af deres kompetencer som læsevenner; herunder
pædagogiske og sprogformidlende kompetencer. Dyvekeskolen i samarbejde med BUFs
sprog- og læsekonsulenter leverer desuden data på deltagernes progression 1 gang årligt.
Kontakt:
Dyvekeskolen: Konstitueret skoleleder/Souschef Annette Kloster: aneklo@dyveke.kk.dk
og Pædagogisk leder: Lene Sinding Steensberg
BUF, Områdesouchef for sprog- og læsekonsulenterne, Mette Grønvaldt, FZ4D@buf.kk.dk,
tlf. 21569757

Aktivitetsnavn:
Skolesamarbejde i udskolingen
CFBU: Kreativ læring
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Læring i praksis
Forløb: Varierer
Målgruppe: Udskolingselever i 7.- 9. klasse, som ikke er så bogligt stærke. Primært fra
Højdevangens Skoles praktiske linje
Hvorfor: Formål er at styrke deltagernes mulighed for at knytte an til skolen og styrke
disse elevers engagement, selvværd og fremtidsmuligheder. Formål er endvidere at
styrke elevernes forudsætninger for såvel som forståelse af studie- og fremtidsmuligheder
inden for praktiske fag.
Indhold: Forskellige former for samarbejde mellem skole og boligsocial indsats om
'hands on’, erfaringsbaserede forløb, der forbinder skolens abstrakte verden med praksisog virkelighedsnære læringsaktiviteter, som giver mening for eleverne og kan fungere
som deres indgang til de mere boglige fag. Herunder:


Praktikpladser og virksomhedsforlagt undervisning: Den boligsociale indsats er
løbende bindeled mellem skolen og lokale virksomheder i vores netværk, der har
praktisk arbejde i centrum, fx NCC (håndværksfagene) og Plejecentret Bomiparken.
Helhedsplanen sætter skolen i kontakt med virksomheder, der kan tilbyde
virksomhedsbesøg eller alternative praktikpladser i særligt tilrettelagte forløb i
kombination med skolens undervisning. Ligeledes bidrager helhedsplanen med
sparring til skoler og virksomhederne omkring metoder og indhold i forbindelse
med virksomhedsforlagt undervisning.
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’ÆbleMust’, som er beskrevet under ’Iværksætteri og socialøkonomisk aktivitet’

Børne- og ungeinddragelse
Forløb: Intensive forløb i forbindelse med tema- og projektuger eller en ugentlig temadag
gennem ca. 3 måneders forløb i skolen eller i forlængelse af elevernes undervisning.
Målgruppe: Udsatte elever, herunder ikke uddannelsesparate elever og elever med
begrænset engagement i skolelivet, fra 8. og 9. klasse på bl.a. Højdevangens skole.
Hvorfor: Formålet er dels at skabe viden om forhold, der forhindrer at unge har de liv
med bl.a. skole og uddannelse, de ønsker sig. Og dels at unge selv udvikler og virkeliggør
idéer for det gode ungdoms- og uddannelsesliv.
Indhold: Med udgangspunkt i metoder fra projektet ALL IN (se også kriminalpræventiv
indsats – ’Ungeråd’) deltager unge i fremtidsværksteder og står selv for analyse, initiativ,
planlægning og udførelse af aktiviteter, der skal bidrage til et godt liv for unge. Den
boligsociale indsats rekrutterer i samarbejde med skolepædagoger, UU-vejledere og
lærere. Den boligsociale indsats faciliterer alle forløbets faser. Lærere og fagfolk deltager i
den udstrækning skole og boligsocial indsats i fællesskab vurderer det hensigtsmæssigt i
det enkelte forløb.
Skoleafløsning
Forløb: Varierer
Målgruppen: Udskolingselever fra Peder Lykke Skole og Højdevangen Skole med højt
skolefravær og begrænset tilhørsforhold til folkeskolen og den almene undervisning.10
Indhold:
Under skoleflex-ordningen i Københavns Kommune vil Helhedsplanen koordinere
udviklingen og forankringen af et lokalt tilbud om skoleafløsning. Tilbuddet vil bestå af en
skoledel, som skolen er ansvarlig for. Denne består som udgangspunkt af undervisning i
fagene dansk, matematik og engelsk med henblik på at den unge tager afgangseksamen i
de tre fag, og dermed får mulighed for at senere at tage fx en erhvervsfaglig
ungdomsuddannelse. Skoledelen kan desuden bestå af skolens ressourcecenters
eksisterende indsatser for udsatte elever, hvis det er relevant.
Derudover vil tilbuddet bestå af en skoleafløsningsdel, hvor den unge, i stedet for at være
i skole, bl.a. kommer ud og arbejder i lokalområdet via Fritidsakademiet (FRAK) og/eller
tilknyttes idrætsaktiviteter i dagtimerne. Målet med skoleafløsningsdelen er at styrke
elevernes sociale kompetencer, branchekendskab og selvtillid gennem oplevelsen af at
bidrage positivt til reelle arbejdsfællesskaber.

10

Præmissen for indsatsen er, at unge med højt skolefravær kan have forudsætninger og mulighed for på et senere
tidspunkt, at komme i uddannelse. Men at de på nuværende tidspunkt i deres skoleliv bedre kan udvikle sig og se
meningen i en hverdag, der handler om fx praktisk arbejde og/eller fysisk aktivitet væk fra skolen og hvor tiden med
almindelig undervisning er begrænset.
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Næste fase bliver at inddrage andre aktører herunder for eksempel ’Idrætsprojektet’11,
som arbejder med den unges selvtillid, selvværd, sociale kompetencer og engagement i
skoledelen gennem bl.a. idrætsaktiviteter.
Formål og mål:
Formålet med aktiviteten er at styrke områdets børn og unges trivsel, læring og
tilknytning til skole og uddannelsesinstitutioner samt at styrke inddragelsen af børn og
unges erfaringer og perspektiver i arbejdet mod meningsfuld skolegang og
uddannelsesforløb. Målsætninger for indsatsen er:


3 årlige praksissamarbejde mellem virksomheder og skole



Udvikling og iværksættelse af et skoleafløsningstilbud



Styrkelse af unges handlekompetence via inddragelsesforløb

Målgruppe(r):
Unge i udskolingen
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

3 skole-virksomhedssamarbejder om læring i
praksis etableres årligt (eksklusive
’ÆbleMust’)

Helhedsplanen

Et skoleafløsningstilbud udvikles og
iværksættes i løbet af 2018

Helhedsplanen

8 elever gennemfører årligt et børne- og
ungeinddragelsesforløb

Helhedsplanen

Ansvars- og rollefordeling:

Læring i praksis
Helhedsplanen etablerer kontakt mellem skole og virksomhed og bidrager med sparring
til skoler og virksomhederne omkring metoder og indhold i forbindelse med
virksomhedsforlagt undervisning.
Skolen planlægger og gennemfører selv besøg på virksomheden
Kontakt: Højdevangens Skole, Skoleleder Gertrud Petersson, ef9j@buf.kk.dk, tlf. 33 17 35
11

Idrætsprojektet er et tilbud i Københavns Kommunes Socialforvaltning og er forankret i Center for Udsatte og
Kriminalitetstruede Unge. Idrætsprojektets primære målgruppe er udsatte og kriminalitetstruede unge, unge med
handicap og unge med særlige behov. Derudover arbejder Idrætsprojektet også med andre udsatte grupper.
Idrætsprojektet arbejder efter en unik metode, der er prøvet gennem 8 år og har banebrydende resultater
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Børne- og ungeinddragelse
Helhedsplanen faciliterer forløb. Ved undervisning uden for skoletid holder
helhedsplanen infomøder i forbindelse med rekruttering
Skolen rekrutterer elever til forløb der foregår i skoletiden og henviser elever til forløb,
der foregår uden for skoletiden.
Kontakt: Højdevangens Skole, Skoleleder Gertrud Petersson, ef9j@buf.kk.dk, tlf. 33 17 35
20

Skoleafløsning
Samarbejdspartnere:
Peder Lykke Skole: skoleleder Lennart Michael Kjellerup, lekjel@pederlykkeskolen.kk.dk,
27 64 69 50
Højdevangens Skole: skoleleder Gertrud K. Petersson, ef9j@buf.kk.dk, tlf. 33 17 35 20
FRAK: Leder Mudi Jarkass, mudi@frak.dk, tlf. 27 85 84 32.
Helhedsplanen: Børne- og ungemedarbejdere Søren Løkke og Lise Bertelsen
SOF-BBU: Henrik Gorm, GH72@sof.kk.dk, tlf. 20 95 90 98
Rollefordeling
 Skolepædagoger og skolesocialrådgivere, koordinerer og sikrer rammerne for
skoledelen og samarbejdet med skolens ressourcecenter og evt.
skolefraværskonsulenter
 For de unge i BBU’s målgruppe, som kan tilbydes mentor, afholder BBU udgifter til
FRAK, som aflønner den medarbejder/gruppeleder, der varetager
mentorfunktionen.
 Fritidsakademiet (FRAK) træner og leder den unge i beskæftigelsesaktiviteter i
lokalområdet
 Den boligsociale indsats står for den overordnede koordinering af og sammenhæng
i skoleafløsningsdelen. Helhedsplanen vil også sikre den lokale forankring af
tilbuddets aktiviteter, bl.a. gennem vores netværk til lokale virksomheder og
institutioner. Derudover vil Helhedsplanen sørge for at skoleafløsnings-tilbuddet
integrereres med – og løbende kvalitetssikres gennem - vores andre aktiviteter,
som fx familiekursus og forældreforløb for forældre med teenagere
 Skoler og boligsocial helhedsplan forestår i fællesskab en arbejdsgruppe på
praksisniveau, der skal sikre en stærk kommunikation samt den daglige struktur
og progression i projektet. Her vil bl.a. skolesocialrådgivere, fraværskonsulenter,
boligsocial medarbejder og skolepædagoger deltage.

Aktivitetsnavn:
Unge i job
CFBU: Fritidsjobprojekter og Lommepengeprojekter
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Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Fritidsjobs
Forløb: Varierer
Målgruppe: 13-17 år
Hvorfor: Unge der tidligt får erfaring med arbejdsmarkedet har bedre muligheder for et
frugtbart arbejdsliv når de bliver ældre12
Indhold:
a) Afdække udbud af arbejdskraft mm.
Vi vil undersøge hvor mange unge, der allerede har eller ønsker et job samt eventuelle
forhold, som forhindrer unge beboere i at indgå på arbejdsmarkedet, herunder de unges
egne forestillinger om arbejdsmarkedet, deres forældres forestillinger og virksomheders/
organisationers evt. manglende ønske om at ansætte de unge. Kvantitativ og kvalitativ
undersøgelse gennemføres i begyndelsen af 2018.
b) Skabe jobåbninger
Helhedsplanen skaber jobåbninger gennem sit netværk og opsøger muligheder på lokale
byggepladser. Job annonceres på den boligsociale jobformidlingsside upjob.dk.
Helhedsplanen informerer blandt lokale aktører om FRAK, der tilbyder at løse
arbejdsopgaver for arrangører af event og lignende. Unge fra kvarteret ansættes hos
FRAK og får ad'hoc eller faste opgaver. FRAK fakturerer bestillende virksomhed og
aflønner de unge. Desuden samarbejdes med BIF-JKU om at etablere kommunale,
tilskudsberettigede fritidsjobs blandt lokale aktører for de unge, som stadig går i 9.
klasse. Typisk opslås der kun få fritidsjob for denne aldersgruppe bl.a. pga. restriktioner
vedrørende antal arbejdstimer og her har det vist sig, at de kommunale arbejdspladser
typisk er mere fleksible.
c) Hjælp og støtte
Helhedsplanen henviser til FRAKs jobsøgningsværksteder på lokale væresteder (private
jobs) og fritidsjobsøgningskurser og individuelle samtaler hos JKU (offentlige og private
jobs).
Lommepengejob
Forløb: Varierer
Målgruppe: 13-14 år
Hvorfor: Sikre jobs som træningsbane til de helt unge, der har behov for mere støtte og
oplæring, end der kan forventes i et traditionelt fritidsjob.
Indhold:
Helhedsplanen har tidligere samarbejdet med FRAK og 3B om praktiske opgaver, som
eksempelvis at male et hegn eller bygge en mur. Her betales FRAK af 3Bs drift den
økonomiske ramme en sådan opgave ville koste og sørger for at den løses af en gruppe af
lokale unge. Typisk i samarbejde med det pædagogiske værested, Garagen, og
Nærgenbrugsstationen i Hørgården, som har ageret koordinator. Helhedsplanen vil
arbejde på at fortsætte og udbrede et sådant samarbejde og finde en ramme, hvor
lommepengejobbere kan løfte mindre opgaver som eksempelvis fejeopgaver, vask af
traktor mv. Helhedsplanen vil derudover stå for at etablere lommepengejobs i
12

CFBU 2016:102
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byggesagen, hvor unge fx har været med til at bygge hegnet.

TAMU
Forløb: Løbende
Målgruppe: 18-30årige, hvor uddannelse ikke er en realistisk mulighed
Hvorfor: Formålet er at ruste unge til arbejdsmarkedet ved at fremme sociale, personlige
og faglige kompetencer.
Indhold:
TAMU er en lønnet, helhedsorienteret arbejdsmarkedsuddannelse med jobgaranti, hvilket
indebærer at TAMU hjælper med at finde job, hvis de unge ikke selv kan finde et efter
endt uddannelse. De unge fortsætter som elev indtil de har et job, så man undgår ’huller’
i processen.
Unge på kanten har 30 pct. større chance for at fastholde et job, hvis de gennemfører en
uddannelse hos TAMU[2], end hvis de modtager andre tilbud - også når man sammenligner
med tilbud som eksempelvis produktionsskoler. Helhedsplanen identificerer potentiel
målgruppe via øvrige unge-aktiviteter, guider dem i forhold til hvordan de rent praktisk
kommer ud til infomøde på TAMU og informerer om, hvordan de kommer i kontakt med
deres sagsbehandler i BIF.
Formål og mål:
Formålet er at skabe bedre forudsætninger for en stærk arbejdsmarkedstilknytning
fremover. Målsætninger for indsatsen er:





Større viden om unges efterspørgsel på og barrierer for fritidsjob
Flere unge i fritidsjob
Flere unge i lommepengejob
Flere unge rustes til arbejdsmarkedet via forløb hos TAMU

Målgruppe(r):
Aktiviteten er for børn og unge som opholder sig i det offentlige rum i Urbanplanen eller
som henvender sig i den boligsociale helhedsplan med ønske om hjælp.
Lommepengejobs: 13-14 årige
Fritidsjob: 13-17 årige
TAMU: 18-30-årige
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Helhedsplanen bidrager til at skabe minimum
10 fritidsjobåbninger årligt

Helhedsplanen

[2]

Rambøll, ’TAMU-effekten –En rapport om job og uddannelseseffekter og samfundsøkonomiske gevinster, 2016
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Helhedsplan får 10 unge i lommepengejob
årligt

Helhedsplanen

Undersøgelse gennemført senest medio 2018

Helhedsplanen

Helhedsplanen henviser 2 unge om året til
infomøde hos TAMU

Helhedsplanen

Ansvars- og rollefordeling:
Fritidsjob og Lommepengejob:
Vdr. FRAKs arbejde er Helhedsplanens rolle at henvise unge, informere om FRAK blandt
lokale aktører, hjælpe med rekruttering af lokale unge over 18 år til gruppelederfunktionen, hjælpe FRAK med kontakten til forældrene og afholde et koordineringsmøde
mindst hver anden måned. FRAK står selv for alt vedrørende fakturering og aflønning og
Helhedsplanen spiller ingen økonomisk rolle.
Kontakt FRAK: Leder Mudi Jarkass, mudi@frak.dk, tlf. 27 85 84 32. Admin- og
Udviklingsleder Lucas Nielsen, lucas@frak.dk, tlf. 42 39 17 49

TAMU:
Helhedsplanen informerer TAMU pr mail, når en ung har givet udtryk for at ville deltage i
infomøde. TAMU orienterer Helhedsplanen en tilbagemelding, hvis den unge ikke dukker
op. Hvis den unge er interesseret i at starte op vurderer UU/BIF om den unge er
uddannelsesegnet. TAMU vurderer motivation og kan afvise ansøgere.
Kontakt: Afdelingsleder Jesper Jørgensen, jesper.joergensen193@tamu.dk

Aktivitetsnavn:
Iværksætteri og socialøkonomiske aktiviteter
CFBU: Socialøkonomiske virksomheder
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Socialøkonomi er et særligt strategisk pejlemærke i Boligforeningen 3Bs arbejde med at
skabe gode livsmuligheder og synlige og åbne fælleskaber i 3Bs udsatte boligområder.
Helhedsplanens socialøkonomiske initiativer skal styrke beboernes arbejdsmarkedstilknytning og skabe et mere levende område. Der arbejdes via 2 spor, nemlig at:



Tiltrække socialøkonomiske virksomheder til området
Støtte beboere, der vil prøve kræfter med iværksætteri i socialøkonomiske
projekter

Iværksættermiljø i samarbejde med Bybi og Beyond coffee.
Forløb: Løbende
Målgruppe: Alle beboere
Hvorfor: Formålet er at skabe et lokalt miljø, hvor social iværksætteri bliver drivkræft for
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inkluderende fælleskaber og rummelige arbejdspladser.
Indhold:
3B og Bybi indgår i et partnerskab med ambition om at udvikle Biernes Hus. Huset
projekteres på en grund, hvor 3B opfører nye parkeringspladser samt projekterer et 1000
kvadratmeter stor oplevelsescenter, der vil være omdrejningspunkt for udviklingen af en
lokal honningindustri i 2021. Biernes Hus bliver på en gang fabrik, produktionskooperativ,
museum og kulturhus omkring honningproduktion.
Desuden samarbejder 3B med Beyond Coffee, der minimerer resursespil i madvarer ved
at dyrke østershatte på kaffegrums, som hentes hos lokale storvirksomheder og hoteller.
Helhedsplanen vil mobilisere lokale samarbejdspartnere, der er relevante i udvikling af et
lokalt centrum for socialøkonomisk madproduktion, som ex Kompostbuddene, ’ÆbleMust’
eller FRAKs projekt ’Ukrudt’, som er beskrevet herunder.
Projekt Ukrudt med ’FRAK’
Forløb: Løbende
Målgruppe: Unge 13-17 år
Hvorfor: Formålet er at give unge arbejdserfaring med grønne opgaver og åbne
muligheder for grønne fritidsjobs og uddannelsesmuligheder.
Indhold:
FRAKs ukrudtindsats handler om at give unge arbejdserfaring inden for det grønne
område. Det er en fireårig indsats der består af følgende aktiviteter: produktion og salg af
fødevarer baseret på ukrudt og vilde planter, naturplejeopgaver i skoleferierne i
samarbejde med Naturstyrelsen, grønne anlægs- og driftsopgaver i byen samt et
uddannelses- og jobspor, hvor de bliver introduceret for grønne karrieremuligheder og
brobygges til grønne fritidsjobs. Unge fra kvarteret tænkes ind i aktiviteterne i det omfang
det giver mening for alle parter. Helhedsplanen er behjælpelig med relevante kontakter til
lokale aktører, adgang til faciliteter og ideer/kontakter til afsætningsmuligheder. Projektet
sammentænkes med aktiviteter på Nærgenbrugsstationen (Se under Tryghed og Trivsel).
ÆbleMust med ’Frugtplukkerne’
Forløb: En uges intensivt forløb
Målgruppe: Elever i udskolingen
Hvorfor: Formålet er at lære områdets unge om iværksætteri og skabe møder mellem
unge og andre beboere og institutioner i området.
Indhold:
Udskolingselever lærer at udarbejde en forretningsmodel, de plukker overskudsfrugt i
lokale beboeres haver og er med i en produktion på et mosteri. De unge sælger mosten til
lokale events og fx i caféen på Daghøjskolen. Frugtplukkerne og Kofoed skole hjælper
med at afsætte varen hos lokale butikker. Skolerne og Frugtplukkerne aftaler økonomisk
model vedrørende overskuddet. Helhedsplanen bidrager med medarbejder ressourcer til
at deltage i hele undervisningsforløbet (4 gange) og ved at stille rammer til rådighed for
salg af most til Lysfesten.
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Kaffevogn fra ’Skovhjælperne’
Forløb: 6 måneder
Målgruppe: Psykisk sårbare ledige over 30 år.
Hvorfor: Formålet er at ruste til arbejdsmarkedet ved at fremme sociale, personlige og
faglige kompetencer.
Indhold:
I samarbejde med ’Skovhjælperne’ tilbydes træningstilbud og småjobs i en kaffevogn,
som opererer i området fredage og lørdage, hvorved ambitionen om mere liv i
Urbanplanens arealer understøttes. På sigt kunne den også operere uden for området evt.
i Sundby Idrætspark, hvor der efterspørges tiltag, der kan skabe socialt liv før og efter
træningen.
Vognen bemandes af 4 ledige og en vejleder fra virksomheden i en periode på 6 måneder
hen over sommeren. Projektet forudsætter et tæt samarbejde med jobcenteret om at
identificere psykisk sårbare beboere i Urbanplanen. Såfremt der ikke er egnede kandidater
i Urbanplanen kan der suppleres med kandidater fra Amagerbro helhedsplan
Skovhjælperne retter henvendelse til BIF 3 måneder inden opstart vedrørende henvisning
af ledige.
Beboerdrevne socialøkonomiske aktiviteter
Forløb: Løbende
Målgruppe: Alle beboere
Hvorfor: Formålet er at skabe et lokalt miljø, hvor socialt iværksætteri bliver drivkræft
for inkluderende fælleskaber.
Indhold:
Enkelte beboeraktiviteter har allerede i dag potentiale til at udvikle sig til
socialøkonomiske konstruktioner, afhængigt af de frivilliges egne ønsker og af
efterspørgslen på deres ydelser. Fx kunne det årlige byttemarked, som i dag tiltrækker
mange brugere, udvikles til et event, der forekommer lidt oftere og hvor der er mulighed
for fortjeneste til lokale beboere. Her kunne Bigården, Folkekøkkenet og syholdet
(opstartet under Amagerbro helhedsplan) sælge deres produkter.
En anden mulighed kunne være hvis Folkekøkkenet involverede sig i afholdelse af et lokalt
madmarked ved Bondegården og Byggeren, hvor de – eventuelt sammen med andre
beboere – kunne sælge hjemmelavet mad og kager i enkelte weekender.
Helhedsplanens rolle er at præsentere udviklingsideerne for de frivillige, stille eventkit13 til
rådighed, hjælpe med PR og vejlede i de juridiske aspekter.
Formål og mål:
Formålet er at fremme synlige og åbne fællesskaber og gode livsmuligheder forstået som
inklusion i fællesskaber og tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Målsætninger for
indsatsen er:

13

Eventkit indeholder borde, scene, telte mm.
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Unge får bedre muligheder for arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse



Unge får erfaring med iværksætteri



Flere socialøkonomiske aktiviteter i området

Målgruppe(r):
Alle
Primær målgruppe
a. Beboere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan hjælpes via styrkelse og
synliggørelse af arbejdsmarkedskompetencer
b. Beboere med interesse i iværksætteri
Sekundær målgruppe:
Alle områdets beboere får glæde af mere liv i området.
Delaktiviteter med specifikke primære målgrupper:
Projekt Ukrudt: 13-17årige
Æblemust: Udskolingselever fra skoler i Urbanplanens område
Kaffevogn: Psykiske sårbare ledige over 30 år
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

125 unge fra Amagerbro Helhedsplan og
Urbanplanen gennemfører projekt Ukrudt fra
2018-2021

FRAK

Minimum 1 ÆbleMust forløb gennemføres
årligt med en skole i Urbanplanens område

Frugtplukkerne

I 2018+2019 gøres forsøg med 2
socialøkonomiske initiativer, der udspringer
af eksisterede beboernetværk

Helhedsplanen

Ansvars- og rollefordeling:
Helhedsplanens opgaver:
 Etablere kontakt mellem sociale frivillige netværk og Bybi, Beyond Coffee og
fremtidige socialøkonomiske partnere og tiltag
 Mobilisering af lokale samarbejdspartnere, der er relevante i udvikling af den lokale
socialøkonomiske madproduktion (fx frugtplukkerne, Kompostbudene, Bybi,
Beyond Coffee, folkekøkkenet i Urbanplanen mm.)
 Kommunikation til Urbanplanen om socialøkonomiske aktiviteter og events
 Hjælpe med kontakter til lokale aktører, adgang til faciliteter og ideer/kontakter til
afsætningsmuligheder for projekt Ukrudt.
 Hjælpe med at iværksætte aftaler om placering af kaffevogn
 Bidrager med medarbejder ressourcer til at deltage i hele undervisningsforløbet (4
gange) og stille rammer til rådighed for salg af most til Lysfesten
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3Bs administrations opgaver
Boligforeningen 3B har desuden dedikeret medarbejderressourcer til at understøtte
udvikling af socialøkonomiske initiativer i foreningens afdelinger - foreløbigt en ½
konsulentstilling i 3 år (maj 16 til april 19). I Helhedsplanen vil 3B centralt understøtte
via:





Løbende opsøgning af nye samarbejdspartnere, der bidrager til at etablere et
socialt iværksættermiljø i Urbanplanen
Udvikling af lokale faciliteter og samarbejder, der skaber rammer for socialt
iværksætteri og rummelige arbejdspladser
Sparing om socialøkonomiske projekter med det lokale boligsociale sekretariat
Bistand til beboere, og lokale partnere, der vil starte egen virksomhed eller
aktivitet i form af fundraising og rådgivning

Kontakt: Chef for Sociale Indsatser Mikkel Warming, miwa@3b.dk
FRAK


FRAK står selv for alt vedrørende fakturering og aflønning og Helhedsplanen spiller
ingen økonomisk rolle.

Kontakt FRAK: Leder Mudi Jarkass, mudi@frak.dk, tlf. 27 85 84 32. Admin.- og
Udviklingsleder Lucas Nielsen, lucas@frak.dk, tlf. 42 39 17 49
Frugtplukkernes opgaver


Frugtplukkerne har det overordnede ansvar, står for koordinering af indsatsen,
kontakt til Kofoed Skole samt afsætning af varer.

Kontakt: Forkvinde Lya Moestrup , lym@tosti.dk, tlf. 2014 0116

Skovhjælpernes opgaver
 Drift af kaffevognen
 Rette henvendelse til BIF 3 måneder inden opstart vedrørende henvisning af ledige
 Vejledning af de ledige i forløbet
Kontakt: Indehaver Mads Madsen, Mads@amsh.dk

BIFs opgaver


Rekrutterer ledige i dialog med Skovhjælperne

Kontakt: BIF Lærkevej, Afdelingschef Lone Helder, Sb53@bif.kk.dk
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Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Partnerskabet
Aftalens parter:
Chef for sociale indsatser Mikkel Warming, 3B, miwa@3b.dk
Boligsocial chef Tanja Thomsen Bæklund, Vibo, ttb@vibo.dk
Områdechef Kristina Mikkelsen, SOF, PD02@sof.kk.dk
Tværfaglig chef Karina Fried, BUF, TN76@buf.kk.dk
Genklange, Gabriella Maria Meinert-Medici, gabriella@genklange.dk
Problemkompleks for indsatsområdet:
Urbanplanen er kendetegnet ved en væsentlig større andel af børn og unge end det
Københavnske gennemsnit. Særligt gruppen mellem 6-17 år fylder meget - med 17% af
den samlede befolkning mod 10% i København.1 Næsten halvdelen af børnene vokser op
i en familie med kun én forsøger (43,6% mod 25% i København.)2
Urbanplanen er endvidere et af de områder, hvor socialforvaltningen har mange
børnesager. 5,26% 0-17 årige er i 2015 omfattet af en børnefaglig undersøgelse3, hvilket
er over dobbelt så højt som københavnerniveauet.4
Andelen af børn med behov for særlig sprogindsats er høj, 20,8% mod 8,0% i
København. Københavns kommune udtrykker bekymring for om familierne til de børn,
der ikke er tilknyttet institution, har de rigtige redskaber til at stimulere børnenes
sproglige udvikling. I den sammenhæng må det betragtes som positivt, at forskellen
mellem andelen af 1-5 årige uden pasningsordning i hhv. Urbanplanen og Københavns
kommune er faldet fra 7,2 procentpoint i 2012 til 0,8 procentpoint i 2015 (13,2% versus
12,4%).5
I arbejdet med at ruste forældre i området til bedst muligt at støtte deres børn, kan
helhedsplanen rekruttere via de gode netværk i eksisterende aktiviteter, fx Amager
Healthy Girls og Fædregruppen, som også i sig selv er kompetenceudviklende.6
1

2

Velfærdsanalyseenheden, Københavns kommune. ”Vækst og beskæftigelse. Udsatte boligområder. Sommeren 2016
Danmarks Statistik, Nøgletal på boligområder 2016

3

§50-51 omfatter børnefaglige undersøgelser med og uden forældres samtykke. Kommunen er forpligtet at iværksættelse af en børnefaglig
undersøgelse, når det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte
4
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Efterår 2016
5
LBF, Boligsociale data
Fx styrker Amager Healthy Girls kvinderne selvstændighed gennem foreningsdemokratiet og uddannelse af medlemmer til
instruktører.
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I samarbejde med bl.a. disse grupper vil vi i helhedsplanen sætte fokus på:
- At fremme førskolebørns sproglige udvikling gennem mødregruppe og samarbejde
med institutioner
- At styrke forældrekompetencer og –netværk via familiekurser og –netværksaftener
- At hjælpe fædre til at gøre en positiv forskel i kvarteret via Fædregruppen
Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Visionen er at områdets familier er kompetente til at sikre deres børns trivsel og tro på
mulighederne i tilværelsen.
Formålet med indsatsområdet er således at mindske betydningen af negativ social arv
ved at styrke forældrenes forudsætninger for at støtte deres børns udvikling.
Målsætninger er at:


Styrke førskolebørns sprog



Styrke forældrekompetencer

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andelen af børn med behov for særlig
sprogindsats reduceres, så det nærmer sig
Københavnerniveau

Københavns Kommune

(Baseline 2015/2016: 20,8% mod 8,0%)
Antallet af børnefaglige undersøgelser (§50 og
51) falder, så differencen til gennemsnittet for
København maksimalt er 1 procentpoint i 2020

Københavns Kommune

(2016: 5,26 versus 1,97)
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Tidlig indsats for sprogstimulering
Forældrekursus
Forældrenetværksaftner
Fædregruppe
Medarbejderressourcer for indsatsområdet:

Sekretariatsleder – ¼ fuldtidsstilling
Familie- og netværkskoordinator – ¾ fuldtidsstilling
Børn- og ungekoordinator – 10 timer/uge
Opsøgende medarbejder - ½ fuldtidsstilling
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Se samlet opgavefordeling i bilag 2
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Mødregruppen
Understøtter den kommunale indsats gennem helhedsplanens samarbejde med og
koordination mellem bl.a. kommunale sundhedsplejersker, sprogkonsulenter,
eksisterende legstue-tilbud osv. Helhedsplanen sikrer en platform for at de kommunale
medarbejdere kan komme og udføre deres arbejde, udbrede viden om fx sprogudvikling
og information om muligheder til mødre, der normalt ikke anvender kommunale tilbud,
og som typisk heller ikke får etableret egne mødregrupper. Det er endvidere mødre, som
det kommunale system i det hele taget har relativt sparsom kontakt til, fordi mødrene
ikke er trygge ved systemets forskellige institutioner og repræsentanter.
Forældrekursus, Forældrenetværksaftner og Fædregruppe
Disse aktiviteter bygger bro til de eksisterende kommunale aktører og instanser i en lokal
kontekst i rammer, som er trygge for beboerne. Kommunale parter kan dér bidrage med
rådgivning og viden, som familierne ikke nødvendigvis ved findes eller selv opsøger i
dagligdagen. Forældrekursus specifikt supplerer et lignende kommunalt tilbud, som
mange ellers ikke ville have adgang til, da det kun udbydes med afsæt i underretninger
og ikke som den brede, forebyggende indsats de boligsociale tilbud udgør.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

3.424

Lokal medfinansiering

1.603

Samlet budget for indsatsområdet

5.027

Konflikthåndtering og underretning:
Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde er
Partnerskabets sekretariatsleder ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe
en platform for håndtering af den via relevant følgegruppe/netværk.
Såfremt dette ikke lykkes bringer sekretariatsleder sagen til Bydelsbestyrelsen.. Det er
bestyrelsens ansvar at skabe afklaring og drage eventuelle konsekvenser i denne
forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde.
Partnerskabets sekretariatsleder er under alle forhold ansvarlig for, at følgegruppen og
lokale samarbejdsparter involveres og underrettes, såfremt der opstår lokale forhold, som
påvirker realisering af delaftalen. Følgegruppemedlemmer og aftaleparter forventes at
bringe beslutninger, som påvirker arbejdet i Urbanplanen, ind i følgegruppen og de
koordinerende netværk, således parterne gensidigt underrettes om ethvert forhold, som
har indflydelse på de fælles planer.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
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Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Den relevante følgegruppe kvalificerer løbende de enkelte aktiviteter ud fra deres lokale
viden og kontakt til målgrupperne. Ændringer og revision af delaftalen skal godkendes i
Bydelsbestyrelsen og det er herefter boligorganisationens ansvar, at den reviderede
aftale uploades i Landsbyggefondens driftsstøtteportal. Såfremt der er tale om væsentlige
ændringer, skal Landsbyggefonden orienteres herom forinden.
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2018 – 31.12.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Tidlig indsats for sprogstimulering
CFBU: Fremskudt sundhedspleje og mødregrupper + Kreativ læring.
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Mødregruppe
Forløb: Gennemføres over en periode på ca. tre måneder
Målgruppe: Barslende og hjemmegående mødre med mindre børn i alderen 0 – 3 år
Hvorfor: Aktiviteten skal give mødre med begrænset netværk og kendskab til
kommunale tilbud viden om og adgang til aktiviteter og rådgivning, der kan styrke
familier og små børns trivsel i forhold til eksempelvis motorik, sprog og sundhed.
Indhold: Der samarbejdes med Amagerbro helhedsplan om ’Mødregruppen - en god
start’. Oplægsholdere vil primært være lokale fagpersoner, og der vil være et særligt
fokus på småbørns sproglige udvikling. Mødrene får råd og træning gennem leg i selv at
sprogstimulere deres børn i hverdagen og de bliver introduceret til sprogstimuleringstilbud
i lokalområdet.
Aktiviteten gennemføres på nogle af de matrikler, som det er oplagt at introducere
gruppen for, for eksempel de bemandede legepladser Kornblomsten og Bondegården,
Amager Børnekulturhus samt Barselscafén på Solvang bibliotek og Bondegården7 Når

7

Solvang Bibliotek samarbejder med sundhedsplejen om Barselscaféen. I modsætning til barselscaféen er målgruppen for vores
aktivitet primært er mødre, der ikke selv er opsøgende på sådanne tilbud og mødre, som har brug for et trygt og måske mindre
forum, hvor der bl.a. tages højde for sproglige forudsætninger og for at mødrenes egne spørgsmål og tvivl skal have mere plads.
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aktiviteten ikke foregår på en af de etablerede faciliteter, forsøger vi at placere mødested
ca. midt imellem de to helhedsplaner.
Genklange
Målgruppe: Lokale daginstitutioner med børn i alderen 3 – 6 år
Hvorfor: Via klassisk musik og musikfortællinger bidrages til daginstitutioners arbejde
med børns sproglige udvikling, opmærksomhedsevne, historie- og kulturforståelse.
Indhold: Foreningen Genklange forestår workshops med børn og pædagogisk personale i
lokale daginstitutioner, inkl. koncerter med klassiske musikere. Projektet har kørt siden
februar 2015 og har tydelig positiv påvirkning på børnene. Det giver indblik i det danske
kulturliv og den klassisk musik og børnene får større selvtillid samt en personlig og
faglig referenceramme. Ydermere bliver børnene styrket betydeligt i deres danske sprog,
da konteksten, som musikken præsenteres i, åbner nye veje for sproget og skaber plads
til at udforske og lære nye ord og sproglige sammenhænge.8
Workshops og koncerter med Genklange sker i samarbejde med 4 daginstitutioner i
Urbanplanen. Der udleveres undervisningsmaterialer og CD’er samt musikspil til
institutionerne.
Formål og mål:
Formålet er at stimulere børns motoriske og sproglige udvikling via lokale leg- og
læringsaktiviteter samt at give mødre til børn uden for dagtilbud redskaber til at støtte
deres børns tidlige udvikling. Målsætninger for aktiviteten er:




Netværksskabelse mellem forældre
Bedre forældrekompetencer
Flere børn (sprog)stimuleres via klassisk musik

Målgruppe(r):
Mødregruppe: Hjemmegående og barslende forældre til børn på 0 til 3 år
Genklange: Institutionsbørn 3-6 år
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Mødregruppen gennemføres med 10 mødre
årligt fra Amagerbro og Urbanplanen

Hver helhedsplan fører logbog vedrørende
egne beboere

75 % af deltagerne i Mødregruppen
udtrykker at de efter forløbene
har fået ny viden og at de bruger den nye

Progressionsskemaer, Amagerbro
helhedsplan leverer data for hele
deltagergruppen

Gruppen kan fx deltager til oplæg og babyrytmik i caféen, men derefter vil vi lægge vægt på opsamling og udveksling af erfaringer i
et mindre forum.
8

http://www.genklange.dk/sociale-projekter
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viden
30 workshops og 6 koncerter med Genklange
årligt

Genklange/helhedsplanen

Ansvars- og rollefordeling:
‘Mødregruppen - en god start’:
SOF: Opsøgende familiebehandler og medarbejder fra Familierådgivningen deltager i en
projektgruppe, der mødes to gange årligt á 2 timer og bidrager med rekruttering og
sparring og står desuden for et årligt oplæg (dagtimerne).
BUF: En sundhedsplejerske og en sprogvejleder deltager i et årligt
programudviklingsmøde (½ dag). En sundhedsplejerske, en sprogvejleder og en
pædagogisk konsulent deltager i en projektgruppe, der mødes to gange årligt á 2 timer.
Sprogvejlederne bidrager med sparring, rekruttering og står desuden hver for et årligt
oplæg (dagtimerne).
Sundhedsplejersken bidrager med sparring, rekruttering og kan anmodes om at holde et
årligt oplæg.
Sundhedsplejen medbringer Helhedsplanen folder om hhv. Mødregruppen og familiekursus
på hjemmebesøg og i åbent hus i området. I relevante tilfælde kan folderne også deles ud
ved ind- og udskolingsundersøgelser til familier med børn i skolealderen.
Sundhedsplejens team ’Diget’og ’Hørgaarden’ indgår i årligt møde med Helhedsplanen for
at styrke personlige relationer og øge opmærksomhed på at rekruttere blandt
sundhedsplejens brugere. På disse møder brainstormes på, hvad man yderligere kan gøre
for at promovere Helhedsplanens familietilbud.
Sundhedsplejens deltagelse skal altid aftales med Teamleder i sundhedsplejen Ulla
Hansen. Deltagelse er afhængig af om der ud fra sundhedsplejens øvrige opgaver og
stigende fødselstal, kan afsættes ressourcer til opgaven.
Medarbejder fra Home-Start Familiekontakt på Amager deltager projektgruppen
Genklange:
Helhedsplanens rolle er at:
 Støtte op omkring Genklanges samarbejde med fonde, der finansierer hele
programmet, hvilket holder aktiviteten omkostningsfri for institutionerne
 Lave informationsmateriale til forældre og institutioner
 Lave aftaler med afdelingsformænd og skoler om anvendelse af lokaler
 Sikre at rammer omkring samarbejdet fungerer ved afholdelse af koncerter og
workshops
 Sikre at der er PR og presse på alle forløb
 Samarbejde om at udvikle Genklanges produkt og organisation i vores
boligområde(r)9
9

I dag laver Genklange ex koncerter hver 2. søndag i Kvartershuset. Vi vi undersøger muligheder for at koble
koncerterne med ældre beboere på plejecentre.
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Genklange er ansvarlig for alle øvrige opgaver.
Kontakt: Gabriella Maria Meinert-Medici, gabriella@genklange.dk, tlf. 51 22 15 38

Aktivitetsnavn:
Familiekurser
CFBU: Boligsociale familiekurser
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Forløb
8 mødegange af ca. 3 timers varighed over 12 uger.
2 forløb om året
Temaer og undervisere
Familiekursernes fokus vil løbende tilpasses aktuelle problemstillinger blandt områdets
forældre samt de temaer, der på baggrund af ét forløb viser sig meningsfulde at inddrage
i nye kurser. Temaer kunne være:







Samarbejde mellem skole/daginstitutioner og forældre
Opdragelse og forældreroller mellem to kulturer
Generelle opdragelsesproblematikker: grænser, kommunikation, søskenderoller,
forældreroller, konflikthåndtering etc.
Børn og teenageres mentale udvikling og forskellige behov gennem forskellige faser
Uddannelses- og vejledningsmuligheder
Sundhed og fysisk udvikling

Underviserne på familiekurserne er fagpersoner fra kommunale samarbejdspartnere – fx
sundhedsplejen BBU, integrationskonsulenter fra BUF, lærere og skoleledere fra lokale
skoler, Etnisk Konsulentteam CFR samt andre organisationer og eksperter med relevant
specialviden. Dertil underviser helhedsplanens egne medarbejdere.
Metoder
Metodisk arbejdes der på familiekurserne med en blanding af professionelle input, der skal
give viden og perspektiv samt fælles debat, der skal åbne for forældrenes deltagelse og
mulighed for at relatere temaerne til egen hverdag. Der lægges desuden vægt på
aktiviteter i mindre grupper, som fx dilemmaspil og diskussionsøvelser, der skal give
deltagerne mulighed for at reflektere nærmere over og udveksle erfaringer omkring
omsætningen af den nye viden i egen forældrepraksis. Dette drives primært af egne
faguddannede medarbejdere, men kan også integreres i undervisningen af en ekstern
underviser.
Visse familieforløb vil sammensættes, så alle deltagere har samme modersmål, fx arabisk,
tyrkisk, somalisk og urdu. Fælles sprog og baggrund skal sikre tryghed og
genkendelighed, der kan understøtte at endnu flere af Urbanplanens forældre får mod på
at deltage og adgang til relevant viden. Beboere i Partnerskabets netværk engageres som
frivillige oversættere.
Rammer
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Familiekurser inkluderer både børnepasning og efterfølgende fællesspisning med
deltagere, facilitatorer og oplægsholdere.
Børnepasningen fjerner barrierer for mange familiers deltagelse, mens fællesspisning
styrker tryghed, netværk og ejerskab for et projekt, hvor alle parter deltager i oprydning,
madlavning osv.
Formål og mål:
Formålet er at styrke forældrenes kompetencer og viden om forældrerollen, deres
netværk med andre forældre og deres adgang støttetilbud i området. Målsætninger for
aktiviteten er:



Netværksskabelse mellem forældre
Bedre forældrekompetencer

Målgruppe(r):
Målgruppen for familiekurser er primært forældre med anden etnisk baggrund end dansk,
som deler erfaringer og udfordringer med familieliv og opdragelse i et andet land, end det,
de selv er vokset op i. Tilbuddet er ikke målrettet stærkt udsatte familier, som vil kunne
tilbydes hjælp under servicelovens børne- og unge paragraffer.
Der koordineres med Amagerbro helhedsplan, således at kurserne primært retter sig til
forældre med børn i forskellige aldersgrupper: Teenagere i Urbanplanen og småbørn i
Amagerbro helhedsplan.10
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

2 familiekurser med hver 10 familier
gennemføres årligt

Helhedsplanen fører logbog

75% af de deltagere, der har gennemført
Familiekursus, svarer ved afslutning af
kurset, at de nu oplever, at de er blevet
bedre til at stimulere deres børn i
dagligdagen.

Helhedsplanen sikrer, at alle deltagere
svarer på et spørgeskema på sidste
kursusdag.

Ansvars- og rollefordeling:

BUF og BBU
Der er behov for oplæg fra relevante og lokale fagpersoner fra BUF og SOF. Men i og med
at deltagergruppen bestemmer tematikkerne, er det ikke muligt på forhånd at indgå
aftaler om oplægsholdere. Både BUF og BUU har tilkendegivet at de generelt støtter op
med medarbejdere med relevante faglige kompetencer i form af oplæg på kurserne i det
Dog med rum for at deltagerne kan rejse de problematikker, der fylder hos dem – også vdr. udfordringer med børn i
andre aldersgrupper. Målgruppen har ofte flere børn i forskellige aldre, som de gerne vil relatere den nye viden til. Når
en deltagergruppe kan udveksle og trække på hinandens erfaringer med børn i forskellige aldre styrker det desuden
netværksskabelsen.
10
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omfang, de har ressourcer til det.
BBU udbyder fra 1/1 2018 familiekurser som § 11,3 tilbud med afsæt i underretning til
forældre til teenagere med temaer som kommunikation, konflikthåndtering og forståelse
af de forandringer der sker, når man er teenager. Underviserne herfra kan fungere som
gæsteundervisere på det boligsociale familiekursus og kan også koble deres input til
fraværsperspektivet.
Sundhedsplejen medbringer Helhedsplanen folder om hhv. Mødregruppen og familiekursus
på hjemmebesøg og i åbent hus i området. I relevante tilfælde kan folderne også deles ud
ved ind- og udskolingsundersøgelser til familier med børn i skolealderen.
Sundhedsplejen indgår, efter aftale med Temleder Ulla Hansen i årligt møde med
Helhedsplanen for at styrke personlige relationer og øge opmærksomhed på at rekruttere
blandt sundhedsplejens brugere. På disse møder brainstormes på, hvad man yderligere
kan gøre for at promovere Helhedsplanens familietilbud.
Der træffes løbende aftaler med fagpersoner fra BUF og SOF, som er relevante i forhold til
de temaer og problemstillinger der fylder i gruppen.
Kontakt: SOF-BBU Henrik Gorm, GH72@sof.kk.dk, tlf. 20 95 90 98 og Sundhedsplejen
Ulla Hansen, FZ36@buf.kk.dk

Helhedsplanen


Planlægger, koordinere og faciliterer familiekurser.



Står for at rekruttere beboere og fastholde familier i forløbet.



Træffer aftaler med eksterne oplægsholdere.



Underviser holdene i udvalgte temaer.



Er i vejledende og rådgivende dialog med de deltagende familier.

Aktivitetsnavn:
Familienetværksaftener
CFBU: Temaarrangementer for forældre
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Forløb
Ca. 3 gange årligt af 2 timer
Indhold
Familienetværksaftener er målrettet en bredere gruppe af områdets forældre end
Familiekurserne. Netværksaftenerne er faciliteret af boligsociale medarbejdere og

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

9

muliggør at tidligere deltagere på familiekurser kan fortsætte erfaringsudvekslingen om
viden og input fra familiekurserne med hinanden og andre forældre. Oplægsholdere på
familienetværksaftener er primært fagpersoner fra kommunale, lokale
samarbejdspartnere og institutioner samt eksterne oplægsholdere.
Metoder
Metodisk arbejdes der ligesom på familiekurserne med en blanding af professionelle input,
og fælles dialog. Familienetværk er for alle sproggrupper.
Formål og mål:
Formålet er at styrke forældrenes kompetencer og viden om forældrerollen, deres
netværk med andre forældre og deres adgang til lokale støttetilbud.
Målsætninger for indsatsen er:


Netværksskabelse mellem forældre

Målgruppe(r):
Tidligere deltagere på familiekurser samt andre forældre med interesse for udveksling og
sparring i forhold til familieliv og forældreroller.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Gennemsnitligt 10 deltagere pr.
familienetværksaften i 2018 og en stigning til
minimum 20 deltagere pr helhedsplan pr
familieaften de følgende år

Partnerskabet fører logbog

Ansvars- og rollefordeling:

BUF og BBU
Der er behov for oplæg fra relevante og lokale fagpersoner fra BUF og SOF. Men i og med
at deltagergruppen bestemmer tematikkerne, er det ikke muligt på forhånd at indgå
aftaler om oplægsholdere. Både BUF og BUU har tilkendegivet at de generelt støtter op
med medarbejdere med relevante faglige kompetencer i form af oplæg på kurserne i det
omfang, de har ressourcer til det.
BBU udbyder i dag §11,2 kurser til forældre til teenagere med temaer som
kommunikation, konflikt, forståelse af hvad der sker, når man er teenagere. Underviserne
herfra kan fungere som gæsteundervisere på familiekurset og kan også koble deres input
til fraværsperspektivet.
Der træffes løbende aftaler med fagpersoner fra BUF og SOF, som er relevante i forhold til
de temaer og problemstillinger der fylder i gruppen.
Kontakt: SOF-BBU Henrik Gorm, GH72@sof.kk.dk, tlf. 20 95 90 98 og Sundhedsplejen
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Ulla Hansen, FZ36@buf.kk.dk

Helhedsplanen
Planlægger, koordinere og faciliterer familienetværksaftener.
Står for at rekruttere beboere og fastholde familier i forløbet.
Træffer aftaler med eksterne oplægsholdere.
Er i vejledende og rådgivende dialog med de deltagende familier.

Aktivitetsnavn:
Fædregruppen
CFBU: Fædreindsatser
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Det er generelt svært at få kontakt til og få involveret fædre/mænd i aktiviteter. Vi
samarbejder derfor i den kommende periode med Amagerbro Helhedsplan om
videreudvikling af den Fædregruppe, som det er lykkedes Amagerbro helhedsplan at
etablere. Gruppen er blevet uddannet i familierelaterede emner med henblik på at tage
større ansvar i egen familie og i kvarteret. Fædregruppen er etableret som en
selvstændig forening, men der er behov for at understøtte fortsat forankring af
foreningen.
Fædregruppen er efterspurgt til arrangementer i kvarteret og til i perioder at være
synlige og opsøgende i boligafdelingerne og i kulturinstitutioner, hvor de har en
relationsfremmende og urodæmpende effekt. Gruppen deltager endvidere i planlægning
af arrangementer og afvikler desuden egne aktiviteter.
Fædregruppen mødes en gang om måneden til tema og debataften, hvor tidligere
emner bliver genopfrisket eller nye relevante emner behandles. Tema og debataftnerne
er åbne for nye fædre/mænd og efter stabilt fremmøde over en længere periode kan de
nye fædre/mænd få udleveret jakke m.v. med Fædregruppens logo og indgå i indsatsen
i kvarteret.
Der er behov for at udvikle videre på Fædregruppen. Bl.a. skal gruppen udvides til i
højere grad også at inkludere fædre fra Urbanplanen – og måske skal der danne
undergrupperinger i foreningen. Der skal endvidere fortsat arbejdes sammen med
fædrene om familierelaterede emner, der skal medvirke til at kvalificere deres rolle som
far i hjemmet. Med den verserende konflikt i bandemiljøet er det vigtigt, at vi prioriterer
denne mulige adgang ind i familier for at forsøge at påvirke fædrene til at tage større
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ansvar for at forhindre deres drengebørn i at lade sig tiltrække af det kriminelle miljø.
For at udvide Fædregruppen til en forening med en stærkere tilknytning til Urbanplanen,
er det nødvendigt med dedikerede projekttimer fra sekretariatet og nødvendigt at
udnytte de eksisterende netværk i det projektarbejde, der sker på andre familierettede
og kriminalpræventive områder; herunder særligt i aktiviteterne Familiekursus,
Netværksaftener, Gadeidræt og Brobygning til foreningslivet. Samtidigt skal
Fædregruppen knyttes til relevante kommunale parter og til eksterne organisationer.

Formål og mål:
Formålet er at fædrene bliver bevidste om deres indflydelse på deres børns udvikling og
får kompetencer til at udfylde rollen bedst muligt. Desuden er formålet at spiller en
relations-fremmende og urodæmpende rolle ved arrangementer i kvarteret.
Målsætninger for aktiviteten er:


Aktive medlemmer nok til at kunne opretholde gruppen



Vejledning af børn, unge og forældre

Målgruppe(r):
Målgruppen er fædre/mænd, der kan og vil gøre en positiv forskel i egen familie og i
kvarteret.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er konstant 15 aktive i Fædregruppen

Amagerbro helhedsplan laver en årlig
opgørelse
Amagerbro helhedsplanen laver en årlig
opgørelse

Fædregruppen vejleder 50 børn og voksne
om året
Ansvars- og rollefordeling:

SOF: Medarbejder fra gadeplansteamet indgår i projektgruppen, som støtter og udvikler
Fædregruppen. Projektgruppen mødes fire gange årligt á 1½ time.
Gadeplansmedarbejderen deltager desuden med oplæg for Fædregruppen en gang årligt
(aften).
BUF: Medarbejder fra Ungehuset i Norgesgade indgår i projektgruppen, som støtter og
udvikler Fædregruppen. Projektgruppen mødes fire gang årligt á 1½ time.
Helhedsplanen
Amagerbro Helhedsplan er ansvarlig for aktiviteten, som omfatter rekruttering,
detailplanlægning af debat- og temaaftner samt afholdelse af samme. Helhedsplanen i
Urbanplanen afsætter op til 5 timer ugentligt til at støtte op om Amagerbro helhedsplan
i udvikling og gennemførsel af aktiviteten. De to helhedsplaner støtter Fædregruppen i
deres udgående opsøgende indsats samt tilstedeværelse ved arrangementer i
lokalområderne.
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Medarbejder fra Lokalpolitiet indgår i projektgruppen, som støtter og udvikler
Fædregruppen. Projektgruppen mødes fire gange årligt á 1½ time.

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

13

Budgetark for boligsocial indsats inden for 2015-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)
01-01-2018
31-12-2021

Start boligsocial indsats
Slut boligsocial indsats

Boligområde/områdenavn

Partnerskabet 2018-2021
Jnr: 102706

Udgiftsposter

Samlede
udgifter

Projektperiode
Samlet forbrug
jf. sidste
regul.konto

2017

2018

2019

2020

2021

Finansiering
Medfinansiering
boligorganisation(er)

LBF

Timer, lokaler

Kontant

Tværgående administrationsudgifter
Udgiftspost
Administrationsbidrag (1)
HR udgifter (2)

Udgiftstype
1. Administrativ bistand fra boligorg.
1. Administrativ bistand fra boligorg.

73
98

73
98

73
98

73
98

Koordinering og udvikling (3)

3. Mødedeltagelse fra kommunen

91

91

91

92

IT udgifter (4)
Telefoni, internet, vedligehold af web

5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
(Vælg udgiftstype)
5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.
4. Konsulentbistand fra boligorg.

92
47

93
47

94
47

95
47

60
120

26
120

26
120

26
120

10
16
202

10
16
202

10
16
202

9
16
203

809

776

777

779

58
25
6
566
267

201
58
27
12
576
220

205
58
27
13
588
224

209
58
27
13
300
227

110
90
2
10
5

110
90
1
5
5

110
80
1
5
4

110
50
1
0
2

10

10

10

10

1.149

1.315

1.325

1.007

58
25
7
161
458
133

201
58
27
12
163
467
110

205
58
27
13
164

209
58
27
13
166

112

115

60
394

60
60

60
60

60
40

Kontorhold, anskaffelser, kopi og tryk (5)
Koordinering og udvikling, 3B (6)
Udvikling og erfaringsudveksling (7)
Revision
Boligsocialt sekretariat FSB

8. Temadage/ erfaringsudveksling
7. Revision
9. Andet (efter aftale med LBF)
(Vælg udgiftstype)

Sum
1. Tryghed og trivsel
Andel af Projektleder 25% (8)
Andel af projektlederløn
Andel af fælleslokaler 25% (9)
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af kursusudgifter,inkl supervision 25% (10) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af administrativ medarbejder 25% (11)
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder
Netværk- og tryghedsmedarbejder 37 t (deltid i år 4) (12)
Netværksmedarbejder 1/2 af 37 t første år og 30 t i 3 år (13)

0

0

Aktivitetsmidler:
Naboskab og social sammenhængskraft (14)
Byliv og trygge uderum (15)
Kontaktpersonordningen (16)
Sociale tryghedsvandringer (17)
Områdets image (18)
Konsulentbistand til undersøgelser, effektmåling etc. (19)
Sum
2. Kriminalpræventiv indsats
Andel af projektleder 25% (12)
Andel af projektlederløn
Andel af fælleslokaler 25% (13)
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af kursusudgifter, inkl supervision 25% (14) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af administrativ medarbejder 25% (15)
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder
Børn- og Ungemedarbejder 1/3 30 timers stilling (20)
Ungemedarbejder 30 t (21)
Netværksmedarbejder 1/4 af 37 t første år og 30 t i 3 år (13)
Aktivitetsmidler:
Gadeidræt (22)
Brobygning til foreningsliv (23)

0

0

292
392
0
365
0
374
188
0
138
480
0
39
64
809
0
3.141
615
232
106
44
2.030
938
0
0
440
310
5
20
16
0
40
0
4.796
615
232
106
45
654
925
470
0
240
554

292
292

Evt. anden
lokal
medfinans.

Medfinansiering
kommune
Timer,
lokaler

Kontant

100
365

274
188

100

138
480
39
64
809
2.576

200

0

361
126
106
44
1.016
844

104
77

16

0

365

0

150
13

0
73

1.014
34

200
170
5
10
16

180
140

60

10

40
2.898

254

56

361
126
106
45
432
647
423

104
77

16

185
160

122
200
23

480

0

1.121

150
13

100
78
11
55

394

Udgiftsposter
Samlet forbrug
jf. sidste
regul.konto

2017

2018

Ungeråd i lokalområdet (24)
Ungeråd i lokale institutioner (25)
Familiemedarbejder 1/4 stilling (26) (Iman)
Konsulentbistand til undersøgelser, effektmåling etc. (19)
Sum

Samlede
udgifter

Projektperiode

0

0

2019

2020

2021

Finansiering
Medfinansiering
boligorganisation(er)

LBF

10
10

10
10

10
10

10
10

142
10

145
10

147
10

150
10

1.468

1.333

876

868

40
40
0
584
40
0
4.545

Evt. anden
lokal
medfinans.

Medfinansiering
kommune

40
40
393

131

60
40

2.958

657

56

443

0

418

Udgiftsposter

Samlede
udgifter

Projektperiode
Samlet forbrug
jf. sidste
regul.konto

2017

2018

3. Uddannelse og beskæftigelse
Andel af projektleder 25% (12)
Andel af projektlederløn
Andel af fælleslokaler 25% (13)
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af kursusudgifter, inkl supervision 25% (14) Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af administrativ medarbejder 25% (15)
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder
Børn- og Ungemedarbejder 1/3 af 30 t stilling (20)
Børn- og familiemedarbejder 1/2 stilling (27)
Netværksmedarbejder 1/4 af 37 t første år og 30 t i 3 år (13)
Aktivitetsmidler:

2019

2020

2021

201
58
27
12
163
266
110

205
58
27
13
164
283
112

209
58
27
13
166
289
115

Superkræfter (28)
Skolesamarbejde i udskolingen (29)
Unge i Job (30)
Iværksætteri og socialøkonomiske aktiviteter (31)

7
7
50
30

10
10
50
40

10
10
50
40

8
8
40
30

Konsulentbistand til undersøgelser, effektmåling etc. (19)

10

10

10

10

739

957

982

973

58
25
7
161
426
251

201
58
27
12
163
435
266

205
58
27
13
164
441
283

209
58
27
13
166
450
289

65
40
15
20

65
30
15
20

58
30
15
20

56
20
10
15

10

10

10

10

1.078

1.302

1.324

0

0

Andel af projektlederløn
Andel af udgifter til leje & drift af lokaler
Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse
Andel af løn til lokal administrativ medarbejder

Konsulentbistand til undersøgelser, effektmåling etc. (19)
Sum
Lokal evaluering

0

0

Medfinansiering
boligorganisation(er)

LBF

58
25
7
161
251
133

Sum
4. Forebyggelse og forældreansvar
Andel af projektleder 25% (12)
Andel af fælleslokaler 25% (13)
Andel af kursusudgifter, inkl supervision 25% (14)
Andel af administrativ medarbejder 25% (15)
Børn- og Ungemedarbejder 1/3 30 t stilling (20)
Familiemedarbejder 3/4 stilling (26)
Børn- og familiemedarbejder 1/2 stilling (27)
Aktivitetsmidler:
Familiekursus (32)
Tidlig indsats og sprogstimulering (33)
Fædregruppen (34)
Familienetværksaftener (35)

Finansiering

615
232
106
45
654
1.089
470
0
0
35
35
190
140
0
40
0
3.651

361
126
106
45
432
885
423

104
77

Evt. anden
lokal
medfinans.

Medfinansiering
kommune
150

16

147
129
36

13

75
75
11

18
18
130
100

17
17
60
40
40

2.644

493

56

361
125
106
45
432
1.220
836

104
78

16

434

0

24

150

1.323

615
232
106
45
654
1.752
1.089
0
244
120
55
75
0
0
40
0
5.027

3.424

589

56

695

0

263

0

0

0

0

0

0

2.193

224
2.417

2.052

14.500

365
2.417

1.826

I alt

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Fordeling af medfinansiering i alt
Total

0

0

5.243

5.683

5.284

4.950

21.160

122
132
153

13

100
150
100

144
80
40
35

250

100
40
15
40

40

PUNKT 25
Indstilling – Vestergården 3 – Individuel kollektiv modernise-ring
af køkkener (B)

Vestergården 3 – Individuel kollektiv modernisering af køkkener (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Forretningsudvalget den 29. november 2017
- 30. november 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en individuel kollektiv modernisering af køkkener i
afdeling Vestergården 3.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den individuelle kollektive modernisering af køkkener i afdeling Vestergården 3 godkendes jf. ’løsning’.

Problemstilling
Afdeling 3034 Vestergården 3 har i 2016 gennemført en individuel kollektiv køkkenmodernisering.
Den afsluttede etape 2 har dog ikke opfyldt det aktuelle behov for køkkenudskiftninger i afdelingen,
og der vurderes derfor behov for en ny etape med modernisering af køkkener (etape 3). Der vil
også blive udført køkkenmoderniseringer i flytteboliger for at gøre disse boliger mere attraktive.

Løsning
Moderniseringsprojektet (etape 3) er godkendt på et afdelingsmøde den 14. september 2017.
Organisationsbestyrelsen skal godkende den individuelle kollektive modernisering i afdelingen inklusiv en individuel huslejekonsekvens på maksimalt 650 kr./måned i 20 år. Afdelingens nuværende husleje er 3.939-7.497 kr./måned svarende til et gennemsnit på 1.100 kr. pr. m2 pr. år.

Økonomi
Budget
Entrepriseudgifterne er inklusiv 3B-timer, låneomkostninger, byggesagshonorar og rådgiverhonorar. Der er ikke medtaget uforudsete udgifter i byggesagen, da disse i så fald driftsføres. Alle beløb
er inkl. moms.
Entrepriseudgifter (fem køkkener)

650.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

650.000 kr.

1

Finansiering
Egen trækningsret
20-års kontant realkreditlån
Samlet finansiering

75.000 kr.
575.000 kr.
650.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen og den tilhørende finansiering, vil byggesagen blive igangsat ultimo 2017.
Udførelsen af køkkenmoderniseringerne vil foregå i 2018 og 2019 på baggrund af godkendelse i
Herlev Kommune og Landsbyggefonden samt projektering og udbud.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte punkt 1 til behandling i organisationsbestyrelsen.
Forretningsudvalget besluttede på mødet den 29. november 2017, at der til den individuelle kollektive modernisering i afdeling Vestergården 3 ydes tilsagn om trækningsretsmidler på 75.000 kr.
svarende til 15.000 kr. pr. køkken for i alt fem boliger.
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PUNKT 26
Indstilling – iOpgaver – Status (O)

iOpgaver – Status (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Afdelingsudvalget den 23. november 2017
- 30. november 2017 / Jesper Bremholm

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om status og tidsplan for iOpgaver.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at status og tidsplan for iOpgaver tages til efterretning

Problemstilling
Opgavegruppen om Digitalisering og IT har ønsket at 3B hurtigst muligt afprøver og implementerer
et system, der kan understøtte digital kommunikation med beboerne, herunder giver mulighed for
at booke beboerlokaler digitalt.
På organisationsbestyrelsesmødet den 14. september 2017 blev organisationsbestyrelsen orienteret om, at et pilotprojekt vedrørende iOpgave skulle sættes i gang.
På organisationsbestyrelsesmødet den 26. oktober 2017 orienterede administrationen om nyeste
status på iOpgave. Af orienteringen fremgik det, at systemet fra leverandørens side stadig er under
udvikling og vil indeholde færre elementer end hidtil forventet.

Løsning
Status
Afdelinger, som skal deltage i pilotprojektet for iOpgaver, er nu udvalgt. Det drejer sig om afdeling
Prangerhuset og samdriften Herlev Midt bestående af afdelingerne Vestergården 1, Vestergården
3, Herlevgårdsvej, Herlev Skole og Herlev Torv.
Pilotprojektet er nu startet op, og der har været afholdt de første interne møder i projektgruppen,
hvor rammer for projektet er blevet forventningsafstemt, administrationen har fået en introduktion til
iOpgave-systemet, og hvor der nu arbejdes på at formulere kategorier og opgavetyper, der kan
komme ind i systemet, så systemet efterfølgende kan testes - først af administrationen og senere i
pilotprojektafdelingerne.

1

Tidsplanen for pilotprojektet

Tid

Indhold

November 2017
December 2017

Opstart og opsætning af systemet
Uddannelse af og test i pilotprojektgruppen samt orientering til afdelingsbestyrelserne i pilotprojektet om at
driften arbejder med iOpgave fra januar til marts 2018.
Uddannelse af resten af medarbejderne i pilotprojektafdelingerne og test i pilotprojekt afdelingerne
Evaluering af pilotprojektet

Januar – marts 2018
April 2018

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Resultaterne af pilottesten og den efterfølgende udrulning vil blive behandlet i følgegruppen for
Fremtidens Drift.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 27
Indstilling –Remisevænget Øst, Vest og Nord samt Dyveke-vænget
- Projekt om afkobling af spildevand (O)

Remisevænget Øst, Vest og Nord samt Dyvekevænget - Projekt om afkobling af spildevand (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 7. december 2017
- Byggeudvalget den 28. november 2017
- 1. december 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om igangsætning af projekt- og visionsoplæg samt geotekniske undersøgelser til afkobling af spildevand i afdelingerne Remisevænget Øst, Vest og Nord
samt Dyvekevænget.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at der samlet afsættes 1,35 mio. kr. fra afdelingerne Remisevænget Øst, Vest og Nord samt Dyvekevængets henlæggelser til udarbejdelse af programog visionsoplæg samt geotekniske undersøgelser i forbindelse med afkobling af spildevand
i afdelingerne. Midlerne indgår som en del af den endelige byggesag.

Problemstilling
I forbindelse med at der hyppigere opleves skybrud, og at det over de næste 100 år ifølge Københavns Kommune (KK) forventes, at mængden af nedbør vil stige ca. 30 pct. har KK og HOFOR
udarbejdet en skybrudsplan for hele kommunen. Skybrudsplanen forsøger at afhjælpe, at Københavns Kommunes kloaksystem vil komme under et gevaldigt pres. I planen skal der over de næste
20 år gennemføres ca. 300 skybrudsprojekter, der skal skabe infrastruktur, som mindsker risikoen
for oversvømmelser, og som afkobler regnvandet fra kloaknettet. ”Afkobling” betyder at almindeligt
regnvand fra blandt andet tagrender m.m. ikke føres i kloakken og blandes med husspildevand,
men derimod ledes til faskiner, bassiner og lignende. Det forventes, at op mod 9.000 matrikler i
Københavns Kommune skal afkoble regnvand fra kloakken og i stedet tilkobles skybrudsløsninger.
I den forbindelse har KK fremsat krav om, at afdeling 3039 Remisevænget Øst, 3040 Remisevænget Vest, 3041 Remisevænget Nord og 3055 Dyvekevænget afkobler deres regnvand inden ultimo
2021 (se brochure fra KK i bilag 1). Formålet er, at afdelingerne skal tilkobles Remiseparken, der
fra september 2018 til september 2019 af KK og HOFOR omlægges til en skybrudssikret park (se
projektforslag i bilag 2).
Afdelingerne Remisevænget Nord og Øst står til i den nærmeste fremtid, at skulle reetablere
samtlige kloaksystemer grundet slitage og alder af anlæggene. Det er hensigten at kloakprojektet
for Remisevænget Nord og Øst tilkobles afkoblingsprojektet. Remisevænget Vest fik lavet nye klo1

aker for ca. to år siden. Dette har ikke betydning for afkoblingsprojektet. Dyvekevænget der blev
bygget i 1996, vil ikke skulle udskifte kloaker før om ca. 30 år.

Løsning
Administrationen arbejder på baggrund af ovenstående med, at der igangsættes udarbejdelse af
en samlet plan for afkobling af afdelingernes regnvand, da regnvandet skal være afkoblet med
udgangen af 2021. I den forbindelse skal der tilknyttes en rådgiver til udarbejdelse af program- og
visionsoplæg for afkoblingsprojektet samt foretages geotekniske undersøgelser og udarbejdelse af
den endelige økonomi for byggesagen.
Som udgangspunkt indgår afdeling Dyvekevænget i det samlede afkoblingsprojekt og tilhørende
byggesag. Administrationen har dog dokumentation for, at afdeling Dyvekevænget allerede har
afkoblet afdelingens regnvand fra kloaknettet. Dette er forelagt HOFOR og KK, hvor administrationen har fået en mundtlig godkendelse af, at afdeling Dyvekevænget derfor ikke skal indgå i det
samlede projekt. Administrationen afventer en endelig skriftlig godkendelse herpå. Såfremt denne
modtages, udgår afdeling Dyvekevænget af det samlede projekt.
I økonomiafsnittet er den økonomiske fordeling beskrevet både med og uden afdeling Dyvekevænget.
Afdelingsbestyrelserne er løbende blevet orienteret om kommunens krav ved fællesmøder, og afdelingsbestyrelserne er indstillet på den kommende byggesag med afkobling af regnvand. Da afkoblingen er et krav fra KK, kan beboerne ikke stemme om selve igangsætningen af byggesagen
men kan dog tage stilling til finansieringsmåden af projektet, udformning samt tidsplan. Der er medio 2018 planlagt afdelingsmøder i afdelingerne, hvor beboerne vil blive orienteret om byggesagen
og den endelige økonomi.
Tidsplanen for projektet er følgende:
Tid
Primo 2018 - Medio 2018
Medio 2018 - Primo 2019
Primo 2019 - Medio 2019

Primo - Medio 2019
Ultimo 2019
Primo 2020 - Primo 2021
Medio 2021

Indhold
Program- og visionsoplæg præsenteres for afdelingerne.
Geotekniske undersøgelser inklusiv indhentning af detaljeret økonomisk oversigt
Godkendelse af projektet på afdelingsmøde ift. finansieringsmåden af projektet, udformning samt tidsplan, inklusiv konsekvenser ift. huslejestigning m.m.
Godkendelse af af byggesagen ved organisationsbestyrelsen
Indhentning af tilbud.
Udførelse
Aflevering
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Økonomi
Til udarbejdelse af program- og visionsoplæg for afkoblingsprojektet samt geotekniske undersøgelser i alle tre afdelinger skal der samlet afsættes 1,35 mio. kr. fra de tre afdelinger. Midlerne er
fordelt på følgende:
Rådgiver: Program- og visionsoplæg samt geotekniske undersøgelser*
1.000.000 kr.
3B-timer (Byg / Boligsociale / Kommunikation)
300.000 kr.
Uforudsete udgifter
50.000 kr.
I alt
1.350.000 kr.
2
* Forundersøgelserne dækker en gennemgang af 124.634 m boliger samt økonomisk specificering af det overordnede projekt, som skal klargøres til udbud.
Fordelingen af økonomien er pr. afdeling følgende (i et projekt uden Dyvekevænget):
Remisevænget Øst, 800 lejemål svarende til ca. 51 pct.
Remisevænget Nord, 500 lejemål svarende til ca. 32 pct.
Remisevænget Vest, 266 lejemål svarende til ca. 17 pct.
I alt

688.500 kr.
432.000 kr.
229.500 kr.
1.350.000 kr.

Fordelingen af økonomien inkl. Dyvekevænget er pr. afdeling følgende:
Dyvekevænget 3055, 144 lejemål svarende til 8,4 pct.
Remisevænget Øst, 800 lejemål svarende til 46,7 pct.
Remisevænget Nord, 500 lejemål svarende til 29,4 pct.
Remisevænget Vest, 266 lejemål svarende til 15,6 pct.
I alt

113.400 kr.
630.450 kr.
396.900 kr.
209.250 kr.
1.350.000 kr.

På baggrund af de indledende undersøgelser, vil den endelige økonomi for projektet og byggesagen blive forelagt for afdelingerne primo-medio 2019 samt organisationsbestyrelsen til godkendelse af låneoptaget. Ovenstående fordelingsnøgle vil også blive anvendt til økonomien af det endelige projekt.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen orientere afdelingerne
om projekt og proces. Samtidig vil administrationen igangsætte arbejdet med program- og visionsoplægget for afkoblingsprojektet i tæt samarbejde med KK.
Afdelingerne vil blive forelagt den endelige økonomi primo - medio 2019. Organisationsbestyrelsen
vil blive forelagt den endelige økonomi og låneoptaget primo - medio 2019.

Bilag
1. Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken - Københavns Kommune.
2. Fornyelse af Remiseparken - Projektforslag.
3

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget tog indstillingen til efterretning og indstillede den til behandling i organisationsbestyrelsen.
Til behandling i organisationsbestyrelsen skal fordelingen af økonomien for afdelingerne præciseres, så det fremgår, hvordan økonomien er fordelt såfremt Dyvekevænget er med i projektet. Det
er dog forventningen at Dyvekevænget ikke er med i projektet.
Derudover skal det i indstillingen præciseres, hvordan de estimerede omkostninger til rådgiver mv.
fordeler sig samt hvorvidt afdelingerne påtænker at gennemføre kommende kloakrenoveringer.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

07-02-2017
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Sagsnr.
2017-0088079
Dokumentnr.
2017-0088079-5

Regnvandet fra din grund skal afkobles fælleskloakken
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har, den 19.1.2017,
vedtaget at sende ’Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008’ i offentlig
høring. Vi skriver til dig, da der blandt projekterne i tillægget indgår
separatkloakering af matr. nr. 1349B, Sundbyvester, København, som
du er ejer af.
En separatkloakering indebærer, at regnvandet fra matriklen skal
adskilles fra matriklens husspildevand inde på grunden og herefter - i
separate rør - ledes til en eller flere stikbrønde. HOFOR håndterer
begge vandstrømme herfra. Husspildevandet ledes til renseanlægget,
mens regnvandet ledes til skybrudssystemet.
Forslaget til tillæg nr. 6 kan ses på Københavns Kommunes
høringsportal, http://www.blivhoert.kk.dk/. På høringsportalen er det
muligt at komme med kommentarer til planen og kommentere på de
konsekvenser, som tillægget har for dig som grundejer. Høringen er
åben fra den 7. februar til og med den 4. april 2017.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 40 48 37 76 eller
bc01@tmf.kk.dk. Hvis det derudover har interesse, vil vi gerne mødes
og give dig mulighed til at stille spørgsmål til projektet og processen
omkring afkoblingen fra fælleskloakken.

60200397

Du kan nedenfor læse mere om baggrunden for separatkloakeringen
og betydningen for dig som grundejer.
30 % mere regn de næste 100 år
Årsagen til, at matriklen skal adskille regnvandet fra husspildevandet
er, at det over de næste 100 år kommer til at regne 30 % mere, og at vi
hyppigere vil opleve skybrud over København. Det vil sætte
kloaksystemet og byen under et gevaldigt pres.
Københavns Kommune har sammen med HOFOR kortlagt vandets vej
igennem København og på den baggrund udarbejdet en skybrudsplan.
Den skal blandt andet sikre, at vi hen over de næste 20 år kan
gennemføre ca. 300 skybrudsprojekter i byen, der skaber en
infrastruktur, som mindsker evt. oversvømmelser, og som muliggør, at
regnvandet kan afkobles kloaknettet. Det forventes, at op mod 9.000

Klimatilpasning
Njalsgade 13, 4.sal
Postboks 348
2300 København S
Telefon
4048 3776
E-mail
BC01@tmf.kk.dk
EAN nummer
5798009809452

matrikler skal have afkoblet deres regnvand og tilkoblet det
skybrudsløsningerne.
Klimatilpasningen af København er et fælles ansvar
Københavns Kommune, HOFOR og byens borgere står overfor en stor
udfordring, når byens kloak og skybrudssystem skal tilpasses
fremtidens ekstreme vejr. Implementeringen af Københavns
Skybrudsplan vil i fremtiden reducere oversvømmelser i forbindelse
med skybrud, men presset på kloakken vil stadig være stort. I den
forbindelse er det vigtigt, at de enkelte grundejere sørger for at
regnvand ikke kommer i kloakken, men bliver ledt hen til den
nærmeste skybrudsløsning.
Afkoblingen skal ske i 2022
I henhold til gældende lovgivning har en grundejer pligt til at tilslutte
spildevand til kloakken, og det er kommunen, som afgør om
spildevand og regnvand skal være adskilt.
Ved dette tillæg har kommunen besluttet, at kloakken i jeres område
ændres fra et fælles til et separatkloaksystem, og at dette skal ske ved
udgangen af 2022. Dette betyder, at HOFOR etablerer nye stik inden
udgangen af 2021. Herefter vil I have et år til at foretage selve
separeringen og tilslutningen til de nye stik. Såfremt tilslutningen ikke
er sket på frivillig basis inden udgangen af 2022, vil der blive meddelt
påbud herom efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Sølvi Dam Joensen
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0 Indledning
Denne beskrivelse er en del af projektforslaget til Fornyelse af Remiseparken, udarbejdet af BOGL
ApS og Rambøll A/S.
Til denne beskrivelse hører et stort tegningsmateriale med tilhørende tegningsliste samt en række
forskellige dokumenter. Dette materiale kan man få overblik over på vores dokumentfortegnelse.
De i rapporten nævnte signaturer henviser til signaturforklaring samt placering på belægnings- og
apteringsplaner jf. signaturforklaring samt poster på anlægsbudget. Al materiale er uploadet på
den digitale delingstjeneste RIB.

1 Projekt
1.1 Projektets omfang og afgrænsning
Projektområdet er afgrænset til Remiseparken samt oprindeligt med begge de to adgangsveje
Peder Lykkes Vej og Peder Skrivers Sti, nu kun med Peder Lykkes Vej.

1.2 Grænseflader
Projektet har følgende grænseflader til naboprojekter
•

Udvidelse af kostalden på Bondegården

•

Forbedring af Urmagerstien, opførelse af Urbanpladsen samt skybrudssikring i dette område

•

Skybrudssikring på 3Bs arealer

•

Renovering af Solvang Bibliotek og en række institutioner i området syd for Remiseparken

•

Opførelse af rækkehuse og ungdomsboliger på 3Bs areal syd for Remiseparken

•

Forlængelse af hovedstien gennem 3Bs areal syd for Remiseparken

1.3 Parkens historie
Før Urbanplanen og Remiseparken blev opført i årene 1966-1971 var stedet landbrugsareal.
Der var flere gårde på området, hvor der blev høstet grøntsager såsom radiser og grønkål, der
efterfølgende blev solgt på det lokale grønttorv. I parkens nuværende område bugtede den smalle
grusede Remisevej sig i begyndelsen af 1960’erne uden om en lille lund, en såkaldt remise.
Remisen blev oprindeligt plantet i midten af 1600-tallet for dels at give fælledens græssende kvæg
læ under storm og dels for at tjene som brændselsreserve.
Den offentlige bemandede legeplads Bondegården ligger i dag, hvor der tidligere var en
landbrugsejendom fra 1700-tallet. Københavns Kommune købte gården i 1966, men i 1995
nedbrændte den oprindelige gård. Gården, som i dag huser Bondegården, blev genopbygget i 1996
med tegltag i stedet for det oprindelige stråtag. (Konkurrenceprogrammet 2016; 12)
Parkens historie har været og er et vigtigt afsæt for fornyelsen af parken, hvor f.eks. løsninger til
detaljer, udformning og beplantning refererer til dyrkningsjorden og kulturlandskabet.

2 Målsætninger og succeskriterier
2.1 Overordnede målsætninger
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De væsentligste målsætninger for Fornyelse af Remiseparken er:
•

At parkens særegne identitet og unikke funktioner indarbejdes i fornyelsen, samtidig med at
Remiseparken bliver mere tryg at færdes i.

•

At bynaturen i Remiseparken understøttes og udvikles.

•

At der skabes mere og bedre byliv i hele Remiseparken.

•

At projektet demonstrerer, hvordan det er muligt at indarbejde en klimatilpasning, som
indpasses i parken gennem nytænkende terrænbearbejdning.

•

At parken er robust og vil skabe sammenhængskraft og fællesskab i Urbanplanen. Parken skal
fungere som løftestang for udviklingen af Urbanplanen.

•

At parkens særlige karakter med selvbyggerkultur, frodig natur og dyrkningshaver bevares og
understøttes.

•

At parken skal have tilbud til børn, unge, voksne og ældre og understøtte aktiviteter i forskellige
tempi.

Ovenstående er fornyelsens rettesnor, og parkens forskellige elementer bidrager på hver sin vis til
at indfri målsætningerne.

2.2 Ankomst ad Peder Lykkes Vej
Vejprojektet til Peder Lykkes Vej afspejler et ønske om at markere indgangen til Remiseparken. Da
mange lokale som gæster desværre ikke kender til parken, er det ønsket at signalere fra vejen, at
her sker noget særligt samt at byde besøgende velkommen.
Derudover ønskes at øge trafiksikkerheden ved at etablere en vendeplads til busser og derved
undgå bakkende busser, som det ses i dag. For yderligere at øge trafiksikkerheden på vejen
ensrettes og tydeliggøres afmærkning af parkeringsbåse.
Vejen fremstår i dag slidt og tilfældigt planlagt. En fornyelse af vejen vil være et løft for det
omkringliggende kvarter.
Peder Lykkes Vej er en privat fællesvej, og forslaget til fornyelsen af vejen er fremlagt for
ejerforeningen 3B, men ikke godkendt. Derfor er vejprojektet ikke bearbejdet i samme
detaljeringsgrad i projektforslaget som selve parkprojektet.
Se planudsnit af Peder Lykkes Vej på tegning 15a 5452 A4

2.3 Stier og adgange (ankomster, tilgængelighed og velkomstplads)
Fornyelsen af parken sker med stort fokus på at åbne parken op mod omgivelserne i form af flere
stier samt at skabe større tryghed i parken ved at tilføje flere bevægelsesmuligheder gennem i
parken. Dertil har der været et ønske om at etablere mulighed for at cykle gennem parken, hvilket
ikke er tilladt i dag.
Med fornyelsen tilføres parken derfor en attraktiv ny hovedsti, som er kombineret cykel- og gangsti
samt en række sekundære stier og forbindelser.
Den in-situ støbte betonsti, er parkens hovedsti og hovedåre. Hovedstien styrker forbindelsen
mellem nord og syd gennem parken og omdannes til en kombineret cykel- og gangsti. Hovedstien
er dynamisk i sin form og i sit udtryk. De nye aktivitetsområder viser sig som udposninger på stien.
Således skabes en flydende overgang mellem sti og funktioner. Stien udvides og bliver til f.eks.
Velkomstpladsen og Bevægelseslandskabet. Udsparinger i stien giver plads til eksisterende træer.
Tre tværgående stier kobler hovedstien til omgivelserne mod øst og vest, og tre brede ståltrapper
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giver mulighed for at krydse parkens stejle bakker, som i dag opleves som utrygge barrierer i
parken pga. krat og manglende udsyn. Derved skabes flere alternative bevægelsesmuligheder
gennem parken.
I wadien langs det nordlige skel etableres en hævet gangsti. Wadien og gangstien udfoldes i afsnit
3.6 samt afsnit 3.7.3.
Hovedstien opfylder krav om tilgængelighed, og herfra kan man komme niveaufrit til de forskellige
områder. Ved tvillingebanerne etableres en rampe ned til basketbanen.
Mellem Byggelegepladsen og Bondegården udvides hovedstien, og der dannes en Velkomstplads.
Pladsen kobler de to legepladser på tværs af stien og synliggør deres indgange. Velkomstpladsen
skal fungere som et naturligt mødested i parken og danne rum for ophold og ’kiggen på mennesker’.

2.4 Parken fra nord til syd
2.4.1 Kulturlandskab
Kulturlandskabet refererer til stedets historie som bondegård med dyrkningsjord. Her styrker vi
den åbne og dyrkningsprægede stemning, der allerede findes omkring nyttehaverne.
Vest for hovedstien og syd for Byggelegepladsen åbner parken sig op og danner Plænen. Vi
udvider plænen for at skabe bedre rammer for pladskrævende aktiviteter i form af festivaler
og arrangementer. Det kan eksempelvis være urbanfestivallen, mad- og loppemarkeder, store
børnefødselsdage, koncerter, fodbold og rundboldturnering.
Den eksisterende nyttehave udvides og forbedres med nye faciliteter. Allerede før anlæg involveres
kommende brugere, bl.a. foreningen ’Urbanplanten’, som allerede er en meget engageret aktør i
parken.
Øst for hovedstien finder man et nyt vandlegeområde, som er en fornyelse og udvidelse af
det eksisterende soppebassin. Her skabes rammerne for skønne sommerdage med glade
vandplaskende børn. Hestefolden er flyttet nord for soppeområdet og ligger derved i direkte
forbindelse til Bondegården ud for børneinstitutionen. Hestefolden overholder i modsætning til
tidligere kravene til hestehold.
I kulturlandskabet plantes frugttræer, igen som reference til parkens historie.
2.4.2 Bevægelseslandskab
De eksisterende, og meget populære, Tvillingebaner gentænkes og fornyes. Banerne nedsænkes i
to niveauer og er tænkt som multifunktionelle baner, hvor mange forskellige aktiviteter kan finde
sted; fodbold, basketball, trafiklegeplads, tennis og cykeltræning. En in-situ støbt betonmur
afgrænser banerne mod bebyggelsen i øst. Der er via formgivningen og ny belysning fokus på
at sikre, at tvillingebanerne er synlige fra hovedstien, og området opleves åbent og trygt. Med
fornyelse af tvillingebanerne imødekommes de nuværende brugeres store ønske om en ny
fodboldbane.
I den sydlige del af parken laver hovedstien et knæk og danner et skulpturelt ’bevægelseslandskab’,
hvor ridebanen lå tidligere. Bevægelseslandskabet udnytter det eksisterende terræn og udføres i
bølgende glittet beton. Området er tænkt til alle former for kreativ bevægelse – tumlen rundt, løb,
cykling, løbehjul, skateboard.
På den modsatte side af hovedstien skabes et stort bevægelsestorv – et aktivitetsområde til leg,
parkour, bordtennis mv. Her opstilles en container (C01) med træningsredskaber til slackline,
forskellig træning og crossfit.
Aktiviteterne i bevægelseslandskab og -torv trækker mere liv ned i den sydlige del af parken og gør
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derved denne del af parken mere tryg at færdes i. De unikke rammer for alsidig bevægelse på et
stort og attraktivt areal vil tiltrække mange besøgende fra hele byen.
2.4.3 Naturlandskab
Naturlandskabet folder sig ud i den sydvestlige del af parken, hvor vi fastholder og forstærker
skovstemningen og det bakkede terræn. I wadien er det oplevelsen af at være omsluttet den vilde
natur og det frodige grønne rum, som er i centrum.
I den (lavtliggende) del af parken, der ligger mod Urbanplanen, udgraves og etableres en
lavtliggende Elleskov, hvori naturfølelsen intensiveres. Elleskoven bliver et sted med en eventyrlig
stemning med gangbroer og små plateauer til ophold ude mellem elletræerne. Der etableres et
permanent vandspejl, så parkens besøgende kan opleve at sidde ved et vandspejl i en lysning
mellem de karakteristiske elletræer. Ophold i Elleskoven skal give en følelse af ro og være et sted
midt i byen, hvor tiden kan gå i stå.
Langs parkens kant mod urbanplanen i vest etableres en wadi, som munder ud i Elleskoven.
Wadien er en op til otte meter bred grøft til opsamling af skybrudsregn og vil derfor for det meste
ligge helt tør. Wadien skaber en defineret grænse mellem parken og Urbanplanen uden brug af
hegn og hæk. Wadien giver besøgende en alsidig, intim og sanselig oplevelse af at være omsluttet
af frodig natur. En hævet sti i cortenstål giver mulighed for at gå ovenpå grøften og dermed bevæge
sig langs parken og krydse grøften ind og ud af parken.
Wadien og Elleskoven fungerer desuden som LAR-løsning til skybrudsregn fra Røde Mellemvej,
hvilket beskrives yderligere i afsnit 3.9.

2.5 Tilgængelighed
Størstedelen af Remiseparkens tilbud skal være tilgængelige for alle. Primært er der taget hensyn
til tilgængelighed på hovedstien, hvorfra man niveaufrit kan komme ud til parkens pladser og
aktiviteter.

2.6 LAR-projekt
Fornyelsen af Remiseparken skal omfatte løsninger, der kan håndtere skybrudsvand fra
Røde Mellemvej. Vandhåndteringen i parken omfatter forsinkelse af spildevandsopblandet
skybrudsvand fra Røde Mellemvej for op til en 100 års gentagelsesperiode.
Anlægget til håndtering af skybrudsregn er en forsinkelsesplads, som har til formål, at
opmagasinere og forsinke skybrudsbidrag fra områder udenfor parken. Anlægget er en alternativ
løsning til traditionelle spildevandsanlæg og finansieres, ejes og driftes efter reglerne om
medfinansiering. Ved skybrud, eller hvis anlægget fyldes, udledes vandet forsinket via en
skybrudsledning, som HOFOR finansierer, ejer og driver.
For alle elementerne er der indtænkt en dobbeltanvendelse. Det betyder, at håndteringen af
regnvand sker på en måde, som kan bruges rekreativt og bidrager til parkens karakter og kvaliteter.

2.7 Belysning
For at skabe et tryggere miljø i Remiseparken fornys, opgraderes og forstærkes parkens belysning,
så den fremover, i højere grad end i dag, binder området sammen og fremhæver parkens stier og
aktivitetsområder. Belysningen understøtter og markerer de forskellige rum i parken.
Med den nye belysning er det hensigten at kombinere en tryghedsskabende grundbelysning
med en mere stedsspecifik aktivitetsbelysning, som skaber oplevelser og stemning i parken.
Med belysningen er det desuden intentionen at understøtte flowet gennem Remiseparken, og
fremhæve aktivitetsstien som den primære rute gennem området.
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3 Parkens udformning, indhold og indretning
3.1 Hoveddisponering
Den overordnede disponering af parken er den samme som i konkurrence- og
dispositionsforslaget. Hovedgrebet i fornyelsen er en ny hovedsti i beton, der løber fra nord til syd
og danner en ny og tydelig rygrad i parken. Stien er dynamisk i sin udformning, idet den former
sig efter de eksisterende træer og parkens terræn og griber fat i parkens forskellige områder.
Der har været fokus på at bevare flest mulige af de eksisterende træer, derfor viger stien for de
eksisterende træer og bugter sig gennem parken.
Parken er indrettet med fire overordnede natur- og landskabsrum:
•

Leg- og læringslandskab – De bemandende legepladser, Læringsstien

•

Kulturlandskab – Nyttehaven, Plænen, Soppebassinet

•

Bevægelseslandskab – Tvillingebanerne, Bevægelseslandskabet og Bevægelsestorvet

•

Naturlandskab – Skovlegepladsen, Elleskoven og wadien

Ved løbende at have fokus på de fire karakterer – også i arbejdet efter konkurrencen, hvor
inddelingen er blevet mere flydende – har vi sikret den ønskede variation og mangfoldighed
i parken. Både i forhold til aktivitetstilbud, rumligheder og stemninger. Parkens forskellige
aktiviteter knytter sig tematisk til de forskellige landskabsrum, og parken bindes sammen på
tværs af stien.

3.2 Velkomstpladsen
Mellem de bemandede legepladser, Bondegården og Byggelegepladsen, etableres
Velkomstpladsen. Pladsen er en udvidelse af hovedstien og omkranses af henholdsvis
Bondegården og Byggelegepladsens nye træhegn, der bugter sig efter pladsens kant.
På Velkomstpladsen opstilles ekstra lange Københavnerbænke med arm- og ryglæn (B02), som
giver gode muligheder for at samles eller slå sig ned på pladsen.
I indgangene til hhv. Bondegården og Byggelegepladsen placeres attraktionsskilte, der følger
Københavns Kommunes designmanual, med information om åbningstider mv.
’Abstrakt Skulptur’ (SK)
’Abstrakt skulptur’ af Helge Holmskov placeres centralt på Velkomstpladsen, så den kan ses, når
man går ind i parken. Dog ikke midt i den naturlige bevægelsessti på tværs af pladsen af hensyn til
trafiksikkerhed.
Byens drift varetager udgiften til afhentning og opsætning af skulpturen, dette er altså ikke en del
af anlægsbudgettet for fornyelsen af parken.
Se planudsnit 15b 5452 A4 - Velkomstpladsen.

3.3 Tvillingebanerne
Banerne nedsænkes i to niveauer og er tænkt som multifunktionelle baner, hvor mange forskellige
aktiviteter som fodbold, basketball, trafiklegeplads og tennis kan finde sted. En in-situ-støbt
betonmur afgrænser banerne mod bebyggelsen i øst. Ved den nordligste bane integreres klatre- og
træningsfunktioner i muren (L6).
Nedsænkningen af banerne skaber kanter og trapper, som inviterer til bevægelse og ophold, og
som samtidig fungerer som bander rundt om den lavest liggende bane, som primært er tænkt til
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fodbold. Specialbyggede fodboldmål i stål indbygges i mur og trappeanlæg (K07).
Se planudsnit 15d 5452 A4 - Tvillingebanerne.
Halvtag (K03):
Over banernes nordlige langside placeres et halvtag, der vil skærme mod regn, sol og aftendug.
Derudover skaber halvtaget et naturligt samlingssted for skoleklasser mv. Under halvtaget
placeres træsvellebænke (TB1).
Se tegning 17g 5452 A4 - Halvtag.
Hegn ved boldbaner (BH):
Et klassisk sort panelhegn skærmer stien mod bolde. Samme hegn, bare lavere, skærmer for bolde
og niveauforskellen mod syd. Hegnet har en let karakter, således at man kan se igennem.

3.4 Bevægelsestorvet
Bevægelsestorvet indrettes som en stor grusplads opdelt af tre store felter med faldgummi. Det
ene felt med faldgummi er indrettet med klassiske gymnastik- og træningsredskaber; hængende
gymnastikringe i flere højder (L7), barrer samt bøjler til ryg- og mavebøjninger (L9, L10, L11).
Det andet gummifelt er et fleksibelt træningsareal uden fast inventar. Der opsættes en container
(C01) til opbevaring af træningsredskaber til arealet. Det kan bruges til crossfit eller lignende
udendørs træning.
På det tredje felt placeres pæle (L8) i kanten med varierende afstand. Pælene bruges primært til at
opspænde slacklines, men kan også bruges til andre formål f.eks. fæstning af reb til crossfit.
Fælles for lege- og træningsinventar er, at de holdes i umalet stål, så de visuelt er beslægtede.
På gruspladsen placeres to ’Ping Out’ bordtennisborde (L12). Bordene, udført i stål, er meget
robuste og står med stor succes mange steder rundt i København.

Referencebillede: ’Ping Out’ bordtennisborde

Referencebillede: Ringe til træning.

Se planudsnit af Bevægelsestorvet samt snit på tegning 15e 5452 A4.
’Bevægelsesskulptur’ af Beatrice Hansson (KS)
Som en del af Bevægelsestorvet opstilles en en stor langstrakt klatre- og parkourskulptur i den
eksisterende allé. Den unikke skulptur skabes til det særlige allérum af den svenske kunstner
Beatrice Hansson, som står bag lignende skulpturer rundt omkring i Skandinavien. Her kan
nævnes en mindre skulptur på Charlotte Ammundsens Plads i København, som er opført i 2008, og
som er den eneste anden i Danmark.
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Skulpturen er formgivet som en linje, der krøller og slår sig mellem træerne. Linjen tegner spiraler
og cirkler i luften. Den slynger sig højt op i luften og ned i jorden. Skulpturen kaster skarpe skygger
fra solen og om aften fra pladsens belysning. Sammen med skyggerne fra træerne tegnes et
komplekst og smukt skyggespil på jorden.
Skulpturen henvender sig primært til børn og unge mellem 11 og 18 år, men voksne vil forhåbentlig
også føle sig fristede til at udforske den.
•

Skulpturen godkendes i Sverige efter europæisk sikkerhedsstandard af sikkerhedskonsulent
Sven Erik Henriksson.

•

Den produceres i rustfrit stål i bedste kvalitet.

•

Den skabes i dele og svejses sammen på stedet.

•

Skulpturen monteres på et betonfundament. Fundamentet støbes og måler ca. 3 x 45 m

•

Skulpturen er ca. 45 meter lang og ca. 2,5 meter høj (dog på få steder ca. 3 meter)

•

Skulpturen leveres som bygherreleverance.

Beatrice Hanssons skulptur til Remiseparken bliver den første i Danmark i den skala og vil blive en
attraktion for parken.

Referencebillede; lignende skulptur af Beatrice Hansson

3.5 Bevægelseslandskabet
Bevægelseslandskabet indrettes som en såkaldt ’flow-park’ og udføres i håndglittet in-situ
beton af skatepark-byggere, der er specialiseret indenfor den slags arbejde. Området fokuserer
på frit ’flow’, altså en fri sammenhængende bevægelse, hvor man på cykel, løbehjul, skateboards
etc. kører på et organisk blødt og varieret terræn. Buler, buer og bobler skaber et terræn, der er
indrettet således, at der er mange forskellige ’ruter’ gennem landskabet. Brugerne kan aktivt selv
opdage nye ruter eller observere andres brug af området og lære heraf.
Dimensionerne på formerne er forholdsvist små/lave, således at arealet er tilgængeligt og sjovt for
alle – uanset om man er begynder eller øvet. For nybegynderen er området ikke intimiderende, og
den øvede bruger kan øve sig på de mere tekniske ’tricks’.
Der findes ikke lignende anlæg i Danmark, der i samme rene grad dyrker det frie flow. Så det er et
nyt tiltag og vil derfor også være en attraktion for andre brugere end de lokale.
Området kan bruges af alle, der kører på hjul - fx BMX, løbehjul, skateboards, rulleskøjter etc. Når
der ikke er anden aktivitet, er bevægelseslandskabet også sjovt for helt små børn til at klatre,
rutsje og løbe på. Derfor vil landskabet være attraktivt for dagplejemødre eller børnehaver om
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morgenen eller formiddage, når der ikke er andre.
For at udligne arealets skrånende terræn samt for at skabe gode opholdspladser trykkes terrænet
ned med trin i toppen og hæves for foden langs stien.

Referencebilleder: ’flow park’

3.6 Elleskoven og wadien
I den lavtliggende del af parken mod Urbanplanen graves ud og etableres en lavtliggende Elleskov.
Her og i den brede wadi er det oplevelsen af at være omsluttet den vilde natur og det frodige
grønne rum som er i centrum. Beplantning i Elleskoven og wadien er nærmere beskrevet i afsnit
3.10.
Elleskoven bliver et sted med en eventyrlig stemning med gangbroer og tre plateauer til ophold ude
mellem elletræerne. Der etableres et permanent vandspejl i Elleskovens laveste område. Dette er
en del af LAR-projektet, som er beskrevet i afsnit 3.9. Herved kan parkens brugere gå henover og
sidde ved vandspejlet midt i den frodige natur, mellem de karakteristiske elletræer.
Plateauerne udføres som trædæk i cortenstålrammer. Her opsættes træsvellebænke (TB1) på
hvert trædæk. Gangbroerne udføres som cortenstålsriste og er forbundet til stien hen over wadi’en
med samme udtryk og materialitet.
Langs plænen forvandles wadien til et dynamisk naturpræget bed med græsser og blomstrende
stauder. På gangstien kan man nyde planterne på tæt hold
Se planudsnit af Elleskoven på tegning 15f 5452 A4.
Skovlegeplads:
Der skabes en lille skovlegeplads i Elleskoven omkring den eksisterende rutchebane (L14).
Skråningen bruges som base for leg, hvor der tilføjes og integreres yderligere legeinventar mellem
beplantningen; Legeinventaret har fokus på at udnytte terrænet til forskellige typer for klatre-,
balance og rutcheleg (L15). Desuden opsættes en svævebane (L13).
Beplantningen fortættes udvalgte steder for at understøtte skovstemningen.

3.7 Forbindelser
3.7.1 Hovedstien
Hovedstien er et identitetsskabende og samlende element for Remiseparken. Stien etableres
som en bred betonsti - dynamisk og levende i sin bredde og sit bugtede forløb gennem parken og
mellem eksisterende træer. Udsparinger i stien med beplantning skaber rumlige grønne lommer,
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som udvalgte steder deler stien op. Stien fungerer som et ’shared space’ med både cykel- og
gangforbindelse og overholder krav fra kommunen om, at stien ingen steder er under tre meter
bred.
Stien er udført som en in- situ-støbt groft glittet betonsti med kanter af formstøbte
betonelementer. Elementerne bidrager til en smuk løsning, som giver stien sin særlige identitet.
Kanternes lysning ændrer sig langs stiforløbet. Vi bruger betonelementer med forskellige
højder og arbejder med en skiftende terrænbearbejdning i muldarealerne langs stien. Udvalgte
steder danner betonelementerne så høje lysninger, at de fungerer som lave siddekanter.
Betonelementernes form sikrer en driftsvenlig zone mellem sti og græsarealer. Elementerne
tænkes i en grå standard betonfarve. I hovedprojektfasen udarbejdes tegninger af et minimum af
elementstørrelser, som skal produceres på fabrik.
Stien afvandes med fald ud mod siderne, hvor vandet nedsives. På udvalgte steder, hvor der
vurderes risiko for opstuvning, opsamles vandet i drænrør.
Se de forskellige planudsnit samt tegning 17b 5452 A4 – Betonstien med kantelementer.

Referencebilleder: Formstøbte betonelementer med forskellig lysning

3.7.2 Stålsti over wadi (K05)
Det hævede stisystem i Elleskov og wadi er sammensat af corstenstålsriste og har således
sammenhæng til trapperne i materialitet og formgivning. Ristene hviler i rammer, som samtidig
dammer fem centimeter opkant på begge sider af stien. Ristene tillader det grønne at vokse i
bunden af wadien, og deres gennemsigtighed og lethed fremhæver følelsen af at være i det grønne.
Se tegning 17a 5452 A4.

Referencebillede: Stålsti

Referencebillede: Ståltrapper
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3.7.3 Øvrige forbindelser
Tre sekundære tværgående stier etableres i leret vejgrus i 1,8 meters bredde (GR1).
Tre meter brede ståltrapper (K04) udføres i bøjet cortenstål og får udtryk af at ’svæve let over
bakkeformerne’. Trapperne udføres med håndliste i den ene side.
Se tegning 17f 5452 A4.
3.7.4 Læringssti
Det er stadigt ønsket at etablere en lærings, sanse- og oplevelsessti igennem parken. Markører
med fast mellemrum leder den nysgerrige gennem parken til udvalgte poster med information
om områdets f.eks. botanik og dyreliv. Posterne skal starte ved Velkomstpladsen og lede brugerne
rundt i parkens forskellige biotoper og natur. Læringsstien kan bruges af nysgerrige besøgende
samt fungere som et aktivt læringsrum for skoleelever fra f.eks. Dyvekeskolen, når de skal lære
om natur og botanik. Et samarbejde med skolen omkring læringsstien startes op som noget af det
første efter aflevering af projektforslag.
Grundet en forsinket brugerproces fremgår læringsstien i projektforslaget kun i nærværende
beskrivelse og som en post i anlægsbudgettet.

3.8 Øvrige elementer i parken
3.8.1 Nyttehave og udekøkken
Det eksisterende areal med nyttehaver udvides, og nye faciliteter etableres; enkle plantekasser
(K06) i træ, vandudtag, en aflåselig container (C03), der fungerer som redskabsskur og et fælles
udekøkken. Udekøkkenet er tænkt som en åben container (C02) – evt. med indbygget halvtag og
skal indeholde arbejdsbord med plads til kuglegrill til gas.
Plantekasserne opstilles på et areal med en fremtidssikret størrelse med plads til mange flere
kasser.
I hele dette området plantes frugttræer; forskellige sorter af æble og kirsebær, så der sikres størst
mulig variation og lang høstsæson. Mellem træerne placeres bord-og bænkesæt (BB1, BB2) på
flader med chaussesten i græsset. Se afsnit 3.13 om inventar.
Vandforsyning til vandudtag ved udekøkken fremgår ikke af ledningsplaner, men er indeholdt som
skønnede summer i anlægsbudgettet. Skønnet er beregnet ud fra omtrentlige løbende meter ny
forsyning.
3.8.2 Hestefold
Hestefolden ligger nu i direkte forbindelse til Bondegården og etableres som en 700 m2 grusflade
indhegnet af et enkelt traditionelt udformet dyrefoldshegn (HE3). Hegnet er 100 cm højt med to
vandrette brædder.
Se tegning 17h 5452 A4 - Hegn
Folden omkranses af frugttræer og bliver derved en del af den store frugtplantage i
kulturlandskabet. I foldens nordlige ende etableres niveaufri adgang fra stien via en låge.
3.8.3 Soppebassin
Der etableres et nyt vandlegsområde, som er en fornyelse af det eksisterende soppebassin.
Soppebassinet ligger på en klippet brugsplæne mellem gamle og nyplantede fyrretræer som
en cirkelformet dyb tallerken i niveau med græsset. Bassinet udformes i glittet beton med en
skridsikker overflade. En bred bramme, hvor vandet ikke når op, giver plads til ophold. På en hævet
Fornyelse af Remiseparken I Projektforslag I 15

flade lidt skævt fra midten etableres vanddysser. Når bassinet er tomt for vand, ligger det som en
flot form i plænen og kan bruges til leg og boldspil.
På den eksisterende bakkeform opstilles legeinventar til småbørn; gynger (L3), bred rutchebane
(L4) samt koldbøttestænger. Alle dele er standard legeinventar af rustfrit stål.
Eksisterende vandforsyning til vandudtag flyttes og fornys. Dette fremgår dog endnu ikke i
ledningsplaner, men er indeholdt som skønnede summer i anlægsbudgettet. Skønnet er beregnet
ud fra omtrentlige løbende meter ny forsyning.
Det overvejes, hvorvidt soppebassinet skal have afløb til både kloaksystem og til HOFOR’s
regnvandsledning. I så fald kan basinnet både tømmes til regnvandsledningen, når det (som oftest)
er rent og tømmes til kloak, når bassinet har været renset med kemikalier.
Se planudsnit 15c 5452 A4
3.8.4 Kælkebakke og plæne
En omfattende jordregulering åbner og forenkler Remiseparkens midte, så den fremover består
af en store jævn flade, kaldet plænen. Plænen er beskyttet og afgrænset af kælkebakken mod
syd, hvis form strammes op. Alt krat på arealet ryddes, bakken står frem med klippet græs og
højstammede træer. Kælkebakkens højde forøges ca. to meter. På toppen etableres et plateau
(K01), som fungerer som kælkerampe om vinteren. Om sommeren tilbyder plateauet en uforstyrret
opholdsplads med flot udsigt over parken og bydelen.
Plateauet udføres som et trædæk i en cortensstålsramme, der trykker sig let ind i terrænet.
I den østlige side af plænen for enden af bakken etableres et lignende plateau; et cirkulært trædæk
(K02), der kan bruges som scene eller samlingssted. Scenen har samme udtryk som plateauet med
store ubehandlede træbrædder i en her løftet ramme af cortenstål.
Se detaljetegning 17e 5452 A4.
Hvor plænen møder wadien mod vest tilplantes med store smukke robuste prydgræsser og
stauder. På den modsatte side mellem plæne og hovedsti opstilles fem Berlingergynger (L5), som
indrammer plænen og skaber et sjovt opholds- og bevægelsesrum på linje med allétræerne.
I plænens nordlige ende placeres tre lange borde med bænke (TBB) og betonklodser til
engangsgrill på et aflangt chaussestensfelt. Møblerne er helt enkle og i en formgivning, der passer
til svellebænkene. Møblerne sammensættes af cortenstålsplader med top af ubehandlet træ i
store dimensioner. To steder forkortes bænkene, så der er plads til at kørestolsbrugere kan være
med til bords.
Se tegning 17i 5452 A4.

3.9 Parkens LAR-projekt
Parkens udformes med forsænkede områder bestående af wadien og Elleskoven. Disse
områder er de primære elementer i parkens LAR-projekt, der under skybrud vil modtage
spildevandsopblandet regnvand fra Røde Mellemvej og lede dette forsinket til HOFOR’s planlagte
regnvandsledning gennem parken.
Centralt i regnvandshåndteringen er Elleskoven mod syd samt wadien, der løber langs
Remiseparkens vestlige kant. For alle elementerne er der indtænkt en dobbeltanvendelse. Det
betyder, at de enkelte elementer tillader en rekreativ anvendelse såsom leg eller ophold i tørvejr
eller ved hverdagsregn, mens de vil stå vandfyldte i forbindelse med skybrud.
Forsinkelsen består af opstuvning i anlagt wadi på ca. 1000 m3 og Elleskoven på ca. 500 m3 eller i
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alt 1500m3 med droslet udledning på 150 l/s til fremtidig regnvandsledning med planlagt udløb til
Kalvebodløbet ved Sluseholmen. Regnvandsledningen anlægges af HOFOR og er en forudsætning
for skybrudshåndteringen og er ikke omfattet af dette projekt.
Hovedparten af forsinkelsesvolumenet er beliggende i parkens vestlige del, hvilket betyder, at det
regnvand, der ledes fra Røde Mellemvej, tilbageholdes i en mindre del af parken, i stedet for at det
fordeles på hele parkens areal. Dette betyder, at der friholdes et stort areal i parken til aktiviteter,
samt at det er muligt at bevare størstedelen af de eksisterende træer. Læs mere om træregnskab i
afsnit 3.10.3
En del af Elleskoven, ca. 50 m2, etableres som et permanent vandspejl. Da grundvandsspejlet
er lavt beliggende i området, anbefales det, at der under det permanente vandspejl etableres en
vandtæt membran, der forhindrer vandet i at sive ud gennem bunden. Resten af Elleskoven og
wadien er med en permeabel bund, der tillader regnvandet at nedsive. I skybrudssituationer, hvor
der ledes spildevandsopblandet skybrudsvand til parken, vil en mindre del af skybrudsvandet
nedsive og resten blive ledt forsinket til regnvandsledningen.
Der etableres en grundvandsboring i Elleskoven, der vil vedligeholde vandkvaliteten og niveauet af
det permanente vandspejl.
Regnvand fra stisystem, Tvillingebanerne, Bondegården, hestefolden og resten af parken, der ikke
naturligt nedsiver eller dræner til Wadi/Elleskoven, ledes til HOFOR’s planlagte regnvandsledning.
Elleskoven vil, ud over at tilbageholde regnvand, skabe en rekreativ oase. Samtidigt vil Elleskoven
være med til at forbedre mikroklimaet omkring parken og styrke biodiversiteten i området.
3.9.1 Afvanding
Parken afvandes til HOFOR’s planlagte regnvandsledning (sydlige del af parken) og til det
eksisterende fællessystem (nordlige del af parken).
Aktivitetsområder, wadi/Elleskoven og stisystemet afvandes via riste og et nyanlagt drænsystem til
HOFOR’s planlagte regnvandsledning. Regnvandet forudsættes ikke at indeholde miljøfremmede
stoffer fra biltrafik eller efter kraftig vintersaltning.
Området omkring Bondegården samt Peder Lykkes vej samt soppebassinet afvandes til det
eksisterende fællessystem.
Se tegning 9 5452 A4 - Afvandingsplan

3.10 Beplantning
3.10.1 Parkens skiftende beplantningsudtryk
Beplantningsprojektet til Fornyelse af Remiseparken tager afsæt i den eksisterende beplantning.
I parken findes allerede en masse forskellige større og mindre træer; lind, mirabelle, hassel, taks,
birk, ask, eg, skovfyr og avnbøg, men kratbeplantning gør det mange steder svært at få øje på og
komme hen til de store, smukke træer.
Beplantningsprojektet understøtter parkens inddeling i forskellige landskabsrum, således der
skabes et mangefold af rumligheder, oplevelser, sanseindtryk og stemninger gennem parken.
Forskellige plantesammensætninger og udtryk skaber variation. Samtidig er det ønsket, at parken
ikke opleves opdelt. Der skal derimod skabes sammenhæng og flydende overgange mellem de
forskellige rum i parken.
De forskellige landskaber skaber med hver deres plantesammensætning stor biodiversitet.
Bundvegetationen skifter i overensstemmelse med hvilken landskabskarakter, vi befinder os i. I
parkens nordlige kulturprægede del etablerer vi klippet brugsplæne, hvorimod parkens sydlige del
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har et meget mere naturpræget udtryk med skovplantninger omkring åbne arealer med uklippet
fælledgræs med enkelte klippede stier. En plantesammensætning med bl.a. Hvidpil og Sølv Løn
strækker sig midt over og op i parken og binder parken sammen på tværs af hovedstien.
Omkring den store bakke midt i parken fjerner vi alt krat og terrænregulerer, så bakken
fremstår som en skarp form i klippet græs med store højstammede træer. Ved at åbne op, fjerne
underbeplantning og opstamme ældre træer, især i parkens nordlige del samt omkring hovedstien,
sikres udsyn og skabes større tryghed i parken.
På plænen rundt om soppebassinet indplantes mellem de store eksisterende Østrigsk Fyr
forskellige opstammede fyrretræer. Mod skel afgrænses rummet med en bund under træerne af
Mangeblomstrende Rose.
I hovedstiens udsparinger forstærkes prydkarakteren og årstidsvariationen ved at lægge en masse
forårsløg, f.eks. Snepryd og hvide Narcisser og ved at indplante få robuste bundstauder som
Blåaks. I de tre udsparinger i stien, hvor der ikke er eksisterende Lindetræer, plantes Tretorn, Hvid
Pil og Stilk Eg.
I Remiseparkens nye store frugtplantage plantes forskellige gode og robuste kirsebær- og
æblesorter. Frugttræerne skal være podet på en grundstamme, der i fremtiden giver store kraftige
træer. Frugttræerne plantes i størrelsen mk 18-20 mTk.
I den sydlige naturprægede del af parken, ved skovlegepladsen og Elleskoven, intensiverer vi til
gengæld den tætte beplantning og skovkarakter. Vi planter seks forskellige ellearter i skoven. I
Elleskovens bund tilplantes med et nøje udvalg af planter; primært siv og græsser.
I den nordlige del af wadien skabes en anderledes lys skovkarakter med Eg som primær
overstander og med underplantning med vilde spiselige planter som skovæble, brombær, hyld,
hindbær og ramsløg.
I den del af wadien, der løber langs plænen, etableres et stort dynamisk regnbed med prydgræsser
og stauder. Bedet skal have et vildt udtryk, og etableres med robuste driftssikre planter; derved
sikre et lavt plejeniveau. I wadien, der ligger op til nyttehaven, plantes robuste bærbuske som
solbær og stikkelsbær.
Planterne i Elleskoven og wadien skal opfylde en høj diversitet, så planterne tilpasningsevne
styrkes. Også her tiltrækker stor variation i beplantningen et rigt dyre-, insekt- og fugleliv, som kan
opleves på nært hold i Elleskoven.
Se tegning 12 5452 A4 - Beplantningsplan
3.10.2 Tiltag ved eksisterende allétræer
Den eksisterende lindeallé er meget værdifuld og identitetsskabende for Remiseparken. Igennem
hele anlægsprocessen skal der være stor fokus på at værne om træerne og deres fremtidige
vækstforhold. Træerne skal beskyttes grundigt under hele anlægsperioden med isoleringsmåtter
og byggepladshegn.
Ved etablering af den nye betonsti indhentes nyeste viden og erfaringer for at sikre at træerne
får bedst mulige vækstforhold. En stor del af stien skal opbygges med rodvenligt bærelag og et
tyndt plastkassette produkt øverst skal sikre transport af vand og luft og samtidig fungere som
rodspærre. I udsparingerne skal bruges særligt vækstmedie. Ved højtliggende rødder kan det blive
nødvendigt med håndgravning.
3.10.3 Træregnskab
Træer i Remiseparken:
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•

Antal træer der ryddes: 46

•

Antal nye træer: 284

Det har været præmissen helt fra konkurrenceforslaget, at fornyelsen af parken skulle ske
på bekostning af færrest mulige træer. Derfor er parken udformet med stor hensyntagen til
eksisterende træer. Som udgangspunkt fælder vi ikke store træer med æstetisk værdi, men kun
udtjente træer i forfald og uden værdi. Få træer ryddes for at gøre plads til LAR-projektet og
rekreative arealer samt terrænregulering nødvendige steder.
Store træer:
•

16 træer fældes pga. afgravning i terræn for etablering af volumen til skybrudshåndtering i
LAR-projekt.

Små og mellemstore træer:
•

8 træer fældes for at åbne op på plænen og skabe plads til arrangementer samt for at skabe
større udsyn på tværs i parken og dermed større tryghed

•

9 træer fældes pga. dårlig vækst

•

13 træer, heriblandt nogle i dårlig vækst, fældes for at kunne etablere hovedstien og de
tilbud og aktiviteter, der knytter sig til stien; bevægelsestorvet, bevægelseslandskabet og
velkomstpladsen.

Der plantes 162 nye små træer i Elleskoven og wadien. I den øvrige park plantes yderligere 122
træer, heraf 43 frugttræer.
Træer Peder Lykkes Vej:
•

Antal træer der ryddes: 6

•

Antal nye træer: 19

På Peder Lykkes Vej fældes seks mindre værdifulde træer for at optimere parkeringsarealet, så vi
kan øge trafiksikkerheden ved at etablere en vendeplads. Vi planter ved fornyelse af vejen 19 nye
træer.

3.11 El og IT-installationer
3.11.1 Omlægning af eksisterende installationer i terræn
Det eksisterende tændsted placeret på stien ved boldbanen er af en ældre udgave, som skal
opgraderes til den nuværende standard i Københavns Kommune. Dette kræver, at DONG (Radius)
udskifter den T-muffe, der ligger foran i forsyningsanlægget.
Denne opgradering er på forhånd sat i gang, jf. Citelums oplysninger. Tilhørende udgifter
medregnes ikke i nærværende projekt.
Det forudsættes, at tændstedet er blevet opgraderet, inden byggeproces for nærværende projekt
starter.
Det forudsættes, at nuværende placering er udgangspunkt for alle ledningstracéer.
Den fremtidige placering har været aftalt i naboliggende beboelsesområde, men den nøjagtige
placering er ikke kendt p.t. Derfor tages der for fremføring af elinstallationer udgangspunkt i det
nuværende tændsted og dets placering som angivet på tegningsmateriale.
I de kommende projektfaser vil dette forhold tilpasses, når den endelige placering er 100 %
defineret.
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For enden af Peder Lykkes Vej står i dag følgende skabe, som skal flyttes til nye positioner inden for
projektets matrikel som angivet på tegningsmateriale:
•

Kabelskab tilhørende HOFOR: Arbejdet hertil beskrives under fjernvarmeafsnit.

•

TV-skab fra YouSee og tilhørende installationer skal omlægges. Det skal undersøges i
den kommende fase, om der skal sættes midlertidige foranstaltninger i gang af hensyn til
installationer, som måtte være forsynet af dette kabelskab.

Eksisterende CEE-stikkontakt monteret på bagsiden af HOFOR’s stand nedlægges. Dette er
ligeledes beskrevet under fjernvarmeafsnit.
3.11.2 Demontering af eksisterende installationer i terræn
To ældre projektører ved boldbane skal demonteres og bortskaffes på forsvarlig måde.
Eksisterende installationer for forsyning af stibelysning i parken demonteres og bortskaffes på
forsvarlig måde.
Alle eksisterende parklygter langs stien demonteres til senere genanvendelse i projektet. Master
skal bortskaffes på forsvarlig måde eller returneres til KK, såfremt dette ønskes.

Eksisterende tændsted

Eksisterende skabe

3.11.3 Nye installationer i terræn
Der skal etableres nye elinstallationer i forbindelse med:
•

Belysning i parken

•

Pumpe til vandspejl i Ellesumpen

•

Gøglerstik (GS)

Alle nye installationer vil blive fremført i trækrør i jord.
Københavns Kommune SAB for belysning i seneste udgave er gældende for krav vedr. installation,
test og idriftsættelse m.m.
Nye master etableres med tilhørende sikringsindsats af en af Københavns Kommunes godkendte
typer.
Et nyt kabelskab skal opsættes til de fremtidige kraftinstallationer, pumpe og gøglerstik, med
tilhørende målerarrangement iht. Københavns Kommunes standard.
Gøglerstik etableres iht. Københavns Kommunes retningslinjer og krav til etablering af elFornyelse af Remiseparken I Projektforslag I 20

forsyningsstander. Der forudsættes et selvbetjent skab, hvor bruger skal købe et værdikort forud
for benyttelse af installationerne.
Der skal forberedes for 1 stk. 32A 400V stikkontakt, men det påregnes, at forsikring kun er 25A,
med 16mm2 stikledning, afhængig af afstand til DONGs skab.
Endelig størrelse af stikledning defineres i den næste projektfase.

3.12 Belysning
Der tages i belysningsstrategien i høj grad udgangspunkt i den eksisterende belysning samt
eksisterende armaturer. En tryghedsskabende grundbelysning kombineres med en stedsspecifik
aktivitetsbelysning, som skaber oplevelse og stemning i parken. Følgende punkter er en del af
belysningsforslaget for projektet:
•

Orienteringslys langs betonsti og trapper.

•

Stemningsbelysning ved wadien, elleskoven, tvillingebanerne og bevægelsestorvet.

•

Lysmaster ved tvillingebanerne samt skatebanen.

Se tegning 44 5452 A4 - Belysningsplan
3.12.1 Parklamper (LM1, LM2)
Dette er den grundlæggende belysningskomponent, som vil understøtte flow igennem
Remiseparken, og fremhæve aktivitetsstien som den primære rute gennem området.
De eksisterende parklygter genopsættes langs det nye stisystem, monteret med den samme
indbyrdes afstand som i dag. Det skal sikres, at installation opfylder krav for belysningsklasse E2.
Produkt:
Armaturhovedet ParkView fra Philips, eksisterede som genanvendes, monteret på 4m rørmast.
3.12.2 Master (LM3)
Ny konisk mast i farve RAL 7024, som de eksisterende belysningsarmaturer. Med A-A behandling
(Anti-sticker og anti-graffiti). Der påregnes en speciel top, så de kan passe med eksisterende
armaturer.
Styring: Eksisterende anlæg Lumistep
Skal altid være tændt i mørketid, og lyset dæmpes kl. 22:00 som i dag.
3.12.3 Belysning langs stålsti
Der etableres et kontinuert lysbånd på undersiden af stålstien langs wadien, som lyser nedad og er
med til at fremhæve oplevelsen af parkens terræn og beplantning.

Referencebilleder: Parklamper - master med spots - belysning langs stålsti
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Lysbåndet er bestykket med LED og påregnes dæmpbar, så man på stedet vil kunne regulere
lysintensitet, så den passer bedst muligt med omgivelser. Lyset vil ellers i daglig drift tændes/
slukkes iht. Københavns Kommunes styringsscenarier.
Referenceprodukt: Underscore InOut, fra Iguzzini:
•

Med varmt lys, farvetemperatur 2900K, Ra 80.

•

Min. krav: IP67 og vandalsikkert IK10.

•

Styring: Evt. også DALI-styring

3.12.4 Grundbelysning ved boldbanerne
Der etableres nyt belysningsanlæg, som sikrer et belysningsniveau og en regelmæssighed
svarende til klasse III iht. standard for sportsbelysning EN 12193.
Der etableres højmaster med påmonterede spots. Montering samt optik tilgodeser maksimal
visuel komfort for dem, der skal bruge boldbanerne, samtidig med at blænding i omgivelser
undgås, især for beboelser på bagsiden.
Produkter:
•

Spot: MaxiWoody fra Iguzzini.

•

Mast: MX Intense A-A, 6,5m cylindrisk mast for nedgravning, diameter Ø121mm, Malet Ral
7024.

Der vil blive etableret en lokal DALI-styring og en overstyring, som slukker lyset efter kl. 22:00.
Den daglige styring, når nogen vil spille i anlægget, vil foregå ved hjælp af robust trykknap opsat i
området. Når man trykker på knappen, tændes lyset i anlægget 100 %, og lyset vil være tændt i et
tidsinterval på 30 minutter. Bagefter slukker lyset automatisk.
Det skal være muligt og nemt at kunne ændre tidsinterval til kun 15 minutter ved hjælp af
programmering.
Styringskomponenter monteres i en mindre tavle ved boldbanerne.
Al ny belysning bliver en bygherreleverance, både armaturer og master. Citelum står for nedtagning
af eksisterende belysning samt efterfølgende montering af selve armaturerne. Nærværende
projekts entreprenør vil stå for etablering af trækrør, trækning af kabler og opsætning af masterne.

3.13 Inventar
3.13.1 Siddemøbler
Københavnerbænke:
I hele hovedstiens forløb placeres de klassiske Københavnerbænke (B01). Bænkene placeres
primært i de grønne udsparinger på små felter af chaussesten. Københavnerbænken passer
med sin enkelhed og robusthed til den rå betonsti, men skaber samtidig et spændende modspil
med sin historiske reference. Bænken har sorte vanger i støbejern og sæde og ryg i massivt træ,
som er malet mørkegrøn. Københavnerbænken tilgodeser brugere, der foretrækker en klassisk,
komfortabel bænk med arm- og ryglæn, fx ældre og gangbesværede. På Velkomstpladsen og
langs muren ved Peder Skrivers Vej placeres ekstra lange Københavnerbænke (K02). Et sted på
hovedstien placeres en dobbelt udgave (K03). Københavnerbænken er oprindelig fra 1888 og er
efterhånden blevet et vartegn for København. Københavnerbænken er fra Københavns Kommunes
Designmanual og leveres som bygherreleverance.
Bord bænkesæt
Parkens eksisterende bord bænkesæt ’Skovbænk og Skovbord’ (BB1) genopsættes på nye udvalgte
steder. Møblerne renses, slibes og behandles med sort træbeskyttelse før genopsættelse.
Der suppleres med få nye sæt (BB2). ’Skovbord og Skovbænk’ er fra Københavns Kommunes
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designmanual og leveres som bygherreleverance.
Træsvellebænke
Træsvellebænke (TB1) i enkelt robust design placeres alle de steder, som ikke er tilknyttet
hovedstien. Træsvellebænkene er specialdesignede til Remiseparken og består af et stel af
cortenstål og egesveller. Stellet får svellerne til at ”svæve” let over jorden og beskytter træet
fra fugtig terræn. Træsvellebænkene er med til at understøtte en særlig visuel identitet for
Remiseparken med enkle og robuste materialet. Cortenstål går igen i stålstier, navneportaler og
trapper, hvilket skaber sammenhæng på tværs i parken.
På bevægelsestorvet stables svellerne (TB2) som sammensatte opholds- og træningsmøbler
mellem den ene række allétræer.
Langborde og -bænke
På plænens ende mod nord placeres langborde med tilhørende bænke (TBB). Møblerne designes i
et enkelt og robust design, der er i familie med svellebænkene. To steder er bænke fraværende, så
kørestolsbrugere kan sidde med til bords.
Træsvellebænke samt langborde og - bænke kan ses på tegning 17i 5452 A4.

Træsvellebænk (TB1)

Stablede træsvellebænk (TB2)

Langborde og -bænke (TB3)

3.13.2 Cykelstativer (CS)
Der placeres i alt 45 cykelparkeringspladser i parken. 15 pladser ved Velkomstpladsen, 20 pladser
ved Tvillingebanerne og ved 10 pladser ved Bevægelsestorvet
Modellen er enkelsidige cykelstativer fra NO-serien (Design: Stadsarkitektens kontor, Hjørring
/ Ginman, Harboe og Borup). Stativerne skal leveres i cortenstål, i typen med lave pullerter og
med særlige bøjler med plads til cyklernes magnetlygter. Cykelstativerne er fra Københavns
Kommunens Designmanual og leveres som bygherreleverance.

Referencebillede: Cykelstativ
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3.13.3 Skraldespande
Der opsættes ca. 10 nye skraldespande i forbindelse med hovedstien. Der opsættes to typer; den
lille københavnerkurv og den større ’kampvogn’. Rådgivers forslag til placering er videregivet til
parkens drifts folk – i den videre proces skal placeringer, typer og antal justeres efter deres ønsker.
Affaldsspandene leveres som bygherreleverance.
3.13.4 Hegn ved bemandede legepladser
De to bemandede legepladser får helt nye træhegn. Hegnene konstrueres med et stålskelet, hvori
ubehandlede trælægter skrues fast. Hegnene skal have stor samhørighed i materialer og udtryk,
men stadig være forskellige. Hegnet til byggelegepladsen (HE2) skal være 180 cm højt, hvorimod
hegnet ind til Bondegården (HE1) kan være i varierende højder. Udvalgte steder gøres hegnet lavt
nok til, at der er direkte kig ind til dyrene.
Det er vigtigt, at hegnene fremstår gennemsigtige, så man fra omgivelserne kan følge med i, hvad
der sker på legepladserne og fornemme livet derinde.
Der er stor opmærksomhed på, at hegnene skal være nemme at drifte. Trælægterne er derfor
standardmål og nemme at udskifte.
Se detaljetegning 17h 5452 A4 – Hegn
3.13.5 Drikkevandsposter (DVP)
Der findes allerede en drikkevandspost i Remiseparken ved de bemandede legepladser. Den bliver
taget ned, da den er gammel. I stedet opsættes to nye vandposter ved hhv. Bevægelsestorvet og
Tvillingebanerne.
Der foreslås at opsætte modellen Atlántida drikkefontæne, som TMF har benyttet mange andre
steder i København. Det bemærkes, at fontænen ikke er frostsikker, så den skal lukkes om vinteren
I forbindelse med montering skal der etableres faskine m.m. og drikkefontænen skal tilsluttes
eksisterende vandledning. Der er vandinstallationer til drikkefontænen og soppebassinet i den
nordlige del af Remiseparken. Byens Drift undersøger, om der findes en installation ved det
nordvestlige hjørne af boldbanerne.

Referencebillede: Atlántida drikkefontæne

3.14 Skiltning
3.14.1 Københavns Kommunes skiltning
Skiltningen i Remiseparken følger Københavns Kommunes designmanual for skilte i parker,
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som blev udviklet til fornyelsen af Fælledparken. Dog foreslås tre navneportaler, som er
specialdesignede til Remiseparken. De beskrives i det følgende afsnit.
Vi foreslår følgende skilte fra skiltekataloget.
•

2 x Oversigtsskilte (PS1) opstilles i hver sin ende af parken ved hovedstien, umiddelbart
når man er kommet ind i parken. Ved den sydlige hovedindgang opstilles skiltet efter
indgangsportalen og mod nord opstilles oversigtsskilt, hvor Peder Skrivers Sti og Peder Lykkes
Vej mødes i hovedstien

•

2 x Attraktionsskilte (PS2) opsættes på Velkomstpladsen ved indgang til henholdsvis
Byggelegepladsen og Bondegården

•

1 x Hundeposestander (PS3) opstilles ved hovedstien i frugtlunden mellem træerne

•

2 x Ordensreglementskilte (PS4) placeres i græsset ved hovedstien tæt på indgang mod syd og
nord

3.14.2 Navneportaler (K08)
I projektforslaget foreslås tre navneportaler, der er tegnet specifikt til Remiseparken. Portalerne
markerer indgangen til parken og placeres ved de tre hovedindgange til parken; ved Peder Lykkes
Vej, ved Peder Skrivers Sti og ved Remisevej i syd.
Navneportalerne har tre primære formål:
•

At skabe kendskab Remiseparken som et særligt sted; en destination og attraktion i byen

•

At gøre forbipasserende nysgerrige og give lyst til at gå på opdagelse i parken

•

At skabe visuel sammenhæng i parken

Portalerne er udformet som bogstavet ’L’; en lodret skive og en vandret skive, der lægger sig i
belægningen. Navneportalerne udføres i cortenstål, således de visuelt er koblet til ståltrapper og
stålriste, cykelstativer mv.
På den lodrette skive står ”Remiseparken” som en udskæring i stålet.
I belægningen markerer portalen sig som et riflet motiv inspireret af en færist – en reference til
områdets historie som kvægmark. Rillerne i stålfladen er let hævede og danner således diskret
taktil overflade, som virker fartdæmmende og signalerer overgang for cyklister og gående – uden
at være farlig at cykle over. Ligesom den visuelt skiller sig ud fra betonstien i farve og materialitet.
Navneportalerne er i højde og bredde i tråd med skiltene fra designmanualen, men adskiller sig i
materiale og udtryk.
Se tegning 17j 5452 A4 – Navneportaler.

Visualisering: Navneportal
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3.15 Tilgængelighed
Bemærkninger og anbefalinger fra tilgængelighedsrevisionen af dispositionsforslaget er
indarbejdet i projektforslaget. Væsentligste tiltag er følgende:
•

Ved udsparinger er hovedstien todelt, så der er en bred side mod øst og en smal side mod vest.
Denne opdeling giver en naturlig inddeling af cyklister og fodgængere, hvor cyklisterne vil vælge
den brede side mod øst.

•

Beplantning på vej og sti er højstammet, så der sikres godt udsyn for cyklister og gående.

•

Stiens udformning overholder følgende retningslinjer: Hvor stien fungerer som dobbeltrettet
fællessti, er der min. tre meter fra kant mod beplantning til kant mod parken. Ved
udsparingerne, hvor cyklister og fodgængere opdeles, er stien henholdsvis knap 1,5 (1,8) meter
og 2,5 meter bred.

•

Tidligere indhak i stien er fjernet, så cykel- og ganglinjen ikke brydes.

•

Stiens udformning er rettet til efter kørekurver for cyklister, så stien har et naturligt
kørselstrace.

•

Der etableres en farveforskel imellem den in-situ støbte beton og betonelementerne samt en
ledelinje i betonelementforløbet mod vest (i de gåendes side), hvilket giver bedre tryghed og
sikkerhed for gående og svage trafikanter. Ledelinjer integreres i betonelementerne, som en
lille forhøjning, der kan mærkes med stokken.

•

Der etableres kun høje lysninger på betonelementerne, hvor der er god plads. Farveforskel og
ledelinje advarer mod kanterne.

•

Ledelinjen fortsætter henover pladserne i lige linje, så der skabes tryg overgang for blinde og
svagtseende. Ved pladserne er ledelinjen en smal fordybning i den in-situ støbte beton.

•

Der er placeret bænke (hvilemulighed) med regelmæssige mellemrum gennem parken. Langs
hovedstien placeres bænke med ryg- og armlæn og komfortabelt sæde (Københavnerbænke
B01).

•

De specialdesignede bænke overholder retningslinjer for siddehøjde (45-48 cm) og siddedybde
(45-48 cm)

•

Da 3bs grundejerforening ikke ønsker handicapparkeringspladser, har Københavns Kommune
valgt, at rådgiver ikke skal gå videre med det.

4 Peder Lykkes Vej
4.1 Trafikafvikling
Ved fornyelsen af Peder Lykkes Vej ændres ikke på eks. vejprofil, som også i fremtiden består af en
delt kørebane med vinkelparkering på begge sider og et fortov i den østlige side. For enden af vejen
etableres en vendeplads.

4.2 Parkering
Det nye vejprojekt indeholder samme antal parkeringspladser som i dag. Placeringen af
parkeringsbåsene er strammet op og forenklet. Båsene markeres med stålbånd i asfalten.

4.3 Opholds- og vendeplads
Ved ankomsten på den lille stikvej etableres en smuk opholdsplads i in-situ støbt beton. På
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pladsen placeres bænke under spredte træer med træbeskyttere. En stor navneportal vil styrke
parkens identitet. Pladsen er designet, så den er sænker farten på trafikken.
Vendepladsen udføres også i in-situ beton med træer i midten og rundt om. En vendeplads vil være
en stor forbedring for trafiksikkerheden på Peder Lykkes Vej, og kunne håndtere det øgede antal
busser, som man ved, vil komme fra dagcenteret.
Vendepladsen er ikke tænkt til ophold.

4.4 Belysning
Der er i anlægsbudgettet afsat en mindre post til belysning på Peder Lykkes Sti.
Posten indeholder nedtagning af et par meget udtjente lamper. En lysmast med spots på begge
pladser skaber opmærksomhed og sammenhæng til parken.
Vejen kunne knyttes yderligere til parken ved at lade parkens parklamper vandre med videre op
langs vejen.

5 Projektets udførelse
5.1 Etape- og tidsplan
Anlægsarbejdet starter med et omfattende rydningsarbejde. Herefter udføres arbejdet i etaper
med start i den sydlige del af parken. Den eksisterende asfaltsti gennem parken benyttes som
byggepladsvej, og anlægsarbejdet trækker sig på den måde mod nord med forskudt og løbende
rydning af den eksisterende asfaltsti. Det foreslås, at anlæg startes op i september 2018 og at
fornyelsen står færdig december 2019.
Se dokument I005452_C12_Udførelsestidsplan
Tidsplanen forudsætter, at udbuddet udsendes til prækvalificerede bydende maj/juni 2018.

5.2 Forslag til byggepladsindretning
Det anbefales at lukke hele parken af i hele anlægsperioden, da der ikke er mulighed for adgang
til parken fra syd. Det vil også gøre byggeprocessen så kort som muligt. Dog vil etableringen af to
midlertidige indgange give mulighed for at holde begge legepladser åbne.
Det forslås at opsætte en skurby for enden af Peder Lykkes Vej, hvor der i dag ligger en nedslidt
petanquebane. Et antal parkeringspladser kan i perioden reserveres til arbejderne.
På etapeplanen udpeges tre felter, hvor der kan lægges køreplader til maskinpark samt nær- og
jorddepot.
Se tegning 5 5452 A4 - Etapeplan

6 Miljøforhold
6.1 Myndighedsforhold
Myndighedsansøgninger for projektforslag for Fornyelse af Remiseparken samles i én aflevering
til Københavns Kommune i form af Ansøgning om Byggetilladelse. Center for Byggeri sikrer
herefter, at projektforslaget behandles ved de respektive myndigheder i henhold til de tekniske
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standarder for veje, pladser og parker, som Københavns Kommune har oplistet for anlægsprojekter
i Københavns Kommune.
Projektforslag for Fornyelse af Remiseparken har grænseflade til HOFOR’s afvandingsprojekt
således, at al afvanding fra Remiseparken vil ske som tilslutning til HOFOR’s ledningsnet.
Indsendelse af ansøgning om byggetilladelse sker ved samtidig afslutning af projektforslag fra
rådgivergruppens side og sikres fremdrift ved løbende dialog med Center for Byggeri.
Ved jordhåndtering i relation til jordforurening er følgende generelle retningslinjer, der relaterer til
myndighedsansøgninger:
Genindbygning af forurenet jord skal ske på baggrund af forudgående § 19 tilladelse jf.
miljøbeskyttelsesloven. Kun lettere forurenet jord accepteres genindbygget.
Overskudsjord til bortskaffelse skal dokumenteres (analyseres/klassificeres) og jordflytning skal
anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsens regler.
Al anvendelse af kemikalier i forbindelse med jordarbejde skal aftales med Københavns Kommune,
CMB, som vurderer, om der skal ansøges om § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til
anvendelsen. Det skal bemærkes, at CMB i visse tilfælde også ønsker at vurdere anvendelse af insitu støbt beton.

6.2 Jordregulering og jordhåndtering
Remiseparkens meget kuperede terræn er med til at give parken karakter og rumlig variation. I
projektforslaget understøtter og styrker vi den eksisterende variation i terrænet ved at afgrave og
terrænregulere i udvalgte områder. Da vi tilstræber at bevare så mange eksisterende træer som
overhovedet muligt, begrænser vi dog terrænregulering til områder, hvor der ikke er særlig mange
eller værdifulde træer.
Området, hvor vi flytter mest jord, er på Plænen. Her fremstår en jordvold vokset ud af
kælkebakken som en gammel jorddeponeringsbunke. Jorden flyttes op på kælkebakken, som
derved bliver stejlere og højere. På den måde bliver bakken sjovere for legende børn og plænen
foran bakken bliver større og mere brugbar.
På arealerne med tvillingebanerne, soppebassin og ridebanen sænker vi terrænet af æstetiske og
funktionelle grunde.
Til den brede wadi og elleskoven afgraves ca. 1600 m3 jord som en del af parkens LAR-projekt, se
afsnit 3.9.
Projektforslaget forudsætter en del bortkørsel af jord, som er medtaget i anlægsbudgettet.
Ved det sydlige areal med skatebeton, som indarbejdes i en eksisterende skråning, regnes med
ekstra opbygningsarbejde grundet tykt muldlag med dårlig bæreevne.
Der er foretaget en miljøteknisk undersøgelse af projektområdet, som har vist, at ca. halvdelen af
fyldjordsprøverne er rene, og halvdelen er lettere forurenede i klasse 2 – 3 jf. Jordplan Sjælland.
Der er ikke fundet kraftigere forurening i klasse 4. Der er stedvis i fyldjorden set tegn på affald i
form af teglstykker, træstykker og i enkelte boringer slagge og glasskår.
Krav til jordhåndtering i relation til genindbygning af jord, retablering mv. er aftalt med Københavns
Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, CMB. Det er aftalt at jord, der ønskes genindbygget, skal
analyseres først, og at der kun må genindbygges ren jord og lettere forurenet jord. Genindbygning
af forurenet jord skal ske på baggrund af en § 19 tilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven.
Ved bortskaffelse af overskudsjord skal der anmeldes jordflytning jf.
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jordflytningsbekendtgørelsens regler, og der skal udtages jordprøver til kemisk analyse
(klassificering). Klassificering af jord kan ske ved boringer før opgravning (forklassificering), eller
efter opgravning i jordmiler. Klassificering efter opgravning kan også ske efter bortkørsel på et
eksternt karteringsanlæg. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at den udførende entreprenør selv
planlægger og udfører klassificering af jord efter eget valg af metode, afhængig af jordarbejdernes
art og omfang. Der er dog enkelte områder, hvor bygherren med fordel eventuelt kan forklassificere
jorden.
Retablering
Der er i det konkrete projekt aftalt med CMB, at der skal være et dæklag på 0,5 m dokumenteret
ren jord og miljønet i udvalgte, ubefæstede områder, som berøres af anlægsarbejdet. Dette gælder
både, hvor der indbygges jord ved en terrænregulering, og hvor der alene afrømmes jord. Det kan
dog undlades i de områder, hvor der alene sker en udskiftning/bearbejdning af græstørven.
Se tegning 7 5452 A4 – Jordhåndteringsplan

6.3 Skybrud
I skybrudssituationer, hvor der ledes spildevandsopblandet skybrudsvand til parken, vil en mindre
del af skybrudsvandet nedsive og resten blive ledt forsinket til regnvandsledningen.
Den delvise nedsivning af skybrudsvand er i overensstemmelse med Københavns Kommunens
principper for rensning skybrudsregn og kan derfor ledes til recipienten (grundvandet) uden
rensning og uden hensyn til den hydrauliske kapacitet. (Notat om principper for rensning
af hverdagsregn, version 2. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for
Miljøbeskyttelse. 03-03-2016)

6.4 Drifthensyn
Robusthed og lavt vedligehold har været en forudsætning for alle valg i arbejdet med fornyelse af
Remiseparken.
I parken opsættes udelukkende vandalsikret inventar. Alle materialer fremstår rå og ubehandlede,
og der vil i parken stort set ikke findes nogle malede overflader.
Alt træ holdes med afstand til terræn, så det ikke får fugt fra jorden. Skrøbelige trælister mv.
undgås, og der bruges kun træ i store dimensioner. Inventar og konstruktioner i terræn opstilles og
udføres, så der ikke kan ophobe sig skrald, som er besværligt at fjerne igen.
For at sikre drifthensyn og medindflydelse fra driftspersonale har der i projektforslagsfasen
været holdt flere møder med Københavns Kommunes driftsafdeling. Der etableres et
chaussestensbelagt græsdepot i den sydlige del af parken, og der arbejdes på at skabe plads ved
Bondegårdens ankomstvej til grenaffald, som i dag placeres tilfældigt og uhensigtsmæssigt.

6.5 Arbejdsmiljøkoordinering
Der er udpeget en arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen, som skal sikre, at
arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen i henhold til bekendtgørelserne om henholdsvis
bygherrens pligter nr. 117 af 5. februar 2013 samt projekterendes og rådgiveres pligter nr. 110 af 5.
februar 2013 varetages forsvarligt.
Herunder:
•

Koordinere, at der tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse gennem bl.a.
arbejdsmiljøgranskning af projektmaterialet herunder dispositionsforslag samt høringssvar
fra driftspersonale og brugere, møder med fagledere og projekterende, deltagelse på udvalgte
projekteringsmøder og løbende udfyldelse og arbejde med Københavns Kommunes paradigme
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for Logbog til registrering af relevante beslutninger for plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og
journal.
•

Udarbejdelse af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) i Københavns Kommunes paradigme for
store bygge- og anlægspladser i løbet af hovedprojektet.

•

Udarbejdelse af den lovpligtige journal for projektet, hvor der under projekterings- og senere i
anlægsperioden er lokaliseret mulig fare for de ansatte under drift og vedligeholdelse med en
liste over særlige forhold vedr. sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med
fremtidige arbejder, drift og vedligeholdelse.

•

Overdragelse af logbog, PSS og journal til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator under
udførelsen ved opstart på udførelsesfasen af projektet.

I forbindelse med definitionsfasen er en række emner, der forventes at påvirke arbejdsmiljøet,
identificeret. Emnerne er nærmere uddybet i Logbogen.
Se dokument I005452_C10_Logbog_Arbejdsmiljøhåndtering
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