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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tak for invitationen.



Disposition

• Hvad er udfordringerne?

• Hvad er løsningerne?
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dagens spørgsmål:Hvad er vores problemer?Og hvordan kan vi løse dem.



Men først … Hvad Lolland Kommune også er
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Præsentationsnoter
[billede 0] Men allerførst vil jeg tillade mig at starte et helt andet sted. For det er vigtigt at understrege, hvad Lolland også er. Det glemmes alt for ofte i det daglige, hvor der tegnes stereotype billeder, hvor det mere handler om at bekræfte forestillinger og fordomme, end det handler om virkelighed. Vi husker ”Nakskov på røven”, som jo sådan set er et bidrag til dagens emne om en boligsocial indsats på landet, og hvor det var positivt at opleve, dem det handlede om få taletid. Men hvor man jo helt forpassede muligheden for at se på årsager, konsekvenser og løsninger. Men selv den mere seriøse del af pressen kan også være med – også her på Fyn. Det her er fra Fynens Stifttidende 4. april i år: Ak og ve, Odense har nu flere arbejdsløse end Lolland! Og det der er rigtig morsomt her – eller det er faktisk sørgeligt – her, at det faktisk ikke er Lolland, der har flest arbejdsløse. Det er Ishøj. Lolland ligger ”kun” nr. 2 – men i en overskrift, er det selvfølgelig Lolland, som man måler sig op imod. Her spiller man på de samme forestillinger og fordomme som i ”Nakskov på røven”. Derfor må jeg – selvfølgelig – også dvæle ved, hvad Lolland Kommune også er. For det glemmes, som det ses, alt for ofte. LK er også en kommune, hvor det på mange områder går rigtig godt. Det er:[billede 1] Stærkt erhvervsliv, hvor største problem nogle steder er mangel på arbejdskraft. Turismesektor hvor der ingen steder er opleves så stor stigning i antal overnatninger som på LF.[billede 2] Førende indenfor fødevareklyngen – på verdensplan.[billede 3] Førende indenfor grøn energi – cementeret med HOFOR-aftale.[billede 4] Og så er Lolland stedet, hvor Danmarkshistoriens største anlægsarbejde skal sættes i søen.[billede 5] … og først og fremmest er LK en masse borgere, der ligesom i resten af landet står op hver dag og passer sit – ligesom i resten af landet.



Udfordringer
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[billede 0] Når det er sagt, så lægger vi ikke skjul på, at vi også har store udfordringer. DK er på mange måder knækket over. Forskellen på rig og fattig bliver større og større. Uligheden vokser, og ingen steder er den større end her øst for Storebælt. Vi støder på jævnligt på overskrifterne:Laveste levealder – højeste i Gentofte og Hørsholm (… og længst mellem lægerne. Fra Østerbro til Taarbæk er der 114 praktiserende læger og speciallæger pr. 100.000 indbyggere – i Region Sjælland er tallet 14) – her Jyllands-Posten så sent som 4. maj[billede 1] Flest fattige børn (og nr. 5 ift. fattige generelt, børn og voksne), som AE-undersøgelse netop har vist.[billede 2] Beskæftigelse, indkomst … Lolland skiller sig ud på de fleste nøgletal – på bundlinjen har LK det højeste socioøkonomiske indeks.



Udfordringer: Flytninger 1990-2013
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Summeret op så er en af de store udfordringer, som jeg ser det, vores over tid ændrede befolkningssammensætning. Som det her fremgår af vores AE-undersøgelse fra sidste år. Enkelt sagt er der en nettofraflytning af folk i beskæftigelse og unge under uddannelse, mens folk på overførselsindkomst flytter til. Konkret er der f.eks. tale om, at der i 2016 netto flyttede 217 borgere på overførselsindkomst til LK. Problemet er ikke at vi bliver færre i Lolland Kommune – og alle er velkomne. Problemet er, at vi ikke har økonomien til at løfte DK’s sociale problemer, og det er den opgave, vi står med i dag.



Udfordringer: Stor overflødig boligmasse
• Primo 2017 3265 tomme boliger i 

Lolland Kommune

• 1000-1500 nedrivningsmodne huse 
vurderer kommunen selv

• Lolland Kommune river 80-100 
huse ned om året.

• 705 boliger (plus 500 almene) 
revet ned siden 2010

• Årlig pulje til hele landet er p.t. 55 
mio.

• KORA anslår, der behøves 1,5-3 
mia. kr. på landsplan til nedrivning
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Præsentationsnoter
Kombiner nettofraflytning med nettotilflytning af udsatte borgere og et stort boligoverskud, og vi ender op med en meget sprængfarlig boligsocial cocktail i landdistriktskommuner – som vi ser det i LK. Har du ikke penge, så søger du selvfølgelig hen, hvor du kan bo billigt. Og vi har de tomme boliger på Lolland og dermed mulighed for at bo billigt. Primo 2017 var der 3265 tomme boliger (tallet er renset for flexboliger), og selvom der ikke findes faste kriterier for, hvornår et hus skal rives ned, så er et tal mellem 1000 og 1500 her nok et fornuftigt bud. De 1000-1500 dækker ikke kun over tomme huse, men også beboede boliger, som er i så dårlig og sundhedsmæssig dårlig stand, at de burde rives ned.    LK river 80-100 huse ned om året, men er helt afhængig af støtteordninger for at kunne fortsætte det arbejde. I runde tal koster en nedrivning 100.000, hvoraf LK betaler 40 pct. I år har vi fået 3 mio. – det dækker nedrivning af 30 huse. Det er en pulje, som er beskåret de senere år, og, som når de sidste penge er brugt, ikke kommer igen, kan man nu (5. maj) forstå på boligministeren. Det må kommunerne klare, mener han. Det er åbenbart ikke alle på Slotsholmen, som har den store indsigt, eller interesse i, i den kommunale virkelighed.LK har siden indførelsen af indsatspulje og landsbypulje i 2010 revet 705 boliger ned.    KORA’s anslår i deres dugfriske rapport, at 7,5 pct. af boligerne i Lolland Kommune kan rives ned. Det lidt højere end vores egne tal, men KORA baserer sig også på tal fra 2015, ligesom der også inkluderes huse til salg og under renovering.                    



Før og efter nedrivningen
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Og hvilke huse drejer det sig som? Det ses der et eksempel på her. Mange af de huse, som vi river ned i dag, eller som vi gerne vil rive ned, er ikke beboet – som det er tilfældet her. Men de kan være det, og det er hævet over enhver tvivl at mange af de 1.000-1.500 boliger, som vi gerne så revet ned er beboet. Vi kan ikke sige noget om, hvor mange borgere, der bor i sådanne boliger. Havde vi et nogenlunde overblik over, hvilke boliger eller borgere, det drejer sig om, så ville vi også være forpligtet til at handle. Vi ser det først, når boligerne – eller borgerne – bliver til sager. Problemet eksisterer, og det er sandsynligvis større end det vi kender til og er i gang med at agere på, men omfanget kender vi ikke. Men det er vigtigt at påpege, at nedrivningen også er en social indsats, der forhindrer folk i at bo eller blive boende i dårlige boliger. Lolland Kommune har ligesom andre landdistriktskommuner et stort boligoverskud, og billige – men usunde – boliger. Dem søger udsatte og fattige borger selvfølgelig til – og vi accepterer det som samfund.   



Borgerne bag tallene – og i nogle af boligerne

• Mor stærkt omsorgssvigt i 
barndommen. I dag svært ved at 
fastholde stabilitet

• Misbrug 

• Kontanthjælp gennem16 år– ingen 
uddannelse

• Har et særbarn på 14 og 2 fælles 
børn på 2,5 og 1 år

• Bor sammen med far til de to 
yngste børn

• Supplerende kontanthjælp, ingen 
uddannelse
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Og de udsatte borgere og de rigtig dårlige boliger følges tit af. Vores medarbejdere møder dem, f.eks. i vores projekt helhedsorienterede indsats (HOS). Hos HOS samles udsatte familiers problemer hos én familiekoordinator på tværs af det kommunale bureaukrati – og udgangspunktet er at møde familierne på deres præmisser i stedet for systemets (med gode resultater). Og blot for at vi husker, at der gemmer sig borgere bag alle tallene, så har jeg en af de familier, som vores HOS’er møder, her.Som jeg sagde før, så kan vi ikke give estimat på, hvor mange borgere, der i dag bor i huse, som i praksis ikke er egnet som bolig. Vi møder dem først, når huse eller borgere bliver en sag hos os. Og det er også en udfordring. I den almene boligsektor har vi et nogenlunde overblik over, hvilke borgere, der har brug for støtte, og hvilken boligsocial indsats, der er nødvendig. Det har vi ikke på det private lejemarked – eller i ejerboliger. Det gør det vanskeligt at skrue en boligsocial indsats sammen. Som det er i dag, kommer kommunen ofte først ind meget sent i forløbet.  



Indsatser

Værktøjer til boligsocial indsats i alle boligtyper

• Minimumsstandarder for en god bolig?

• Undsige dele af en kommunes geografi?

• Bedre kontrol med private leje- og ejerboliger

• Større – og fortsatte – nedrivningspuljer

• … og selvfølgelig: Genskab balancen i Danmark
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Jeg har allerede taget hul på spørgsmålet, om hvad vi så kan gøre ved problemet. Generelt mangler vi værktøjer til en boligsocial indsats på lejemarkedet og i ejerboliger. Vel vidende, at der ikke er nogen nemme løsninger – men var der det, var det selvfølgelig allerede gjort. Jeg har ikke svaret, men jeg tør godt at kaste nogle muligheder op i luften:[punkt 1] Kunne det være at indføre minimumsstandarder for en god bolig?[punkt 2] Kunne det være at vi f.eks. fra kommunal side kunne undsige dele af geografien – forstået som, at der kunne være dele af den kommunale geografi, hvor vi kan sige, at kommunale service ikke når ud. Det kunne f.eks. hjørner med langt mellem husene – og hvor der er endnu længere mellem de gode boliger. Det er et drastisk skridt – og jo et udtryk for samme yderområdeproblematik, som vi fra kommunens side også retter overfor regeringen og Christiansborg. Men det er en mulighed.[punkt 3] Bedre kontrol med de private lejeboliger – og her tænker jeg på det grå, beskidte marked. Der hvor kyniske udlejere udnytter folks ulykke og udlejer boliger, som er alt andet end egnet til at bo i. I kommunerne mangler vi mulighed for at sætte en stopper for den forretning. Og så mangler vi, at Udbetaling Danmark skærper kontrollen med udbetaling af boligydelse, hvor vi ser eksempler på kunstigt høje huslejer, hvor udlejer og lejer deler den udbetalte boligydelse. [punkt 4] Det er også helt afgørende, at vi – vel vidende at ministeren varsler det modsatte – gør nedrivningspuljerne større og fortsætter med dem. En effektivt ben i en boligsocial indsats er at fjerne de usunde boliger. [punkt 5] Og endelig – hvis man bevæger sig op i helikopterperspektivet – så handler det her jo grundlæggende op, at vi må skabe balance i Danmark igen. At vi i dag overhovedet taler om nødvendigheden af en boligsocial indsats på landet er for størstedelens vedkommende resultatet af politiske beslutninger, hvor på den ene side udsatte borgere presses ud af de store byer og ud i landdistrikterne, men offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er gået den anden vej. Den boligsociale opgave som vi står med i landdistrikterne i dag er i høj grad et resultat af urbaniseringen, af politiske beslutninger. I dag er Danmark brækket over i to – de store byer på den ene side og landdistriktskommunerne på den anden. Vi har skabt en urbanisering, hvor vi rykker rundt på befolkningsgrupper og får forskellige befolkningssammensætning forskellige steder i landet, og hvor der er forskellige muligheder, alt afhængig af hvor du bor, og hvor gabet mellem by og land bliver større og større. Der kan siges rigtig meget skidt om de beslutninger, der ligger til grund for den udvikling – men det positive er trods alt, at når det er politiske beslutninger, der ligger bag bevægelsen den ene vej, og som brækker Danmark over, så kan man også føre politik, der skaber balance igen. Hvis vi går 30 år tilbage ville vi have talt om den sorte firkant og baggårdene i København. Dem fik man løftet ud af fattigdommen og fortiden med milliarder i byfornyelse. Det viser, at det kan lade sig gøre. Nu er turen kommet til landdistrikterne. 



Tak!

Holger Schou Rasmussen

hosra@lolland.dk
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