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I Aalborg Kommune findes der pr. 1. april 2018 tre boligsociale helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden – alle med opstart primo 2017.

Helhedsplanerne udarbejdes, med støtte fra Landsbyggefonden, i et samarbejde mellem den givne boligorganisation og Aalborg Kommune. Hensigten er at opnå langsigtede helhedsorienterede løsninger af boligområdernes problemer.
En boligsocial helhedsplan indeholder en redegørelse af boligområdets problemkompleks, beskrivelser af
aktiviteter under de givne indsatsområder, formulering af målsætninger og succeskriterier, et budget med
min. 25 % lokal medfinansiering (fordelt mellem boligorganisation og kommune), konkrete samarbejdsaftaler, milepælsplaner samt målopfyldelsesskemaer.
De tre boligsociale helhedsplaner der løber fra 2017-2020, i hhv. Aalborg Øst og Nørresundby, er alle tre
bygget op efter samme organisering med en strategisk bestyrelse på direktør- og ledelsesniveau, en lokal
styregruppe med primært lokale ledere, et projektsekretariat bestående af boligorganisationens projektleder og projektmedarbejdere samt en række aktivitetsgrupper/faglige netværk, bestående af samarbejdspartnere fra lokalområdet.
De to helhedsplaner i Aalborg Øst har samme bestyrelse for at sikre sammenhængskraft i området, men er
ud over det separat organiseret.

Det er forskelligt fra helhedsplan til helhedsplan hvilke og hvor mange aktiviteter der er iværksat for at opnå
de lokale målsætninger. For de tre ’2017-2020 helhedsplaner’ arbejdes der dog inden for de fire samme
indsatsområder, for at nå til en helhedsorienteret løsning af områdernes problemer:





Forebyggelse og Forældreansvar
Uddannelses og Beskæftigelse
Kriminalpræventiv Indsats
Tryghed og Trivsel

Under hvert af de fire indsatsområder er der identificeret nogle kerneudfordringer, som helhedsplanerne
målrettet skal adressere og fokusere sine aktiviteter på at løse. Dvs. at der ud fra hvert indsatsområde er
udarbejdet en delaftale hvori man beskriver formålet med indsatsen og fastsætter de lokalt opstillede målinger (succeskriterier) samt datakilde hertil. Bestyrelsen for helhedsplanen er ansvarlig for at følge op på succeskriterierne.
I styregruppen foretages årligt en evaluering af helhedsplanens aktiviteter ift. de opstillede succeskriterier.
Eventuelle ændringer på strategisk og operationelt niveau, skal godkendes i bestyrelsen.
Landsbyggefonden følger helhedsplanerne i hele projektperioden og indhenter årligt en status på centralt
genererede registermålinger. Målingerne har til formål at give en karakteristik af boligområdernes udfordringer, herunder de målgrupper som helhedsplanernes indsatser skal skabe forandringer for – og fungerer
således som en årlig ”temperaturmåling”.
Såfremt den strategiske samarbejdsaftale må revideres, kræver det godkendelse i Landsbyggefonden.
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