Referat af ét-årseftersyn med LBF. d. 9.10.2018
Deltagere:
René Nielsen (Forretningsfører, KBS)
Francisco Ortega (Udviklingschef, BOSJ)
Bjarne Andersen (Arbejdsmarkedschef)
Henrik Laybourn (Direktør)
Ulf Lolk Larsen (Centerchef CDI)
Mikkel Pedersen (Sekretariatsleder for helhedsplanen) referent.
Vi startede mødet med en konstatering af at de boligsociale data viser at det går godt med udviklingen i de
fire områder med helhedsplan i Køge. Den store forebyggelsesindsats i Karlemoseparken har dog udløst en
række tiltaler og domme, som for 2018-2019 vil betyde at afdelingen igen er i risiko for at lande indenfor
kriteriet omkring kriminalitet (ghettolisten).
1. Opfølgning på indsatsens organisering, herunder evt. Opmærksomhedspunkter vedrørende
bestyrelsen, samspillet med evt. følgegrupper og samarbejdet mellem kommune og
boligorganisationer.
Organisering virker godt omkring af de kommunale politikere er kommet med. Direkte adgang til politikere
har bl.a. ført til bevillinger og mere fokus. Mentorprojekt til 2 mio. kr. bevilget, samt ekstrabevilling på
250.000 til fritidsjobs til institutioner.
Der er en god opbakning til organiseringen og selve møderne som indeholder en god blanding af temaer og
politikker og konkret lokal indsats.
LBF anbefaler administrative repræsentanter men ved godt der kan være særlige ønsker lokalt, derfor kan
det principielt lade sig gøre at afdelingsformænd i stedet for org. Bestyrelse deltager i bestyrelsen.
Udlejning: LBF spurgte til om der var konstaterede en positiv udvikling i forlængelse af fleksibel
udlejningsaftale i Karlemoseparken. Francisco Ortega var ikke bekendt med disse resultater men ville
undersøge nærmere og vende tilbage til LBF.
2. Opfølgning på fremdrift, det strategiske samarbejde og målopfyldelsen, herunder status og evt.
opmærksomhedspunkter vedrørende den strategiske samarbejdsaftale og indsatserne.

Der er aktiviteter, der ikke er kommet i gang, som det også fremgår at det udsendte materiale.
Aktiveringsindsatsen for kvinder er overhalet af udviklingen, Bjarne Andersen forklarer at målgruppen stort
set er forsvundet.
LBF opfordrer til at nye aktiviteter så vidt muligt orienterer sig mod forsørgere, hvis man skal tage
målgruppen af de over 30-årige med.
Jobcentret kigger især på ægtefælleforsørgede samt borgere der er faldet for kontanthjælpsloftet. Det blev
aftalt at de lokale parter, helhedsplan, Jobcenter og CDI skal udarbejde en projektbeskrivelse og samtidig

revidere den nuværende delaftale, selve aktiviteterne skal sættes i gang hurtigst muligt da man allerede er
et år forsinket.
Forældreprojekt i Ellemarken. Der er nu startet en slags lokal legestue, et koncept der skal arbejdes videre
med sammen med de lokale institutioner. Ift. familieklassen arbejder vi lige nu med en lovende
samarbejdsmodel, hvor initiativet fra skolen kan gives lidt mere volumen og samarbejdet med
helhedsplanens sekretariat kan udbygges.
Justeringerne kan besluttes lokalt, men delaftalerne og milepælsplaner skal som nævnt opdateres. Dog skal
det stadig ind over LBF hvis indsatser skal flyttes fra en delaftale til en anden.

3. Opfølgning på økonomi
LBF spurgte ind til om kommunen regner med at kompensere for den manglende erlagte medfinansiering
de kommende år, hvilket Bjarne Andersen bekræftede på mødet.
Overskud på forrige års bevilling på 165.000 skal for så vidt muligt planlægges og anvendes inden for
indeværende år. Det skal være aktiviteter som kan være en fortsættelse af aktiviteter fra den gamle
helhedsplan, inden for nogle af de områder der kan svære at finansiere under ny HHP.
Helhedsplanen udarbejder et budget herfor og fremsender til LBF.
AP Møller bevilling kan evt. forskubbe forbruget på LBF midler men her skal specifikt søges til LBF.
Revisorpåtegnet regnskab skal aflægges inden 30.06 2019.
4. Vurdering af behov for evt. yderligere opfølgning.
Evt. Ikke noget under punktet.

