Referat - De9-møde 15. juni 2020
1- Status på projektet – aktiviteter i en corona-tid
-

-

Vi har været her hele tiden - men har haft lukket for besøg fra beboere. Legestuen er åbnet på
corona-blus (udenfor). Vi har lavet pop-up arrangementer (madlavning, musik, krea).
Ledigheden stiger i området (det kan mærkes på job- og uddannelsevejledning)
Vi har vandret meget i området (opsøgende arbejde hvor vi følger op på henvendelser). Vi har
lavet ’walk and talk’ med udsatte beboere, som har brug for en snak. Vi har lavet
konfliktmægling mellem stridende naboer.
Vi laver film for at gøre opmærksom på vores tilbud
Vi laver Bootcamp for unge med fokus på dansk og matematik i sommerferien
17. juni skriver vi sammen med BB, T13 og kommunen under på at lommepengejob-indsatsen
forankres hos kommunen – første gang det sker i DK.
Turning Tables er i gang med musik-, foto- og filmværksted for børn og unge fra 17. juni-10. juli
i Hallingparken. Samarbejder i denne omgang med Mellemfolkeligt Samvirke (bl.a. med
Ungefællesskabet) Fokus er kriminalitetstruede unge.

2- Udkast til prækvalifikation - eventuel boligsocial helhedsplan og den videre proces
-

-

-

-

Workshop med boligafdelinger/organisationer er pga. corona droppet.
Vi (Bo) er pt i gang med at lave prækvalifikation til Landsbyggefonden, som skal godkendes før
vi kan skrive den reelle ansøgning.
Boligorganisationer og kommunen har sagt god for, at de gerne vil arbejde videre med en
ansøgning om ny boligsocial helhedsplan.
Den samlede pulje i Landsbyggefonden til boligsocialt arbejde er skåret ned fra 240 mio. til 140
mio. Områder som er på ghettolisten prioriteres i første omgang. Dernæst de områder, som
ligger tæt op ad listen.
Indsatsområder som der skal arbejdes med i ny helhedsplan i flg. Landsbyggefonden - sæt ind
Når der i boligforliget ud af 30 mia. ikke findes penge til boligsocialt arbejde, kan det muligvis
tolkes som om, at der ikke længere er politisk opbakning til boligsocialt arbejde. Får vi lov at
fortsætte 4 år mere, arbejder Bo ud fra en tese om, at der ikke komme en efterfølgende
boligsociale periode(r). Derfor skal forankring/nedlukning af indsatser tænkes ind i evt. ny
periode. (Der udtrykkes bred bekymring herfor blandt De9. Der udtrykkes også ønske om at
man i tilfælde af at der ingen ny helhedsplan kommer får et overblik over priser på de enkelte
tiltag, så alternative midler kan forsøges fundet)
Vi opfylder pt. 2 af ghettokriterierne personer uden uddannelse og andelen af borgere med
ikke vestlig baggrund. Andre 2 er tæt på (indkomst, kriminalitet)
Det undersøges om T13 har lavet aftale med kommunen om en kommunal anvisning der
hedder 50/50, BB har måske lavet en der hedder 100 % sagen har været oppe på byrådsmøde
den 10. juni 2020 sagsnummer 860: https://dagsordener.brondby.dk/vis/#f8e47524-61174c20-90d4-6dcb2f43acea
Prækval sendes forhåbentlig til afdelinger, organisationer og kommune i august
Inputs fra De9: (Torben) Vi skal ikke have fokus på, at vi skal lukke ned, men i stedet banke på
døre (politisk) med hvor gode og effektive og vigtige vores indsatser er.

3- Pause

4- Tryghedsindsatsen – opsamling fra sidst
-

-

Vi griber ind over for unge, der laver kriminalitet op til 1 km fra deres matrikel (i grove tilfælde
bliver familien sat ud).
Vi er gået fra at arbejde mest med unge/krim. Nu er det også psykiske syge, konflikter,
utryghedsskabende adfærd, opsøgende generelt.
Vi oplever, at forældre ofte er helt ubekendte med hvad deres børn/unge laver af kriminalitet.
Vi bruger politiets journalnumre med udgangspunkt i politiets døgnrapport. Boligafdelingerne
må gerne få oplysninger om beboeres kriminalitet.
Vi har haft svært ved at få aktindsigt hos politiet.
Vi oplever også, at vi skal presse på hos politiet for at få dem her ud ved unge
(utryghedsskabende adfærd). Vi står selvfølgelig for den del, der handler om husregler.
Beboere oplever at politiet kommer meget sent og at det er svært at blive taget alvorligt.
Med børn menes personer i alderen 15-30 år.
Skal vi på vegne af De9 henvende os til politiet med ønske om at gå dialog om, hvordan vi
forbedre samarbejdet (hvor der ex kan nedskrives en aftale med punkter for hvad samarbejdet
indebærer)? Vi skriver et udkast. Vi kan evt. lægge lidt pres på ved at skrive en
pressemeddelelse på vegne af De9. (Jeppe bemærker, at der kan refereres til et møde politiets
selv holdte ca. i 2015, hvor der var mange gode intentioner/visioner fra politiets side). Der er
opbakning fra De9. Hver afdeling kommer med input til hvilke problemstillinger, der skal
samarbejdes med. I første omgang indkaldes politiet på ledelsesniveau til et indledende møde,
herefter samles inputs fra afdelinger, som danner udgangspunkt for et evt. andet møde. Målet
er en aftale om hvilke politi-indsatser, der skal prioriteres i området. I første omgang deltager
Torben og Brian på mødet med Bo. Jens Ansbjerg kan også inviteres.
Vi samarbejder med Multihuset omkring kontakten til psykisk syge
Vi afkræver handling fra kommunen i de grelle tilfælde med fx psykisk syge, hvor lejligheden er
misligholdt (i mange tilfælde er det kommunen, der har placeret beboeren).
Der er en oplevelse af der køres meget stærkt i området – både på motorcykel og i bil (særligt
om aftenen) og fraværet af fotovogne/politi.

5- Andet
-

Henvendelse til Kåre Dybvad
Boligministeren har ikke ønske om at mødes.
Skulpturerne i Brøndby Strand
Skulpturerne skal vi (afdelingerne) selv vedligeholde. Statens Kunstfond, som blev ansøgt
midler hos, mente ikke skulpturerne var bevaringsværdige.

