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Nyt regulativ – og hva’ så?

Her stod den daværende regering (Social- 

demokraterne og Radikale Venstre) og Dansk  

Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti 

og Det Konservative Folkeparti bag en boligaftale 

om blandt andet den boligsociale indsats.
Regulativet er udarbejdet på baggrund af en  

politisk aftale indgået i november 2014.  

L
andsbyggefonden har udsendt et nyt 

regulativ på det boligsociale område, 

og det betyder, at der er nye regler 

for de bevillinger til boligsocialt ar-

bejde, som gives i de kommende år.  



Kapitel titel
Landsbyggefonden årsrapport 2013
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Hovedpunkter i 

den politiske aftale 

 

Aftalen fastlægger bl.a. Landsbyggefondens ramme 
for støtte til boligsociale indsatser i perioden 2015–
2018. I aftalen står der bl.a.:

TRYGHEDEN 
skal øges med en kriminalitets-

forebyggende 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. 
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Disse elementer skal du 

have styr på

I regulativet for boligsociale indsatser (2015–2018 midlerne) 
sætter vi fokus på en række centrale elementer i en  
boligsocial indsats:
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EN STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE
mellem kommune og boligorganisation, som fastlægger en ræk-

ke helt overordnede mål for arbejdet i det pågældende boligom-

råde – og som tager hensyn til, at der kan være andre initiativer 

i gang, som har betydning for boligområdet (renovering, nedriv-

ning, områdefornyelse, kommunale byplanforhold mv.). 

 

EN DELAFTALE
for hvert indsatsområde, som indgår i arbejdet. Delaftalerne 

skal fastlægge de nærmere arbejdsopgaver og mål for det daglige 

arbejde og kan også omfatte eksterne samarbejdspartnere. 

ET BUDGET
som år for år angiver, hvorledes man har tænkt sig at anvende de 

midler, der er til rådighed for arbejdet. 

EN BOLIGSOCIAL BEREDSKABSPLAN
for krisekommunikation, som kan bruges i akut opståede situa-

tioner med uro og stor pressebevågenhed.
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Projekt-

organisation  

oprettes

Bestyrelsen skal bestå af personer med ledel-

seskompetence fra såvel boligorganisation som 

kommune, hvilket typisk vil være administra- 

tive ledere.  

 

Hovedformålet med bestyrelsen er at sikre, at 

den vedtagne helhedsplan i den enkelte afdeling 

bliver gennemført som planlagt, herunder at 

både boligorganisation og kommune bidrager på 

den aftalte måde. 

Det er således afgørende, at en entydig og kom-

petent ledelse sikrer koordinering af den lokale 

indsats og prioriterer på tværs af alle niveauer 

og organisationer, herunder boligorganisationer, 

boligafdelinger og kommune.

D
et følger af regulativet, at der for 

hver boligsocial indsats skal op-

rettes en projektorganisation med 

en bestyrelse, der har ansvar for 

gennemførelse af helhedsplanen. 
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Delaftaler

Ansvar for det daglige, faglige arbejde

GRAFISK KAN ORGANISERINGEN SE SÅLEDES UD:

Ansvar for fremdrift og målopfyldelse 

Strategiske aftaler 

Lokal styregruppe 
/ følgegruppe

Boligsocial 
bestyrelse

En velsmurt organisation

 

Den daglige administration af helhedsplanerne 

varetages fortsat af den enkelte boligorganisati-

on, herunder økonomisk ansvar og de påkrævede 

indberetninger til Landsbyggefonden. 

 

Det skal aftales lokalt, hvordan den præcise orga-

nisering skal være. Før der kan gives tilsagn, skal 

Landsbyggefonden godkende helhedsplanens 

organisering.

arbejde. Dette kan bidrage til, at bestyrelsen 

har de fornødne oplysninger, når der skal tages 

beslutninger. 

E
ffektive lokale styregrupper er et 

vigtigt element i den organisa- 

toriske struktur, da man her har  

muligheden for at ”tage  

temperaturen” på det konkrete  
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helhedsplaner, og samtidig vil der være større 

lokal frihed til at sammensætte aktivitetstyperne 

inden for de enkelte indsatsområder, så de aftalte 

målsætninger opfyldes.  

 

Disse lokale frihedsgrader stiller andre krav til  

projektlederne og samspillet med de lokale  

styregrupper og bestyrelsen. 

udfylde sin rolle som bestyrelse.  

 

Den administrative belastning og omfanget af 

lokale registreringer vil være mindre i de nye 

Opprioriteringen af ledelsen vil også stille  

anderledes krav til projektlederen, som ud over 

at have det daglige ansvar for gennemførelsen af 

helhedsplanen også vil skulle sikre, at bestyrel-

sen får de nødvendige oplysninger for at kunne 

Andre krav til projektlederen
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Beboerne er en afgørende del i  

styregrupperne/følgegrupperne

Regulativ og vejledning på fondens hjemmeside

Du kan hente regulativet om tilskud til boligsocial indsats i udsatte  
almene boligafdelinger (2015-18-midlerne) og en vejledning til  
regulativet på Landsbyggefondens hjemmeside: www.lbf.dk/regler  
– her uddybes og præciseres rammerne for det fremtidige boligsociale 
arbejde, og procedurer for ansøgninger og vilkår for tilsagn lægges fast.

her, at det egentlige arbejde udføres, og derfor vil 

det fortsat give god mening, at sådanne grupper 

kan indeholde såvel beboerrepræsentanter som 

repræsentanter fra foreninger, organisationer 

mv., som bidrager til udførelsen af det konkrete 

arbejde.  

 

Grupperne bør anvendes som en vigtig lokal 

sparring i forhold til det konkrete arbejde, herun-

der kontakten til beboerdemokratiet. Grupperne 

understøttes af projekt-/aktivitetslederen.

 

Beboernes arbejde i de lokale styregrupper/følge-

grupper, som vi kender dem i dag, skal også fort-

sætte i fremtiden – de er med til at give forank-

ringsmuligheder og legitimitet til arbejdet blandt 

de øvrige beboere og i lokalområdet generelt.  

 

Styregrupperne/følgegrupperne kan etableres for 

enkelte aktiviteter eller større indsatser. Det er

B
eboerne i de udsatte områder står 

helt centralt i arbejdet, både hvad 

angår deltagelse i det konkrete  

arbejde og medvirken i prioriterin-

ger af indsatser mv.  
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