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Fire boligområder én fælles indsats
Den 1. oktober starter den nye boligsociale helhedsplan i Slagelse kommune ”En fælles indsats”
op. Indsatsen er et samarbejde mellem de fem boligorganisationer; FOB, Slagelse Boligselskab,
Slgelse Almennyttige Boligselskab, Bolig Korsør, Skælskør Boligselskab og Slagelse kommune.
Indsatsen dækker i alt fire boligområder i Slagelse, Korsør og Skælskør
• Ringparken/Schackenborgvænge i Slagelse
• Sydbyen i Slagelse
• Motalavej i Korsør
• Præstevangen og Parkvej i Skælskør
Visionen
Visionen for den nye boligsocial helhedsplan er at skabe attraktive og bæredygtige by- og
boligområder, der er naturligt integreret i den øvrige by.
”Vi er bevidste om, at visionen er meget ambitiøs og kun kan opfyldes med et markant
uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt løft af beboerne i områderne. Tryghed, hvor man bor, er
en fundamental forudsætning for at opfylde visionen. Vi føler os sikre på, at med et tæt
samarbejde mellem boligselskaberne, Slagelse kommune samt lokalpolitiet og vigtigst af alt beboernes ejerskab og engagement i og for områderne, vil vi nå langt i de kommende 4 år”, siger
Flemming Stenhøj Andersen direktør i FOB og formand for Helhedsplanens bestyrelse.
Fire boligområder én fælles indsats
Hidtil har der været en boligsocial indsats i hvert af de fire boligområder. Fremover er indsatsen
fælles. Det giver muligheden for bedre koordinering, mere effektiv indsats og bedre udnyttelse af
resurserne.
Tilgangen for de kommende år vil have stærkt fokus på kapacitetsopbygning og bæredygtighed i
områderne ud fra en stærk tro på, at alle mennesker er motiveret for at klare sig selv i livet med
de forudsætninger, de har til rådighed.
”Helhedsplanens parter skal løfte de opgaver, vi hver især er bedst til – og som ligger i forlængelse
af vores naturlige kerneopgaver. Vi skal supplere hinanden bedst muligt i en fælles indsats. Det,
tror vi, er den bedste vej til at nå de fælles mål i den nye, samlede helhedsplan for de fire
boligområder”, siger formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Slagelse Kommune,
Helle Jacobsen.
Ambitiøse mål
Det er spændende målsætninger, boligorganisationerne og Slagelse kommune har sat for den
boligsociale indsats, som er finansieret i fire år frem til 30. september 2021. Fx er det et mål, at
andelen af beboere, der i høj eller nogen grad oplever tryghed i deres boligområde, skal stige, og
at antallet af anmeldelser af hærværk reduceres kraftigt med 15% årligt. Desuden skal langt flere
unge have en uddannelse og færre borgere skal modtage offentlige ydelser.
Ilir Shkoza er chef i Kompetencecentret, som er Helhedsplanens udførende enhed. Han har netop
sat holdet, som skal løfte opgaven, og han er fortrøstningsfuld i forhold til at nå de opstillede mål:

”Dygtige og fagligt stærke medarbejdere er en forudsætning for at nå helhedsplanens ambitiøse
mål. Efter en grundig ansættelsesproces har vi nu sat det hold, der skal være med til at udmønte
målene. Jeg er helt sikker på, at vi har fundet de rigtige medarbejdere til at løse opgaverne
sammen med beboerne og helhedsplanens øvrige samarbejdsparter”, siger han.

Fakta:
Hvad er en boligsocial helhedsplan?
En boligsocial helhedsplan er typisk en 4-årig plan, der skal forbedre det boligsociale miljø i
udsatte boligområder.
Helhedsplanen ”En fælles indsats”, er hovedsageligt finansieret af Landsbyggefonden med i alt 25
mio. kr. Slagelse Kommunes medfinansiering udgøres primært af medarbejdertimer. De 5
deltagende boligselskaber medfinansierer dels med kontanter (3,2 mio.) og dels med lokaler og
medarbejdertimer.
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