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Dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af
dagsorden

Drøftelse og konklusion
Dagsorden godkendt.
Det blev bemærket, at 3B er overgået til KAB’s
administration, og enkelte rettelser til navngivning af
organisering i Fredensborg Kommune blev korrigeret.
Det blev aftalt, at Pernille Birds slides til mødets oplæg
sendes ud sammen med referatet.
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2. NN - Forberedelse
af Landsbyggefondens
etårseftersyn af Nivå
Nu
Overordnet
etårsstatus:

Nivå Nu (NN) er ved at forberede sig til LB’s etårseftersyn af
NN den 25. marts (bilag fremsendes inden da). Der vil i den
forbindelse først være en gåtur i området og herefter møde.
Mht. målopfyldelsen er tallene ikke opdateret, men det sker
muligvis inden etårseftersynet.

Bestyrelsen

Centerchef for Familie og Handicap er trådt ind i den
boligsociale bestyrelse i stedet for den tidligere souschef.

Bemanding i den
boligsociale indsats

Den ene børne- og ungemedarbejder er stoppet pr. 31.
december 2018, og stillingen er besat pr. 1. marts 2019.

Bestyrelsens samspil
med styre- og
følgegrupper

Der er afholdt tre styregruppemøder og tre
følgegruppemøder. Styregruppen har indstillet til en
drøftelse af trygheden i boligområdet.

Samarbejde

Strategisk
samarbejdsaftale og
målopfyldelse under
indsatsområderne

Budget

Der er et fint samarbejde mellem den boligsociale indsats
og boligorganisationerne. Der er også et godt samarbejde
med FK. Bl.a. deltog sekretariatslederen i
koordineringsmøder med kommunen, da sekretariatet for
den boligsociale indsats blev ramt af hærværk og forsøg på
brandstiftelse. Episoden medførte, at sekretariatet blev
midlertidigt flyttet.
Der er ikke behov for at justere samarbejdsaftalen. Da
målinger for 2018 endnu ikke er tilgængelige, er det ikke
muligt at vurdere målopfyldelsen på de enkelte
indsatsområder endnu. Måltal kan muligvis trækkes før
etårseftersynet 25. marts.
Der er et samlet underforbrug for 2018 på ca. 461.000 kr.
fordelt ml. udgifter til hhv. lønposter (307.000 kr.) og
aktivitetsmidler (157.000 kr.), herunder særligt
- Naboskabsaktiviteter
- Kitchenstars
- Kreativ læring
- Fritidsjobindsats
- Særlig uddannelsesindsats
- Forældrekursus
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Samspil ml. den
boligsociale indsats,
øvrige tiltag og
områdebaserede tiltag

Den boligsociale indsats deltager i arbejdsgruppen omkring
bylivsstrategien for Nivå Bymidte.

Overordnet om
fremdrift og
målopfyldelse i
indsatser og aktiviteter

Der er generelt god fremdrift. Det har dog været svært at
opstille realistiske målsætninger på nye aktiviteter, der
involverer et samarbejde med flere partnere, herunder
Fritidsjob, Særlig uddannelsesindsats og Brobygning mellem
institution og forældre. Man forventer dog at disse indsatser
vil opleve større fremdrift i løbet af 2019.

Status på økonomi:

Der har været et generelt underforbrug. Dette skyldes bl.a.
indsatser, der ikke er omkostningstunge, at noget
faktureres ud (fritidsjob) og at noget er finansieret af
ekstern aktør.
Da budgettet er det samme for 2019 som for 2018, betyder
det, at man forventer endnu en overbudgettering i 2019.
Der skal være en videre drøftelse af, hvad der skal arbejdes
med i 2019.

Status på delaftaler:

Målopfyldelsen for indsatser på delaftalerne ser overordnet
god ud. Nogle aktiviteter har ikke helt nået måltallene
(Beboerrådgivning, Fritidsaktiviteter, Kitchenstars,
Fritidsjobindsats, Særlig uddannelsesindsats for unge,
Forældrekursus, Sundhedscafé og brobygning ml. institution
og forældre), men resultaterne ligger inden for det rimelige
og skyldes hovedsaglig skæve succeskriterier.
En undtagelse er mentorindsatsen, hvor succeskriterierne
ikke har været helt tydelige. Der er behov for at blive
skarpere på både succeskriterier, mentorsamarbejdet,
målgruppe og også ensartethed ml. indsatser i NN og KPV.

Status på strategisk
aftale:

En del tal er endnu ikke tilgængelig. Særligt to forhold vedr.
de 20-24-årige i NN er værd at bemærke:
-

Andelen af 20-24-årige på offentlig forsørgelse er
faldet fra 22,9 % i perioden 2012-2016 til 14,3 % i
2017. Nyere tal kommer i løbet af foråret.

-

Andelen af 20-24-årige, der har grundskole som
højeste uddannelse og som ikke er i gang med
uddannelse, er faldet fra 43,5 % i perioden 2012-
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2016 til 41,5 % i 2017. Dette tal er dog stadig alt for
højt i forhold til målsætningen på 39 % eller
derunder.
3. KPV – Status på
målopfyldelse og
økonomiopfølgning

Det er helhedsplanens andet år, og man er kommet langt
med både kvalitative og kvantitative mål. Af særlig
succesfulde aktiviteter skal nævnes Lommepengeprojektet,
Studieklub i Kokkedal og Familiecaféen, hvor der er en
fordobling i forhold til de oprindelige måltal.
Vedrørende mentorindsatser oplever Kokkedal på Vej (KPV)
store udfordringer. Måltallene er urealistisk høje og skal
justeres. Det er desuden et problem, at de unge reagerer
negativt på begrebet mentor. Det skal drøftes, hvordan
indsatsen skal køre fremover.
Overordnet er økonomien fin. KPV kom sent i gang første
år, men er lykkedes fint i 2018.

4. FK – orientering om
projekter, der har
betydning for
helhedsplanerne:
Den Kommunale
Ungeindsats (KUI) og
sammenhængende
ungeindsats
- Ungdomskriminalitetsreform
- Status på 18-29årige

Pernille Bird:
Orientering om den sammenhængende ungeindsats og
ungdomskriminalitetsreformen:
Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
KUI er i FK en del af sammenhængsreformen. Den skal
derfor koordinere den samlede ungeindsats på tværs af
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Det er op
til den enkelte kommune, hvordan den kommunale
ungeindsats skal koordineres. Formålet er at løfte de tunge
grupper af unge ml. 15 og 25 år ved bl.a. at lave en
langsigtet plan, der enten skal få dem i uddannelse eller i
arbejde.
Den nye uddannelsespolitiske målsætning er, at 90 % (mod
tidligere 95 %) af de unge under 25 skal gennemføre en
ungdomsuddannelse, og at de resterende 10 % skal være i
arbejde.
I FK er der en målgruppe på ca. 400 personer - dog med en
skævvridning ml. de forskellige bydele i forhold til, hvor
mange der vil få en uddannelse. FK er den kommune, der
har flest unge (41,5 %) uden nogen uddannelse efter
grundskolen. Problemet er ikke nødvendigvis, at de unge
ikke er erklæret uddannelsesparate, men at de har andre
problemer.
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Der skal være en ajourført ungedatabase, og kommunen
har pligt til at følge unge under 25 år, der ikke er i
uddannelse eller beskæftigelse.
Den sammenhængende ungeindsats skal sikre én indgang
til kommunen, hvor den unge bliver tilknyttet en fast
”primært koordinerende person” (ikke en egentlig
kontaktperson). Denne person vil blive valgt ud fra relevans
i forhold til den unges primære problemstilling(r); fx UUvejleder, sagsbehandler eller ungerådgiver.
Det er kommunernes ansvar at gør alle unge under 25 år
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller
komme i beskæftigelse. Og alle unge under 25 år, der
hverken er i gang med eller har gennemført en
ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan.
Der bliver etableret en ny forberedende grunduddannelse,
FGU’en, der kan tilbyde mere skræddersyede forløb.
SSP-indsatsen
- Der har været tre ubesatte stillinger. To nye SSPkonsulenter starter 1. marts og den tredje 1. april.
- Indsatsen skal styrkes fx ved undervisning i social
pejling, forebyggende forældremøder i 8.-klasser, et
nyt chatforum og træffetider på skolerne.
- Indsatsen skal også styrkes i lokalområderne bl.a.
ved mere synlighed og samarbejde, større
tilgængelighed (opsøgende arbejde) og opfølgning på
bekymrende adfærd.
- Det er vigtigt, at AKT og skolerne har nem adgang til
SSP.
- Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde ml. FK og
helhedsplanerne.
18+ indsatsen
- Der skal ansættes 2-3 medarbejdere pr. 1. maj.
- Det er vigtigt at koordinere indsatsen med
helhedsplanerne.
Det er relevant at skelne ml. SSP- og 18+ indsatserne:
SSP-indsatsen for de helt unge er forebyggende og skal
hjælpe den unge på vej i en god retning, ligesom den gerne
skal kunne stoppe fødekæden til kriminelle og
uhensigtsmæssige miljøer. 18+ indsatsen har fokus på især
kriminalitet, bander og andre grupperinger, der består af de
lidt ældre unge.
Ungdomskriminalitetsreformen (UKR)
UKR omfatter børn i alderen 10-17 år. Aftalen består i et
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nyt ungdomskriminalitetsnævn, der oprettes i alle
politikredse, kortere frister og tilpasning af politiets opgaver
samt oprettelsen af en ny ungekriminalforsorg.
Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)
UKN består af en dommer, et medlem indstillet af KL og et
indstillet af Rigspolitiet. Repræsentanter for
ungekriminalforsorgen, opholdskommunen og UKNsekretariatet deltager i nævnsmøderne.
Nævnet skal træffe afgørelse i sager vedr. personfarlig
kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet, der i kombination
med andre risikofaktorer gør barnet/den unge særlig udsat.
Det er politiet, der laver en screening og indstiller til
nævnet. Kommunen skal så lave en ungeundersøgelse og
en indstilling vedr. indsatser. Nævnet behandler herefter
sagen og træffer afgørelse om, hvilke indsatser kommunen
skal sætte i værk. Der er korte frister både før og efter
behandling af sager i nævnet.
Ungekriminalforsorgen (UKF)
UKF’s opgave er at føre tilsyn med barn/ung ang.
efterlevelsen af nævnets afgørelse. Dette gøres vha.
løbende tilsynssamtaler, kontrol med foranstaltninger og
tilsyn med kommunernes iværksættelse af
foranstaltningerne. Tilsynet med kommunerne betyder, at
UFK laver en indberetning til nævnet ved manglende
efterlevelse eller gennemførelse af de vedtagne
foranstaltninger.
Birgit Bagge:
Kommunen som helhed, intet specifikt om Nivå og
Kokkedal.
- 115 personer i kommunen modtager
uddannelseshjælp.
- Der er en ledighed på 7,6 % (FK ligger nr. 10 på
landsplan.
- Fra 2017-2018 har der været et fald fra 55-45 % af
uddannelsesparate.

5. KPV – Forlængelse
af Kokkedal på Vej

Landsbyggefonden ønsker, at KPV forlænges med et halvt
år fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021, så helhedsplanerne
KPV og NN får samme kadence. KPV indstiller, at den
boligsociale bestyrelse godkender dette.
Der er ikke indtryk af, at der er nogen økonomiske
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problemer forbundet med indstillingen.
Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

6. NN – Overskydende
midler fra 2018
Drøftelse af inden for
hvilke indsatsområder
midlerne skal bruges

Ved budgetopgørelsen den 6. februar 2019 er der samlet
set et underforbrug for 2018 på ca. 461.000 kr. fordelt ml.
udgifter på hhv. lønposter (307.000 kr.) og aktivitetsmidler
(157.000 kr.) (se evt. også under punkt 2).
Det synes hensigtsmæssigt at beholde 111.000 kr. til
kommende udgifter på aktivitetsposter, årsopgørelser mv.,
hvilket efterlader 350.000 kr., som kan bruges på andre
aktiviteter. Landsbyggefonden (LB) ønsker, at disse midler
bruges indenfor allerede eksisterende indsatser.
NN foreslår, at midlerne bruges indenfor områderne
Uddannelse og job og fritidsområdet 13-17 år.
Bestyrelsen synes, at det er en god prioritering at støtte op
om disse to indsatsområder. Men der er enighed om, at der
mangler mere konkret information om de specifikke
indsatser.
Da LB ønsker, at midlerne bruges i løbet af 2019, kan den
videre drøftelse og beslutning om brugen af midlerne ikke
vente til det næste bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019.
Det blev derfor aftalt, at NN arbejder videre med et konkret
oplæg, som drøftes på et bilateralt møde ml. NN og FK
hurtigst muligt.

7. KPV – Ændring af
følgegrupper i KPV

Der er nu to års erfaring med de nuværende fire
følgegrupper i KPV. Pga. det tætte samarbejde på tværs
vurderer KPV, at der er behov for at ændre på
sammensætningen af følgegrupperne og reducere antallet
fra fire til tre, så udbyttet af møderne optimeres.
De foreslåede ændringer af følgegruppernes
sammensætning og antal blev vedtaget af bestyrelsen.
Det blev i forlængelse heraf pointeret, at overdragelse af
opgaverne skal prioriteres.

8. Studievejen –
Ændring af
succeskriterier

Studievejen er en indsats, der består dels af studiecaféer i
hhv. Kokkedal og Nivå og dels af en tværgående, frivillig
mentorindsats.
KPV og NN ønsker at ændre succeskriterierne
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(målopfyldelsesskemaerne) til et mere realistisk niveau for
indsatsen.
1. Målsætningen for mentorindsatsen er urealistisk høj.
Derfor foreslår KPV og NN, at målsætningen justeres,
sådan at antallet af mentorforløb nedjusteres fra 25
til 5 i Nivå og fra 30 til 5 i Kokkedal. På nuværende
tidspunkt er der etableret tre mentorforløb i hvert
område.
2. KPV og NN foreslår at antallet af unge, der årligt
deltager i Studiecaféen i Nivå, sættes op fra 15 til 30,
så målsætningen svarer overens med den i Kokkedal.
3. Målsætningen om 18+ indsats med fokus på fædre
slettes fra skemaet i Kokkedal.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.
Det blev aftalt, at succeskriterierne evt. redigeres i løbet af
2019.

9. Næste
bestyrelsesmøde og
eventuelt

Næste bestyrelsesmøde bliver holdt den 1. oktober 2019 kl.
10.00-12.00 på rådhuset.
Der var en drøftelse af en mulig indsats for
familieforsørgede kvinder i KPV og NN i alderen 29-39 år.
Der er nogle af disse kvinder, der er højt kvalificerede men
mangler et netværk for at kunne komme i arbejde. Da de
ikke er på offentlig forsørgelse, hører de ikke under
Jobcenteret. KVINFO har oplyst, at de kan stille et
mentornetværk til rådighed for disse kvinder, og vi bør
undersøge, om der kan rejses midler til det. I Odsherred
har man gjort forsøget og har afsat 100.000 kr. til indsatsen
pr. år. Der bør arbejdes videre med at undersøge
mulighederne for at lave en indsats.
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