
Integrationsnetværket under Valby Lokaludvalg holdt møde den 5. maj i Beboerhuset på Sjælør 
Boulevard for at komme med input til Valby Lokaludvalgs høringssvar. Forinden har Valby 
Lokaludvalg i samarbejde med Integrationsforvaltningen afholdt to borgermøder om 
urolighederne i Valby og Integrationsborgmester Jakob Hougaard har fremlagt tankerne om 
Hotspots for Lokaludvalget den 8. april. På den baggrund afgiver Valby Lokaludvalg hermed 
høringssvar.

Indledningsvis skal Valby Lokaludvalg rose Integrationsborgmesteren og 
Integrationsforvaltningen for en god proces med inddragelse af lokaludvalg, borgere og lokale 
netværk over flere møder.

På mødet den 5. maj blev det tilkendegivet, at der er bred opbakning til intentionerne bag 
forslaget. Det er positivt, at Integrationsforvaltningen vil tage udgangspunkt i de eksisterende 
institutioner, foreninger og aktiviteter, der virker i områderne, og som har den tilstrækkelige 
viden om, hvad der virker i arbejdet med børn og unge i området. Det er endvidere positivt, at 
der tilstræbes en større koordinering mellem politi, SSP, institutioner og de sociale 
myndigheder.

Valby Lokaludvalg støtter intentionen om at skabe en ny og mere handlingsorienteret ramme for 
indsatsen i områder præget af utryghed og i den forbindelse en mere målrettet indsats på Sjælør 
Boulevard og i Akacieparken. Det er endvidere positivt, at foreninger og erhvervsliv indtænkes 
i indsatsen, så fritidsinteresser og muligheden for fritidsjob bliver bedre. 

Lokaludvalget er tilfreds med, at problemerne omkring Sjælør nu adresseres i en særskilt 
indsats rettet mod at skabe tryghed i området og bekæmpe kriminalitet. Valby Lokaludvalg er 
også tilfreds med, at netop Valby er udvalgt, fordi der er et aktivt foreningsliv, beboere som er 
aktive i løsningen af områdets problemer - f.eks. Ungerådet i Akacieparken - og fordi der er 
tradition for samarbejde mellem institutioner og frivillige i området bl.a. omkring 
Akacieparken. 

I diskussionen på mødet blev det fra beboerside fremhævet, at områderne i 
beslutningsgrundlaget udelukkende beskrives som problemområder og omtales negativt. Det 
finder Lokaludvalget er uhensigtsmæssigt, når formålet netop er at videreudbygge et tillidsfuldt 
samarbejde med de lokale kræfter, som skal være omdrejningspunktet for indsatsen. Det er 
vigtigt, at anerkende den indsats, som hidtil er blevet gjort fra beboerside, bl.a. af 
Ungdomsrådet i Akacieparken, hvor beboerne på mange fronter har arbejdet for at forbedre 
områdets image og reducere følelsen af utryghed og kriminalitet i området. Den lokale indsats 
fra beboerne skal støttes i det videre arbejde i samarbejde med Hotspotsmedarbejderne og de 
lokale institutioner og eksisterende netværk og samarbejdsfora.

Der afsættes i den første del af forsøget en række ressourcer til udarbejdelse af et 
tryghedsindeks. Valby Lokaludvalg har svært ved at se værdien af udvikling af et 
tryghedsindeks for den enkelte beboer i områderne eller for Valby som helhed. Det er langt 
vigtigere for det lokale arbejde, at der hurtigt skabes tillid omkring projektet. Det skal være med 
til at bane vejen for varige og synlige effekter af indsatsen, som giver beboerne en oplevelse af 
et trygt boligområde, der ikke er stemplet som problemområde, samtidig med at den faktiske 



kriminalitet falder. Lokaludvalget skal derfor opfordre til, at undersøgelserne i forbindelse med 
tryghedsindekset også beskriver de ressourcer og tryghedsskabende aktiviteter, som er til stede i 
områderne og tager udgangspunkt i den eksisterende viden om hvad der virker i arbejdet med 
integration, sociale problemer og indsatsen for børn og unge.  

Det er vigtigt for Lokaludvalget, at trygheden ikke opnås med øget overvågning, patruljering og 
restriktioner, men derimod med skabelsen af et tillidsfuldt forhold mellem politi og beboere, 
institutioner og frivillige organisationer.

Det er endvidere vigtigt, at der i tilrettelæggelsen af de to Hotspotsindsatser i Sjælør og 
Akacieparken tages hensyn til, at de to områder er meget forskellige. Opfattelsen af de faktiske 
problemer og mulige løsningsmodeller er derfor forskellige i de to områder. Det er vigtigt, at 
forsøget tilrettelægges så fleksibelt som muligt for at finde løsninger, som passer til de to 
områder og de igangværende Helhedsplaner. 

Hvordan integrationsforvaltningen vil opnå den ønskede smidighed og effektivitet i indsatsen, 
er ikke blevet fremstillet på en overbevisende måde overfor lokaludvalget og beboerne i 
forbindelse med de afholdte møder eller i det politiske beslutningsgrundlag. Den foreslåede 
organisering har mange aktører og forekommer meget hierarkisk. Endvidere savner 
Lokaludvalget en klarere beskrivelse af, hvordan de mange samtidige indsatser i forbindelse 
med Helhedsplanerne for Sjælør Boulevard og Akacieparken skal koordineres og forankres 
efter forsøgets ophør. Lokaludvalget ønsker, at der i den kommende proces bruges mere energi 
på at beskrive, hvordan koordinationen med de igangværende Helhedsplaner kan spille sammen 
med Hotspotsindsatsen på en smidig og effektiv måde. Et klart succeskriterium er, at forøge 
aktiviteterne rettet imod målgruppen på gadeplan, i institutioner og fritidstilbud, som skaber 
varige forandringer i områderne. Hotspots må ikke være endnu et mødeforum, som tager 
medarbejdernes og de frivilliges tid fra at gøre deres arbejde med målgruppen. 

Endvidere tvivler Lokaludvalget på, at Hotspotsindsatsen kan få succes, hvis ikke der tilføres 
institutioner, klubber mv. ressourcer til f.eks. flere gademedarbejdere og opsøgende aktiviteter 
f.eks. hjemmebesøg. Områderne skal også kunne tilbyde faciliteter, fritidstilbud og mødesteder 
som kan være et reelt og attraktivt alternativ for børn og unge, som i dag ikke benytter disse. 
Lokaludvalget skal også opfordre til, at de sociale myndigheder tilføres tilstrækkeligt med 
midler til at følge op på de sociale sager, som en intensiveret indsats vil medføre. 
Når kommunen skal rekruttere og fastholde medarbejdere i Hotspotsindsatsen, skal der lægges 
vægt på at finde medarbejdere med særlige kompetencer til at møde børn og unge - i højere 
grad end at have fokus på formelle faglige kvalifikationer. Lokalkendskab og tilknytning til de 
unges egne netværk og lokale frivillige bør vægtes højt i rekrutteringen og flere 
gadeplansmedarbejdere skal rekrutteres fra de unges eget miljø.
 
Valby Lokaludvalg bakker op om forslaget til Hotspots og vil gerne inddrages i den konkrete 
udmøntning af de to forsøg for at bidrage med den lokale viden, sikre at indsatsen bakkes op i 
hele Valby og at indsatsen hænger sammen med de øvrige aktiviteter og behov i øvrige 
boligområder i Valby. 



Svaret fremsendes med forbehold for endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 13. maj 
2008. 

Med venlig hilsen

Ejner Jensen


