
Allerede med Gladsaxes kommunestrategi 2014-2018 fastlagde Byrådet 
visionen for arbejde med at skabe sociale balance i alle bydele. 

Målsætningerne var og er stadig:
Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være 
attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet.

Social balance i Gladsaxe – vi har været i gang længe



2016: Strategi for Bydele i social balance 
Der er områder i kommunen, hvor børn og unge har for få positive 
rollemodeller, hvor der er kriminalitet, hvor mange er på offentlig 
forsørgelse, og hvor man som ung har en særlig risiko for ikke at få en 
uddannelse eller et job.

Om et boligområde er udsat, opgøres i forhold til andel af:
• Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
• Borgere, der alene har en grunduddannelse
• Borgere med lav bruttoindkomst
• Dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
• Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande

Hvorfor overhovedet? 



Grundantagelse om udfordringerne
• Koncentration af sociale udfordringer skaber flere sociale udfordringer

Grundantagelse om løsningerne
• Social indsats kan fremme livsmulighederne hos borgerne
• Fysiske forandringer i og omkring en udsat bydel kan gøre det skønnere at bo i området
Men kun hvis man kombinerer de to, og gør det i partnerskaber med boligorganisationerne, kan der skabes langvarige  
forandringer for boligområderne

• Vi tror på den blandede by, hvor boligområdet bliver en del af den omkringliggende bys hverdag
• Vi danner partnerskaber, men tror også på de uformelle kaffemøder
• Arbejder med data, vi er optaget af at være på forkant – vi følger fx ghettolister, men også egen monitorering

Grundantagelser



Kommunal kernedrift
Skole

Børneinstitutioner Forebyggelse

Beskæftigelsestilbud

Ungdomsklubber

Idræt, kultur og 
fritidsfaciliteter

Infrastruktur

Byliv og uderum

Målene for 
kernedriften skal 
være de samme i 
hele Gladsaxe. 

Indsatser, der understøtter den normale kernedrift.

Social balanceDen særlige måde at gøre 
tingene på fordi området er 
udsat.

Ekstra foranstaltninger, fx flere 
pædagoguddannede, 
flersprogspædagoger, 
boligsocial helhedsplan mv.

Hvad er social balance?



Ca. 20 mio. kr. om året til fx:
• Midler til mentorarbejde, profilskoler og øget åbningstid i skoleklubber (Skovbrynet og Grønnemose skole)
• Opkvalificering og opnormering af pædagoger i Værebro Park, flersprogspædagoger i alle tre områder
• Særlige udgående indsatser målrettet unge, der ikke er i uddannelse eller job

Herudover fx:
• Fleksibel udlejningsaftaler
• Fremskudte indsatser
• Samarbejde om kunst, iværksætteri mv.
• Samarbejde om boligsociale helhedsplaner

Hvad gør vi?



Tre områder kommunen har fokus på 
• Høje Gladsaxe

• Værebro Park

• Mørkhøj

Ens, men også forskellige
• Høje Gladsaxe og Værebro Park har været i fokus 

fra begyndelsen

• Begge områder er fysisk isoleret, de er omkranset 
af meget befærdede veje

• Almene boligområder i Mørkhøj vi holdt øje med 
de seneste år

Udsatte boligområder

Viser bekymrende tendenser

Områderne

• Høje Gladsaxe og Værebro Park er 
fysisk og mentalt isoleret fra resten af byen

• I Mørkhøj er tre ikke sammenhængende 
boligområder i ubalance



Hvad så vi?
• Data viste bekymrende tendenser i tre boligområder

• Erfaringer fra de kommunale institutioner underbyggede 
dette

Hvad gjorde vi?
• De lokale kommunale ledere dannede en 

styregruppe

• Politikerne afsatte midler til en social innovator

• Politikerne dannede et opgaveudvalg

Mørkhøj – et eksempel



Vi ser boligorganisationerne og beboerdemokratiet som 
vores væsentligste samarbejdspartner i udviklingen af 
områderne.

Strategi for social balance

Samarbejdet med boligorganisationerne er 
afgørende

Eksempler
• Visionen om udviklingen i Høje Gladsaxe og Værebro/Bagsværd

• Mørkhøj klimaprojekt med social overbygning

• Samarbejde om at sikre ro, når fx Paludan kommer forbi

• Samarbejde om at minimere antallet af udsættelser

• Stiprojekt i Værebro Park

• Tryghedsindsats i Høje Gladsaxe



Lokalt i områderne
• En ‘styregruppe’ i hvert område 

– i Høje Gladsaxe og Værebro Park sammen med boligorganisationer og boligafdelingerne

• En social balance-medarbejder i hvert område 

Organisering

Centralt i kommunen

• Består af alle direktører og relevante fagchefer
• Skal sikre viden om, og koordinering af, indsatser, så 

fokus fastholdes og bliver en del af ‘hele’ kommunen

Styregruppen for
social balance

• Består af leder, en repræsentant fra hver forvaltning og de 3 decentrale medarbejdere 
• Implementering og konkretisering af styregruppens beslutninger

Enheden for
social balance



På tværs af forvaltninger og blandt politikerne er der stor opbakning og opmærksomhed på udfordringerne

Der er enighed om

• Der er hverken sociale, fysiske eller organisatoriske tiltag, der kan løse udfordringerne alene – der skal satses på 
alle tre

• Ingen ejer problemet alene, men derfor heller ikke løsningen 

• Kun hvis vi samarbejder, kan vi lykkedes

• At vi sammen med boligorganisationer, har fokus på visioner og de langsigtede mål

Hvor står vi nu?

Fase 1
Konkrete udfordringer 
adresseres
2018-2020

Fase 2
Attraktivt kvarter med lige 
muligheder
2021-2025

Fase 3
Sammenhæng med den 
omkringliggende by
2026-2030



Vi har høstet de lavthængende frugter – nu tager vi det lange seje træk

• Vi er kommet et godt stykke, men vi er ikke i mål

• Vores tilgang til arbejdet, og til samarbejdet, er ambitiøst – vi vil gerne, 
men vi har ikke fundet alle svarene endnu. Dem skal vi finde sammen

• Vi skal tænke involveringen bredt – det er ikke kun boligområderne, 
men også byområderne, ikke ‘kun’ boligorganisationer og kommune, 
men fx også erhvervsliv og frivillige foreninger

• Vi skal måske til at se på andre metoder end dem, vi hidtil har anvendt?

• Vi skal rumme uenigheden og tage samtalerne, så vi forstår hinanden, 
og kan finde de veje, vi sammen kan gå ad

Hvad skal vi arbejde videre med? 


