
Stikord fra møde den 28.1.2016 om boligplacering af flygtninge 

Deltagerne skrev (om det, der har optaget dem):  

 Dialog Open For All – ændring i mentalitet og retorik 

 Udfordre rigid sagsbehandling og lovgivning, - dialog med private grundejere, developere og 

civilsamfund 

 Flexible boliger 

 Indtænkte infrastruktur - også den social infrastruktur 

 Ingen panik, der er tid nok til at finde de gode løsninger 

 Det er en forudsætning at lovgivningen følger med 

 Fælles mål for forskellige interesser 

 Bygningsregler 

 Nytænkning: Nye rammer, lovgivning som giver flere muligheder 

 Tænke bolig ind i screening af flygtninge og deres behov 

 At investere i det succesfulde eksempel og den positive/gode historie 

Stikord til drøftelse af næste skridt og noget at samles om  

Forslag til at mødes om følgende specifikke emner 

- Bygningsregler fx  

o når vi bygger småt  

o behov for at administrere anderledes end ”plejer”   

- Midlertidighed 

o Fleksibilitet 

o Lovgivning 

- Civilsamfundet 

o Boligplacering 

o Beskæftigelse 

o Integration  

- Omdanne eksisterende bygnings- og boligmasse 

- Nytænke sektoren ved at definere: Hvad vil vi være, og så arbejde baglæns 

o Hvad er afløseren til den almene og private boligsektor 

- Ansøge ministerium om at blive frikommune (flere kommuner sammen) om at tillade at eksperimentere 

- Holistisk tilgang til nye borgere; Hvad hvis de var vores børn, - hvordan ville vi så gøre?  

Forslag til at mødes mere uformelt igen 

- Erfaringsopsamling  

o Dele viden og erfaringer om konkrete opgaver indenfor forskellige fagligheder og på tværs 

- Undersøge hvordan vi kan løse en opgave ved at forstørre den, fx sætte fokus på, at der eksisterer et STORT 

behov for billigere boligere, så det er ikke bare aktuelt nu pga flygtningene/vores nye borgere 

- Ikke bare en opgave med flygtninge, - et fremtidigt vilkår, at der kommer flere nye borgere til 

- Lad os diskutere: Til hvilke bo-former skal vi bygge (hvordan bygger vi hensigtsmæssigt ift. at matche fremtidens 

behov forårsaget af den demografiske udvikling og globale trends).  

Til slut diskuterede deltagerne at mødes om at blive yderligere inspireret til at tænke på tværs, ud af boksen, holde 

fokus på at gøre noget og stoppe-fortsætte-begynde med noget! 


