
Referat af Styringsdialog med BO-VEST /VA
7. december 2018

Mødelokale 1

Del 1. 11.30-12:00
Deltagere fra Greve Kommune: 

 Pia Hinge, teamleder
 Kristine Nielsen, direktionskonsulent
 Kaj Lykke Christensen, økonomikonsulent

Deltagere fra BO-VEST/VA

 Sara Matikainen
 Mads Reddersen Gauguin
 Astrid Hansen
 Jørgen Fahlgren

1. Økonomi og drift

Greve Kommune havde ros til Bo-Vest i forhold til budget og regnskab. Der var enighed om at gennemgang 
af regnskab på styringsdialog ikke behøver at være meget omfattende. 

Kaj og Mads aftalte at Kaj kan kontakte Mads, hvis han har behov for sparring i forhold til gennemgang af 
regnskab og styringsrapport. Et område, som Mads har siddet med i Københavns Kommune.

2. Gennemgang af styringsrapport

Styringsrapporten gav ikke anledning til yderligere gennemgang.

Del 2. 12:00-13:30
Deltagere fra Greve Kommune:

 Pia Hinge, teamleder
 Kaj Lykke Christensen, økonomikonsulent
 Pernille Beckmann, borgmester

 Anne-Sofie Degn, direktør
 Kristine Nielsen, direktionskonsulent

Deltagere fra BO-VEST/VA

 Sara Matikainen
 Mads Reddersen Gauguin
 Astrid Hansen

 Jørgen Fahlgren

3. Anvisning til Askerød



Greve Kommune har besluttet ikke at have fuld anvisning til Askerød, der skal træffes aftaler om en 
fremtidig anvisningsmodel.

Bo-Vest fremlagde deres udkast til anvisningskriterier. Greve Kommune havde en række bemærkninger 
til kriterierne og det blev aftalt at det arrangeres endnu et om udarbejdelsen af kriterierne. 

Det blev også aftalt at Greve Kommune laver en sagsgang for boliganvisning som gives  til Bo-Vest/VA.

Jørgen Fahlgren spurgte til årsagen til kommenens beslutning om ikke længere at have kommunal 
anvisning i Askerød. Pernille Beckmann fortalte at der er et politisk ønske om at prøve denne 
anvisningsform af, men at der selvfølgelig er interesse i at følge området tæt og at der kan ændres, hvis 
der er behov.

4. Det boligsociale samarbejde, ønske fra BO-VEST

Emnet var netop debatteret på bestyrelsesmøde i Greve Nord aftenen inden styringsdialogen, så der var 
ikke meget nyt at tilføje.

Greve Kommune understregede at der fremover var nødt til at være meget fokus på evidens i forhold til 
indsatsernes resultater, for at skabe bred opbakning til en kommende helhedsplan.

Greve Kommune lovede endvidere at erstatte den tabte arbejdskraft der er aftalt i kommissoriet for 
helhedsplanen, men som mangler pt. som resultat af budget 2019-21.

5. Konsekvenser ved parallelsamfundspakken, ønske fra VA

Askerød er ikke længere på ghettolisten, men det aftaltes at have en fælles opmærksomhed på området, 
som hurtigt kan forandres og få konsekvenser for de krav der stilles til kommune og boligområder.

6. Nyt fra BO-VEST /VA
Astrid fra VA fortalte at man var glade for at Askerød er helt ude af ghettolisten. Hun fortalte også at de 
sidste år har budt på et løft i beboerdemokratiet, i det nye og yngre kræfter flytter ind og engagerer sig.

Jørgen var ikke enig i at beboerdemokratiet er styrket.

Både VA og Bo-Vest har fokus på effektiv drift og har nedsat effektiviseringsudvalg, der skal arbejde med 
opgaven afdelingerne. Anne-Sofie vil gerne have inspiration til effektivisering af drift, som eventuelt kan 
overføres til den kommunale opgaveløsning.

Mads fortalte, at der også arbejdes med opgaveudvalg i den almene sektor, der kan styrke inddragelse af 
beboere end de sædvanlige.

Bo-Vest fortalte om arbejdet med sammenlægning med Lejerboi København, nu Bo- Vita, som har været en 
stor opgave. En af de store opgaver har endvidere været at skulle udarbejde udviklingsplaner for 
Mjølnerparken og Aldersrogade.

7. Nyt fra Greve Kommune



V. Pernille Beckmann

Pernille orienterede om budget 2019, der har medført store administrative besparelser. Hun forsikrede 
om at kommunen også fremover vil leve op til sine forpligtelser på det almene boligområde.

Derudover har budget 2019-22 medført, at der ændres i anvisningen til Askerød. Dette har medført at 
der nu også ses på de øvrige boligselskabers anvisningsaftaler og at Sydkydsten gerne ser at der 
arrangeres et fællesmøde.

Pernille fortalte om en række aktuelle byggerier i kommunen:

Solviften i Hundige, der opføres hvor Tjørnelyskolen lå.

Friplejehjem i Hundige opføres nu mens plejecenter i Tune afventer afklaringer om støj

Greve Midtby udbygges af Nordea.

Jørgen Fahlgren kritiserede de nye private udlejningsboliger for at være for dyre.

Pernille gjorde klart at man ikke ønsker at øge andelen af de almene boliger i kommunen.

Pernille fortalte om etableringen af en sammenhængende ungeindsats i Greve.

Anne-Sofie fortalte om tilblivelsen af nye politikker i Greve Kommune.

6. Aftaler for 2019

Der aftales et møde om den fremtidige anvisning i Askerød. Pia Hinge inviterer.

8. Evt. 
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