Referat af møde i bestyrelsen for ABC-samarbejdet
31. oktober 2017 kl. 17.30-19.30. ABC sekretariatet, Blokland 4a

tsp/09-11-17

Deltagere: Steen Christiansen (AK), René Løfqvist (AKB), Vinie Hansen (VA), Kirsten Mogensen (AB), Ulrik B.
Hoffmeyer (BO-VEST), Jens Elmelund (KAB), Henning Holtov (KAB), Mette Nielsen Duekilde (AK), Søren Holm (AKB)
Afbud: Jette Runchel (AK)

Dagsorden:
1. Præsentation af parterne
2. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden
3. Prioritering af ressourcer ift. kriminalpræventiv indsats
- Der har været uroligheder, bl.a. i Blokland med knallertkørsel, heftig trafik, støjende adfærd og
uhensigtsmæssig opførsel til gene for øvrige beboere.
4. Orientering om indsatser i helhedsplan 2017-2020 (vedhæftet bilag1 for projektoversigt),
herunder status på: (vedhæftet bilag2 for projektstatus)
- Indhold i projekterne: juniorjournalister, socialøkonomisk virksomhedsmuligheder, strukturerede
uddannelsesforløb, affaldsinitiativer.
- Fordeling af restmidler fra sidste helhedsplan.
- Organisering ift. ressourcenetværksmøder og fælles styregruppemøder
5. Indstilling ift. lommepengeprojekt, herunder prioritering af målgruppe (vedhæftet bilag3):
- gråzone unge: håndholdt indsats med bred professionel deltagelse ift. at forebygge negativ adfærd.
- almene unge: introduktion til fritidsjob gennem beboeropgaver, som faciliteres af B&U medarbejderen.
6. Behandling af forretningsorden for bestyrelsen (vedhæftet bilag4)
7. Behandling af endeligt kommissorie (vedhæftet bilag5)
8. Den kommunale partnerskabsaftale
9. Evt. herunder:
- orientering om til 1 års gennemgangen med LBF
- vedhæftet den endelige strategisk samarbejdsaftale til orientering (bilag6)
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Referat:
2. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden
Ulrik B. Hoffmeyer er valgt som ordstyrer.
Der efterspørges status på den kommunale Partnerskabsaftale, hvorfor punktet tilføjes som ekstra punkt 8.
3. Prioritering af ressourcer ift. kriminalpræventiv indsats
Der har særligt i det sidste halve års tid været massive uroligheder i boligområderne, bl.a. i Blokland med næsten
daglig heftig trafik i de sene aften/nattetimer med støjende adfærd, knallertkørsel og uhensigtsmæssig opførsel til
stor gene for de øvrige beboere. Det skaber en stor utryghed og det kan mærkes, at kommunen har omlagt den
kriminalpræventive strategi. Det har bl.a. medført at beboere, ejendomskontorerne og samarbejdsparter kontakter
børn- og ungekoordinatoren i ABC, hvorfor det har været nødvendigt at prioritere en opsøgende og dialogskabende
indsats ift. de forskellige grupper.
Dertil er der iværksat initiativer som bekymringssamtaler for de berørte familier og ABC har taget initiativ til
månedlige koordineringsmøder mellem DKE (den kommunale kriminalpræventive enhed), ejendomslederne fra de
fire boligområder, klubmedarbejdere og ABC.
Bestyrelsen drøftede problemstillingen og er enige om at projektet ikke skal ændres til at omfatte en
kriminalpræventiv indsats, hvis det er på bekostning af de andre indsatser.
Der er behov for en større opsøgende indsats end hvad ABC kan varetage og Steen tager initiativ til et møde mellem
ABC og kommunen og gerne med deltagelse af politiet.
4. Orientering om indsatser i helhedsplan 2017-2020
For status på de enkelte projekter henvises til bilag 2.
Der blev vist to film som gav et indblik i helhedsplanens projekter, herunder det kreative kontorfællesskab Blokart,
hvor forskellige kunstnere mod lav husleje bidrager til, at styrke Bloklands sociale kapital. Samt film af
juniorjournalisterne, som i øjeblikket er blevet ansat i helhedsplanen, som et led i fritidsjobsindsatsen.
Der var en drøftelse af projektindholdet i den socialøkonomiske virksomhed (SØV), som umiddelbart er gået bort fra
en fødevareproduktion, da lovgivningen er for omfattende. Omdrejningspunktet for virksomheden, er et
opkvalificeringsforløb for aktivitetsparate, som producerer bæredygtige blomsterdekorationer samt tilbyder
blomster/planteservice. Der var forslag om, at produktionen udvides til også at omfatte beplantning på tage, f.eks.
ift. boligselskabernes garager eller som et led i kommunens tredje etape af Albertshøj i centrum. Der er brug for at
indgå partnerskaber, det kunne f.eks. være Agendacenteret, som har erfaring med tagbeplantning. Dertil er der
behov for, at boligselskaberne og kommunen støtter op om aftagningen.
Styregruppen i Hedemarken har prioriteret at udvikle SØV fremfor netværk for ledige, hvorfor netværket først
kommer op og køre i starten af 2018.
Der er indgået et samarbejde med Herstedøster skole ift. valgfaget ”en verden udenfor” som er et praksisnært
forløb, som præsenterer 7 kl. elever for forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomhedsmuligheder med fokus
på egne kompetencer. Forløbet evalueres i starten af det nye år med henblik på omfanget, da det ikke er muligt at
arbejde håndholdt med den enkelte elev i en hel skoleklasse.
Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, har de fire styregrupper på et fælles styregruppemøde fordelt
restmidlerne fra sidste helhedsplan, til forskellige grønne initiativer i hvert boligområde.
Derudover har det medført, at styregrupperne fremover ønsker at mødes på tværs og udveksle gode erfaringer to
gange om året.
Der var efterspørgsel på en økonomi- og mål-status i form af trafiklys, hvilket på nuværende tidspunkt er aftalt
præsenteret årligt på forårets bestyrelsesmøde. Fremover vil sekretariatslederen også præsentere bestyrelsen for en
midtvejsstatus på økonomi og mål på efterårets bestyrelsesmøde.
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5. Indstilling ift. lommepengeprojekt
Bestyrelsen drøftede om projektet skal fortsætte som en model A eller afprøve indholdet i en ny model B.
Model A har fokus på gråzone unge i en håndholdt indsats. Projektet fordrer en bred professionel deltagelse med
aktører fra klubområdet, DKE, ejendomskontoret og ABC ift. at skabe den nødvendige relation, som kan bidrage til at
forebygge negativ adfærd og styrke den enkelte unge ift. robuste sociale netværk, uddannelsesmuligheder og
afhjælpe andre problemstillinger, som kan være benspænd i den unges udvikling.
Model B har fokus på almene unge og styrker fritidsjobindsatsen ved at tilbyde lokale fritidsjob i helhedsplanen i
form af beboeropgaver, som faciliteres af B&U medarbejderen. Dertil er der fokus på ansøgninger, cv og træning i
jobsamtaler. Dette fordrer at der er et behov, som beboerne er villige til at aflønne en ung til at udføre.
Fritidsjobambassadørprojektet i Hedemarken stopper med udgangen af oktober 2017 og fremtiden ift. jobcenterets
prioritering skal drøftes på styregruppemødet i november.
Bestyrelsen ser gerne at begge projekter realiseres, hvis det er muligt ift. medarbejderressourcer. Det foreslås at
model A målrettes de 15-17 årige og model B målrettes de 13-14 årige.
Sekretariatet undersøger mulighederne, som forventes præsenteret på næste bestyrelsesmøde.
6. Behandling af forretningsorden for bestyrelsen
Bestyrelsen besluttede at der ikke er behov for en formand eller næstformand.
Der var en rettelse til navnet for AKB kundechefen og derefter blev forretningsordenen godkendt.
7. Behandling af endeligt kommissorie
Der var et spørgsmål til rettelserne, som primært omhandler justeringer under de lokale styregrupper ift. en
tydeligere formulering af ansvar/opgaver.
Kommissoriet blev enstemmigt godkendt
8. Den kommunale Partnerskabsaftale
Der blev i august afholdt et møde i Visionsforum, som har fokus på at udvikle det strategiske boligsamarbejde, hvor
der også var repræsentation af grundejerforeningerne. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har mødtes
for at afklare tekstkommentarer. Et nyt møde i Visionsforum forventes at gennemføres den 8. marts kl. 17-19. Dertil
er det hensigten at lancere aftalen i brugergruppen til mødet i december.
Aftalen er født i dette forum, men tænkes overdraget til de parter som deltager i visionsforum. Det er bestyrelsens
ønske fortsat at få en orientering om udviklingen i dette forum.
9. Evt.
Som led i helhedsplanen, skal der gennemføres en 1 års gennemgang med LBF om projektets udvikling. Til mødet
forventes den administrative ledelse at deltage, hvorfor det er nødvendigt med et bestyrelsesmøde inden 1 års
gennemgangen.
Trine har efterfølgende snakket med LBF, som gerne ser at bestyrelsesmødet afholdes midt februar.
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