Samarbejdskonferencen 2019
Hvad er det boligsociale bidrag?
Kursus nr.:
Dato og tid:
Kursussted:
Konf.leder:

2019-0035
21. mart 2019 fra kl. 9.30-18.00
Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup
Jens Løkke Møller, boligsocialnet

Torsdag den 21. marts 2019
Kl. 09.30 – 10.00

Ankomst og kaffe

Kl. 10.00 – 10.10

Velkomst og nyt fra boligsocialnet
v/ Jens Løkke Møller, afdelingsleder, boligsocialnet

Kl. 10.10 – 11.00

Parallelsamfundspakken og betydningen for den boligsociale
indsats
Parallelsamfundspakken trådte i kraft 1. december 2018 efter et år med
heftig politisk debat for og imod pakken. Vi får en status og en vurdering af
konsekvenserne for den boligsociale indsats.
v/ Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Kl. 11.00 – 12.00

Parallelsamfundspakken i praksis – udviklingsplaner i Høje
Taastrup
Hvordan har kommune og boligorganisationer i Høje Taastrup grebet
parallelsamfundspakken an i praksis? Hvad er strategien og rammerne for
samarbejdet? Afslutningsvis præsentation af indsatsen i Gadehavegaard
som introduktion til rundturen efter frokost.
v/ Charlotte Markussen, Socialdirektør, Høje Taastrup Kommune og Pernille
Agerbæk, projektleder i Gadehavegaard

Kl. 12.00 – 12.45

Frokost

Kl. 12.45 – 14.00

Boligsociale projekter i øjenhøjde – rundtur i Gadehavegaard
v/ Pernille Agerbæk, projektleder i Gadehavegaard

Kl. 14.00 – 14.30

Kaffe og kage
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Kl. 14.30 – 16.00

Faglige input
Der er udgivet en række interessante forskningsrapporter, som er relevante
for det boligsociale felt. Til sidst skal vi udfordres på vores egne evner til at
formidle om de boligsociale indsatser.
1. ”Sociale indsatser koster – men koster det mere at lade være?”
v/ Lars Benjaminsen, VIVE
2. ”Børns trivsel og forældrekompetence”
v/ Gunvor Christensen, VIVE
3. ”Hvorfor er der ingen, der ved hvad ’boligsocial’ er? Fra alment
samfundsansvar til politisk kapital”.
v/ Casper Hyldekvist, direktør PrimeTime Kommunikation

Kl. 16.00 – 17.00

TED Talks – Hvorfor boligsociale indsatser?

1. Et 360 graders blik på det boligsociale v/ Henning Winther,
Byrumklang
Henning har arbejdet med det boligsociale område i ca. 10 år i
Aarhus og driver nu egen konsulentvirksomhed, som bl.a. er
involveret i omdannelsen af Stengaardsvej i Esbjerg.

2. What’s in it for me? Boligsociale indsatser set fra en beboers
synsvinkel v/Steffen Morrild, formand 3B
Steffen er formand for 3B, en boligorganisation i
hovedstadsområdet med ca. 12.000 boliger. Han har været
involveret i indsatsen i bl.a. Urbanplanen og er en formand med
stærke holdninger til den almene sektors rolle.

3. Det boligsociale set med kommunens briller v/Per Korup-Lauridsen,
Helsingør Kommune
Per er kommunens tovholder på de boligsociale indsatser i Helsingør
Kommune, og har derfor en holdning til hvor styrkerne i henholdsvis
den boligsociale og kommunale indsats ligger.

Gunvor Christensen fra VIVE faciliterer debatten.
Kl. 17.00 – 18.00

Forfriskning, netværk og sandwich to go
Vi runder af med en forfriskning samt mulighed for at vende dagens
program samt mange andre ting med kollegerne.
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