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Opsamling på Styringsdialogkonference 2016
Byrådet i Høje Taastrup har besluttet, at man i stedet for de årlige bilaterale møder
mellem kommunen og boligselskaberne, hvert andet år vil afholde en konference med
deltagelse af afdelingsbestyrelser, driftspersonale, repræsentanter for boligselskaber
samt ansatte i boligsociale helhedsplaner. Formålet er, at vi sammen skal drøfte nogle
af de langsigtede, strategiske og visionære emner, der vedrører vores kommune.

Temaer og form
I år valgte vi at dele aftenen op i temaerne ”Grøn politik” og ”Integrationspolitik”. Til hvert tema
var der arrangeret et inspirationsoplæg og en paneldebat med deltagelse af folk fra kommunen,
borgere og eksperter. Hver paneldebat havde tre paneldeltagere som hver fik fem minutter til at
lave et kort oplæg om emnet. Integrationskonsulent Nabil Ben Chaabane var ordstyrer på den
efterfølgende diskussion og spørgsmål fra deltagerne.
Deltagerne blev desuden opfordret til at komme med input og kommentarer på idéark
som var fordelt på bordene.

Grøn politik
Høje-Taastrup Kommune er i øjeblikket i færd med at udarbejde en ny Grøn Politik,
der skal udstikke retningen for kommunens grønne forbindelser og naturområder. Den
almene sektor er særlig interessant i denne forbindelse, da den har nogle meget store,
grønne fællesarealer, som mange borgere i Taastrup bruger. Vi vil gerne lægge op til
en debat om, hvordan hele byens fællesområder kan blive endnu bedre i fremtiden.
Forskning viser nemlig, at adgangen til gode fællesarealer har en positiv indflydelse på
ejendomsværdien, og at fællesarealerne er centrale, når nye beboere tiltrækkes og
fastholdes. Derfor har vi indbudt tre paneldeltagere til at belyse dagens emne:
Hvad vil vi med fællesarealerne, hvad skal de kunne i fremtiden og hvordan kan
almene og kommunale fællesarealer spille ind i en større sammenhæng?

Program
Råderum, et byrumsprojekt i Charlottekvarteret
Inspirationsoplæg ved Anders Hagedorn, Projektleder i Charlottekvarterets boligsociale helhedsplan
og Christian Kierkegaard, byggechef i Domea.

Paneldebat #1 - Grøn politik
Grøn Politik - Hvordan kan vi få mere ud af de almene fællesarealer og hvordan kan almene og
kommunale fællesarealer spille ind i større sammenhæng?




Lyng Brøndum - Projektleder i det boligsociale haveprojekt BoGro, Helsingør.
Kaya Durmaz - Bestyrelsesformand i Vibo afdeling 121, Charlottekvarteret.
Claus Dahl - Parkchef i Høje-Taastrup Kommune. Tovholder på kommunens nye Grønne Politik

Sagsbehandler
NabilCh
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Opsamling
Lyng Brøndum lagde ud med et oplæg, der tegnede et billede af haveprojektet BroGro
i Helsingør. Det er et projekt som Nordea Fonden støtter gennem organisationen Haver
til Maver. Projektet holder til i boligområdet Vapnagård og fokuserer på at udvikle de
store, grønne og flade fællesarealer, fordi beboerne har efterspurgt mere liv og
naboskab. Projekterne har medført en række positive resultater, hvor det mest
åbenlyse er nyttehaverne og en udendørs stenovn. Men det har også medført. At folk
er begyndt at møde og snakke sammen med naboer, de ikke før havde haft anledning
til at snakke med. Samtidig har driften givet haveprojekterne opbakning og de finder
sammen med projektmagerne drifts- og vedligeholdelsesløsninger for både haver og
alt det areal, der endnu bare driftes efter traditionelle metoder.
Claus Dahl fortalte om hans opgaver i jobbet som Parkchef i HTK, og om hans ønsker
til den nye, grønne politik og til samarbejdet med de almene boligafdelinger.
Og til sidst fortalte Kaya Durmaz om sine erfaringer som formand for en
afdelingsbestyrelse der skulle indgå i Råderumsprojektet. Han fortalte også om,
hvilken positiv effekt, Råderum har haft for Charlottekvarteret, om hvordan
naboskabet er styrket, og hvordan man i fællesskab er ved at få tiltrukket nye,
ressourcestærke beboere til området.
Diskussionen var livlig, deltagerne deltog aktivt debatten og der blev stillet en masse
spørgsmål til paneldeltagerne. De præsenterede deres synspunkter på, hvilke
gevinster der findes ved at opgradere fællesarealerne i de almene boligområder og på
hvordan kommunens og de almene boligområders fællesarealer kan supplere
hinanden. Bl.a. kunne Kaya fortælle om udviklingen i Charlottekvarteret siden han
flyttede dertil som barn. Som formand for bestyrelsen, kan han se, hvordan udgifterne
til hærværkskontoen er faldet til noget nær nul. Og at det hænger sammen med de
aktiviteter som er afholdt i forbindelse med projekt Råderum, aktiviteter der over tid
har været med til at forbedre fællesarealerne og styrke naboskabet.
Deltagernes kommentarer, som blev indsamlet efter mødet, fordelte sig over flere
temaer. Der var fokus på at skabe bedre fysisk integration på tværs af Gadehavegård
og ud af kvarteret. Der blev efterspurgt nyttehaver, beplantning og stauder. Der var
desuden en del nysgerrighed omkrig det at skabe kobling mellem boligsociale
helhedsplaner og fysiske renoveringer, samt på bæredygtige løsninger som lokal
jobskabelse og praktikpladser i store renoveringsprojekter.
Det blev understreget, at beboerdemokratiet skal respekteres hele vejen gennem et
projekt, men at det ikke altid er nemt at være i dialog med arkitekter og bygherrer,
som til tider ”taler et helt andet sprog” og ikke holder beboerne opdateret på store
beslutninger. Der var også fokus på børns input, som er essentielle, når der f.eks. skal
laves nye legepladser.
Og så blev der ikke mindst efterspurgt et tættere samarbejde med kommunens
driftsby, når der skal laves nye anlæg, haver eller anden beplantning. Claus Dahl
sagde hertil, at folkene fra driftbyen altid er villige til at indgå i dialog med borgerne
om byens indretning og gerne kommer på besøg, når foreninger og enkeltpersoner
tager kontakt til dem.

Integrationspolitik
Høje-Taastrup Kommune skal i gang med at udarbejde fremtidens integrationspolitik.
Det er et komplekst emne, der indeholder en lang række diskussioner. I denne debat
har vi derfor valgt at fokusere på ét emne:
Forældrenes rolle i børns og unges opvækst og samspillet mellem forældrene, skolerne
og klubberne.
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Hvad skal der til, når børn og unge med indvandrerbaggrund skal have en uddannelse
og klædes på til livet som voksne med job og familie? Hvor og hvornår vil vi gerne
have forældrene til at engagere sig? Og giver vi dem overhovedet mulighed for at få
den plads der skal til, for at de kan indtage en lederrolle i deres børns liv?

Program
Familieindsatser og deres virkning
Inspirationsoplæg ved Lea Søster Nielsen, Leder af familieafdelingen, Børne- og
ungerådgivningscenteret, HTK.

Paneldebat #2 - Integrationspolitik
Integrationspolitik - Forældrenes rolle i børns og unges opvækst og samspillet mellem forældrene,
skolerne og klubberne.




Asim Latif - Teamchef i baba projektet
Tina Hansen - Pædagog og veteran inden for klubarbejde i HTK
Marjan Ganjjou - Skole/hjem koordinator, Selsmoseskolen

Opsamling
Temaet startede med et oplæg af Lea Søster Nielsen, som understregede vigtigheden
af kommunens tidlige familieindsatser og at det opsøgende arbejde kan have
langvarig, positiv indflydelse i børns liv.
Debatten havde en række væsentlige pointer. Paneldeltagerne var enige om, at det er
gode samarbejde mellem kommunen og forældre med anden etnisk baggrund bremses
af gensidig skepsis og mistillid. Og at det kræver et velfungerende skole/hjemsamarbejde for at få forældrene til at indtage en aktiv rolle i deres børns skolegang.
Asim Latifs hovedpointe var, at kommunen er nødt til at differentiere sin tilgang til
borgerne, så hvert forældrepar mødes med passende forudsætninger, der styrker
deres forældrerolle. Han mente, at vi skal være meget bedre til at holde fokus på at
styrke faderrollen og at det kommunale system er nødt til at se på, om den måde
hvorpå vi tilrettelægger vores arbejde, er tidssvarende. Han mente, der er en gevinst
at hente ved at tilpasse sig den anden part, dermed også sagt, at tilpasning skal gå
begge veje.
Det fremgik også, at ungdomsklubbernes rolle som brobyggere er meget vigtig, når
der skal opbygges stærke relationer til forældrene. Og at det bl.a. er her kommunen
kan tage fat på den store udfordring der ligger i at få forældrene til at indtage en mere
proaktiv rolle i deres børns skolegang.
Deltagerne ønskede at der overordnet set blev holdt fokus på de gode historier fra de
udsatte boligområder og at der var tættere samarbejde mellem skoler, klubber og
helhedsplaner om at tage kontakt til forældre. Og at dette kunne foregå på
infoarrangementer om uddannelse og forældreansvar. Der blev desuden talt om selve
ordet ”integration”, og om muligheden for at skifte det ud med noget andet, da flere
blandt deltagerne så det som et ord der stigmatiserer mere end det rent faktisk
hjælper.

Feedback og eftertanker
Deltagerne var overordnet tilfredse med formen med oplæg og paneldebat og der var mange
spørgsmål fra salen. Til gengæld mente flere, at der burde have været mere tid til at komme med
input. F.eks. ville det være godt, hvis der til næste konference blev mulighed for at komme med
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konkrete forslag til, hvordan de enkelte temaer kunne udmøntes lokalt. Og flere mente, man med
fordel kan begrænse sig til ét emne til næste konference.
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