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01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

17/140
Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-10-2017
Ikke til stede: Gitte Kondrup, Freja Södergran
Fraværende: Gitte Kondrup (A) og Freja Södergran (O).
Dagsordenen godkendt.
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02. Beslutningssag: Forslag om nyt tildelingskriterie i forbindelse
med 25 % boliger
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

17/18413
Byrådet

Sagsfremstilling
Der foreligger følgende forslag fra A, F, L og Ø:
”Indledning/baggrund:
I Helsingør Kommune er der årligt 3-4 forsørgere, der sammen med deres barn står uden
bolig. Helsingør Kommune har mulighed for at anvise borgere en bolig i de almennyttige
bebyggelser, idet Helsingør Kommune råder over anvisningsretten til 25 % af de ledige
lejligheder.
Sagsfremstilling:
På byrådsmødet den 27. marts 2017 besluttede et flertal at udvide kriterierne til at omfatte:
Familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år på tidspunktet for
tildeling af bolig som er udsat fra seneste bolig. Kriteriet gælder ikke ved ordinært
samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke kan udleje til
f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål.
På trods af denne vedtagelse er der fortsat forsørgere, med ”hjemmeboende” børn, der er
hjemløse/boligløse. Der er børn, der bor i en bil, sammen med deres forsørger.
Det er selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt for Helsingør Kommune, at der bor børn under
sådanne forhold, og samtidigt kan det også blive særdeles dyrt for Helsingør Kommune. Der
er langt større chance for, at der skal iværksættes sociale foranstaltninger over for børn, der
er hjemløse.
Derfor foreslår Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne, at der indføres
endnu et tildelingskriterie:
Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner, at det vil være i barnets tarv, at
familien eller forsørgeren tildeles en bolig.
Indstilling:
Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne foreslår,
at der indføres endnu et kriterie for at komme i betragtning til en lejlighed omfattet af 25 %
kriterierne:
Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner at det vil være i barnets tarv, at
familien eller forsørgeren tildeles en bolig.”
Beslutninger Byrådet den 28-08-2017
Sagen sendes til behandling i Socialudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.
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Supplerende sagsfremstilling
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,
1. at der indhentes en udtalelse fra Børne- og Uddannelsesudvalget, således, at
problemstillingen kan belyses set fra en børnefaglig vinkel.
2. at Center for Borgerservice, IT og Digitalisering undersøger, hvor mange familier der
i dag anvises bolig med henvisning til barnets tarv.
Beslutninger Socialudvalget den 12-09-2017
Ikke til stede: Duygu A. Ngotho
Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).
Indstillingerne godkendt.
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget
Det vil altid være i et barns tarv, at barnet og deres familie har et hjem. Som det er i dag, er
der familier, der ikke får tildelt en bolig. Det skyldes dog ofte andre forhold end kriterierne.
Ændring af kriterierne vil derfor ikke i alle tilfælde føre til en bolig, fordi der samtidig vil
være tale om familier med gæld til boligselskaber og/eller, at boligselskaberne ikke ønsker
familien retur.
Børnefamilier, der er i huslejerestance med fare for at blive udsat, får oftest bevilget
betaling af denne huslejerestance både 1. og 2. gang, de er i restance, hvis alternativet er
anbringelse uden for hjemmet.
Center for Børn, Unge og Familier har af og til sager, hvor borgerne ikke er i personkredsen
for 25 % boliger, men hvor en bolig er nødvendigt for at kunne varetage barnets trivsel og
fortsatte udvikling. I disse sager har Socialudvalget givet forvaltningen en ”elastik” ift.
kriterierne- dvs. at Center for Børn, Unge og Familier går i dialog med Center for
Borgerservice, It og Digitalisering og finder frem til en løsning, hvis det er muligt.
Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering
anbefaler, at et evt. nyt kriterier efterfølges af undtagelsesbestemmelser: ”Kriteriet gælder
ikke ved ordinært samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke
kan udleje til f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål, herunder gæld”. Centrene gør
samtidig opmærksom på, at det nye kriterie vil medføre øgede udgifter for kommunen.
Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,
at Børne- og Uddannelsesudvalget udtaler sig i forhold til det nye kriterie.
Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget
Center for Borgerservice, IT og Digitaliserings bemærkninger til dot nr. 2 er, at kriteriet
lyder:
”Familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år på tidspunktet for
tildeling af bolig, som er udsat fra seneste bolig. Kriteriet gælder ikke ved ordinært
samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke kan udleje til
f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål.”
Siden kriteriets indførelse er der kommet 5 ansøgninger fra rådgivere, jobkonsulenter mv.
Der er blevet givet afslag på ansøgningerne primært fordi der ikke tidligere havde været en
effektiv udsættelse, at der var tale om samlivsophør mv.
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering henviser til undtagelsesmuligheden til
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kriterierne, dvs. hvor to ledere vurderer, at det giver mening at undtage fra kriterierne og
dermed give borgeren/familien en bolig. Dette er sket 7 gange i 2017 – heraf til 1
børnefamilie.
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,
at Socialudvalget drøfter et nyt kriterie på baggrund af udtalelsen fra Børne- og
Uddannelsesudvalget.
Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-10-2017
Ikke til stede: Gitte Kondrup, Freja Södergran
Fraværende: Gitte Kondrup (A) og Freja Södergran (O).
Udvalget stemte om det oprindelige forslag fra A, F, L og Ø:
”Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner, at det vil være i barnets tarv, at
familien eller forsørgeren tildeles en bolig.”
For forslaget stemte Henrik Møller (A) og Allan Berg Mortensen (Ø).
Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V), undlod at
stemme.

