
Kommunens rolle
Albertslund Syd i praksis

April 2016



- Albertslund Syd

- Masterplan Syd

- Partnerskabsaftale

- Styringsdialog

- Nye partnerskaber

- Dagligdagen i praksis



Albertslund Syd

•	3 boligtyper
•	6 afdelinger
•	2 organisationer
•	Kommunale ejendomme



Albertslund Syd

” Det er pragfuldt at kunne gå direkte fra sengen ud til morgenksffen 
i havenen dejlig sommermorgen, uden at tænke på, om man nu er 
tækkelig nok [...] Man kan tage solbad uden en trævl på kroppen, 
hvis man har lyst. ”



•	Én boligafdeling ville renovere i 2003

•	Borgmester, Finn Aaberg > Organisering!

Masterplan Syd



•	Fælles ønske om at renovere bydelen Albertslund Syd.

•	Overordnede mål: At udvikle Albertslund Syd fysisk og socialt > attraktivt boligområde.

•	Renoveringsindsatsen skal hænge sammen med de øvrige indsatser i området.

•	Planlægges, vurderes og besluttes i en fornuftig rækkefølge på tværs af boligorganisationer 
og boligafdelingers ejerforhold mm.

Masterplanens formål



Partnerskabsaftale

•	3 boligtyper
•	6 afdelinger
•	2 organisationer (et administrationsselskab)
•	Albertslund Kommune (områdefornyelse, anvisning, boligsocial, )

Arbejdsgruppen om teknik

Arbejdsgruppen om information

Arbejdsgruppen om boligsociale forhold

Arbejdsgruppen om juridisk/økonomiske forhold

Syd 2020 - Område 3 & 4

Relaterede kommunale projekter
Driftaftale/Kanalprojekt

Arbejdsgrupper om andre delopgaver

KommunenVA AB

Projektsekretariat

Tovholdergruppen

SAMRÅDET

Rækkehusene

Gårdhusene

Etagehusene

VA 4 Syd

VA Nord

AB Syd

VA 4 Række

AB etage

VA afd. 5

•	Trække i samme retning
•	Forpligte sig på at yde de ressourcer, der skal til / være til rådighed
 fx. renovering af kanalen



Partnerskabsaftale

•	Prøveboliger
 Energiklasser
 Facadebeklædning
 Indretning

•	Genhusning i Almenbolig+
 Udfordre vanetænkning

•	Netværk
 Vision og strategi

Samarbejde

Partnerskabsaftale for Masterplan Syd



Styringsdialog

•	Masterplan Syd > Styringdialog

•	Deltagelse på politisk niveau - borgmester og direktører
•	Drøftelse hele vejen rundt
•	Alle aspekter (Fysisk, boligsocialt, anvisning)
•	Ikke kun tilsyn! 

•	Ny styringsdialog 2010



Boligkoordinering

•	Intern organisering
•	Møde hver 6. uge

•	For at være rustet til styringsdialog

•	Videndeling, drøftelse af problematikker

•	Tilsyn, fysisk planlægning, anvisning & boligsocialt arbejde

Nye partnerskaber



Nye partnerskaber

•	Visionsgruppen: overordnet forum i den boligsociale helhedsplan med ABC
 Samme agenda i mange forskellige fora

•	Ny stor partnerskabsaftale:
 Interesse fra kommune og boligselskaber for at lave bredt diskussionsforum på tværs
•	Nyt afsæt: behov for renovering / boligsocial helhedsplan

Boligkoordinering
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’Inddragelse handler ikke kun om 
demokrati eller om, at alle skal be

stemme lige meget, men om at give 
mulighed for at få noget gennemført 

så kvalifi ceret som muligt’

Dagligdagen i praksis
Beboerdemokrati



Dagligdagen i praksis
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2PROCES MODEL

Godkendt helhedsplan
helhedsplan
helhedsplan

VURDeRING OG
GODKeNDelse

Endelig helhedsplan

VURDeRING OG
GODKeNDelse

helhedsplan

VURDeRING OG
GODKeNDelse

helhedsplan

Idékatalog
Foreløbighelhedsplan

Foreløbighelhedsplan
helhedsplan

Foreløbighelhedsplan

Foreløbig

PROJeKT-
FORslAG

IDÉ-
UDVIKlING

sTATUs OG FOR-
BeReDelse

Administra
tionen tager 
initiativ til 
renoveringen 
og afk larer 
økonomi for at 
gennemføre 
den beboer
demokratiske 
proces.

Projektleder og 
afdelingsbe
styrelsen får 
godkendelse i 
organisations
bestyrelsen til 
at gå i gang.

Der nedsættes en 
styregruppe for 
inddragelsesforløbet. 
Her sidder typisk 
repræsentanter for 
afdelingsbestyrelsen, 
administrationen, 
rådgivere, boligor
ganisationen, evt. 
kommunen, evt. 
socialforvaltning. 

Projektforslag 
med tilhørende 
budget. Låne
optagelse og 
evt. husleje
konsekvenser 
skal godkendes 
af afdelings
mødet. 

Budget efter 
licitation. Der 
redegøres for 
økonomi og 
fi nansiering. 
Desuden beskri
ves evt. projekt
ændringer,
f.eks. som følge 
af besparelser.

Byggeregnskab. 
Der redegøres 
for ændringer 
i forhold til 
skema B.

1 2 3 SKEMA
A

SKEMA
B

SKEMA
C

A1: Fremtids
analyse af almene 
boligafdelinger

A2:  Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 
Projektering, 
udførelse og
drift

A3: Beboerdemokratisk proces  Dette AlmenHæfte



Dagligdagen i praksis

•	Tæt dialog med boligorganisationerne
 hurtig udarbejdelse af lokalplaner og byggetilladelser
 deltager i ”byggemøder”  > afklare spørgsmål undervejs

•	Godt beboerdemokrati
•	Relationer: politikere bor også alment
•	Boligselskaber tager udgangspunkt i Vision & Strategi
•	Vi kan agere hurtigere som kommune
•	Gode relationer ud af kommunen
•	Afstemme modsvar til oppositionen

•	Nye aktører
 person-/relationsbåren

Fordele og ulemper



Dagligdagen i praksis

•	Albertslundværdierne

•	Det pofessionelle råderum

•	Den nære relation

•	Den gensidige initiativpligt

•	Mangfoldighed

•	Demokrati

Forpligtende dialogstyring



TAK


