Referat af fællesmøde mellem Boligorganisationerne og Hvidovre
Kommune den 22. januar 2015

RÅDHUSET

Velkomst
Borgmester Hele Adelborg bød velkommen til mødet.
Som opfølgning på fællesmødet afholdt marts 2014, hvor emnerne var
boligsociale indsatser og klimatilpasning, omtalte Helle Adelborg den
fortsatte boligsociale indsats, hvor det gode samarbejde mellem
boligorganisationerne og kommunen er en vigtig forudsætning for at
arbejder bærer frugt.
Helle Adelborg nævnte desuden, at kommunens overordnede strategi på
klimaområdet nu er fastlagt med vedtagelse af klimatilpasningsplanen.
Udmøntning af klimatilpasningsplanen er påbegyndt. HOFOR er således i
gang med tilpasning af spildevandssystemet, og i samarbejde med lokale
brugere og borgere er man ved at udarbejde konkretiseringsplaner til
imødegåelse af skybrud. Arbejdet er startet i de tre mest udsatte områder i
kommunen.
Udviklingen i kriminaliteten i Hvidovre Kommune, orientering om ”Din
betjent”
Politikommisær Anja Høpfner oplyste, at kriminaliteten i Hvidovre
Kommune er faldende svarende til den tendens, der er konstateret på
landsplan.
Anja fremlagde tal for antallet af anmeldte forhold for områderne Friheden,
Avedøre og Hvidovre Nord.
Der blev orienteret om arbejdet med at etablere ”Dit lokale politi” i Hvidovre.
Visionen med lokalpolitiet er
 Engagerede lokalbetjente, der involverer sig i bydelen.
 Tæt og udbygget samarbejde/netværksdannelse for et tryggere
lokalområde.
 Let tilgængelighed
 Stort kendskab
Blandt de opgaver lokalpolitiet skal løse blev nævnt: patruljering i
lokalområdet, kontakt til borgere mv., bekymringssamtaler med forældre og
andre, varetagelse af SSP og andre samarbejder samt
foredrag/borgermøder.
Det lokale politi har fungeret et stykke tid i Glostrup, og borgere og
samarbejdspartnere har givet positive tilbagemeldinger til den evaluering
der er foretaget.
Det blev tilkendegivet, at der flere steder i Hvidovre parkeres ulovligt til
gene for trafikken. Anja oplyste, at politiet er klar over det, men at indsatsen
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mod ulovligt parkerede biler prioriteres lavere i forhold til de opgaver, som
er med til at skabe tryghed for borgerne.
Der blev rejst kritik af politiets manglende tilstedeværelse i Avedøre
Stationsby aften og nat. Anja oplyste, at lokalpolitiet arbejder i toholdsskift,
og at den patruljering der øvrigt foretages, også kommer i Avedøre
Stationsbyen. Politiet er således til stede i stationsbyen døgnet rundt.
Børnebestyrelse oprettet som del af beboerprojekt Bispebjerg
Familiemedarbejderne Anders Nyborg og Sejaan Mahyeddine fortalte om
arbejdet med etablering af børnebestyrelser.
De er ansat af boligorganisationen fsb under den boligsociale helhedsplan
for Bispebjergkvarteret.
Det primære formål med oprettelse af børnebestyrelser er
 At give børnene ejerskab og ansvar for det område de bor i gennem
medindflydelse.
 At give børnene en forståelse for hvorledes demokratiet fungerer.
 At skabe aktiviteter og traditioner i afdelingen, rettet både mod børn
og voksne.
Børnebestyrelserne startes op ved at der inviteres til et møde, hvor
børnene via et spil, der er særligt udviklet til formålet, bliver introduceret til
arbejdet og den indflydelse, de kan udøve via det demokratiske arbejde.
Målgruppen er børn i alderen 8-12 år. Der foretages valg til bestyrelsen på
ganske normal vis, som afholder møder en gang månedligt, hvor man
gennemfører møderne efter sædvanlige regler, dvs. med ordstyrer,
talerække, referent mv.
Blandt de erfaringer der er gjort i arbejdet med børnebestyrelser, er
nødvendigheden af voksnes tilstedeværelse for at styre møderne og for at
sørge for, at der ikke bruges kræfter på projekter, som åbenlyst ikke er
mulige at realisere.
Det er vurderingen, at børnebestyrelser kan etableres på flere niveauer, og
således ikke nødvendigvis forudsætter, at der er en boligsocial helhedsplan
for det givne område.
Anders og Sejaan stillede sig til rådighed for yderligere informationer, tlf.
38321063, sma@fsb.dk, www.beboerprojektbispebjerg.dk.
Afslutning
Borgmester Helle Adelborg takkede for indlægget og fandt arbejdet med
børnebestyrelser spændende og værdifuldt. Børnebestyrelser kan være et
godt supplement til andre organer, hvor børn og unge indgår, såsom
elevråd og ungeråd.
Helle Adelborg takkende for fremmødet.
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