
    
     

     
     

       
  

    
    

 

Genhusning – Set med beboernes øjne 
 
ERFA-Møder marts 2017 
 
 



Dagsorden 

• At lave et materiale om 
genhusning til beboere 
 

• Refleksion 2 og 2 
 
• Præsentation af materialet 
 
• Visning af film                            

 
• Spørgsmål og debat  

Oplægsholder
Præsentationsnoter




Baggrund 

• AlmenNet blev opmærksom på at 
eksisterende materiale savner et 
beboer perspektiv.  
 

• Derfor blev det besluttet at 
udarbejde et hæfte der skulle 
beskrive en genhusningsproces, 
set med beboernes øjne og oplyse 
dem om deres rettigheder og 
muligheder ved genhusning. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I forbindelse med udarbejdelsen af AlmenNet vejledningen om genhusning (der primært henvender sig til byggeprojektledere) og under de efterfølgende temadage, blev der indsamlet en del erfaring om genhusning. �Lejernes LO, henvendte sig til Landsbyggefonden for at fortælle at de savnede noget materiale der havde et beboerperspektiv. �Det gjorde AlmenNet opmærksomme på at vejledningen og den eksisterende information omkring genhusning, kommer til kort, når det handler om formidling af beboernes rettigheder.�Denne erfaring har resulteret i et initiativ om udarbejdelse af et beboerrettet hæfte, der skal give beboerne viden om deres rettigheder.



At lave et materiale til beboerne 

• Udfordringer i at lave materiale 
der skal dække genhusninger på 
tværs. 
 

• Forskellige interessenter og 
perspektiver internt i 
boligorganisationerne og blandt 
samarbejdspartnere. 
 

• At sætte sig i beboernes sted. ‘Vi 
er forskellige’.  

 
• Ordvalg; at gøre sig forstålig, 

uden misforståelser eller 
skræmme beboerne.  

 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Genhusning er et uudtømmeligt emne.Det er første gang der laves noget generelt der henvender sig direkte til beboren omkring deres rettigheder, når det skal genhuses. (Der er tidligere lavet en vejledning til genhusning, kender I den? Den henvender sig til fagfolk og indeholder gode råd og erfaringer man kan bruge i forbindelse med genhusning. At lave noget der direkte henvender sig til beboerne, kræver en anden metode og vi kan ikke tillade os at sætte ‘best practise’). Men formålet har været at lade beboerne vide hvad de har af rettigheder og ‘klæde med på’ til at forstå hvad der foregår og hvordan. Det har været et interessant hæfte at udarbejde, dels fordi det er en udfordring at informere beboerne om deres rettigheder indenfor loven, når meget af lovgivningen omkring genhusning ikke er detaljeret eller afprøvet i retspraksis. Det gjorde det blandt andet enormt svært at definere hvad søren der lige skal forstås ved for eksempel ‘passende kvalitet’. Jeg er ret sikker på at vi der sidder her har ret forskellige ideer om hvad passende kvalitet lige er. Ikke desto mindre gjorde vi vores bedste for at kunne oplyse beboerne om dennes rettigheder inden for de rammer loven foreskriver og på et sprog, hvor der helst ikke opstår misforståelser.  - Der har ligget nogle overvejelser i hvordan vi formidler nogle af de rettigheder, der kun gør sig gældende for ganske få. Dette skyldes at der kan opstå forvirring og nogle beboere kan få det indtryk at de har ret til noget, som de måske ikke har ret til. Forskelligheden af hvordan vi opfatter ting, har dog også betydet at vi igennem hele hæftet og alt vores materiale, har opfordret til at beboeren går i dialog med sin boligorganisation om deres genhusning. Der kan være stor forskel på lov og praksis (ment positivt, da man for eksempel kun har ret til ét tilbud, men flere tilbyder to). Der er også stor forskel på hvordan de forskellige boligorganisationer griber proces og genhusning an. Der kan selv fra projekt til projekt være forskel på hvilke muligheder der er.Dette skyldes også at ingen genhusningssager er ens og der er mange måder at føre genhusningssager på. Både fra boligselskab til boligselskab og internt fra sag til sag. Og igen derfor, har vi hele tiden opfordret til dialog og at beboren skal stille spørgsmål. DER ER IKKE EN GENHUSNING DER ER ENS. VI gør ting forskellige og vi er forskellige. Det skal der også være plads til. Til gengæld så tror jeg ikke jeg er helt galt på den, hvis jeg siger at alle parter jo er interesseret i at få en god proces og at dialog klart er at foretrække. Men det betyder også at vi er nødt til at se beboerne med de forskelligheder og forståelser de har. 2) Vi erfarede at der kan være stort skel imellem hvad man som jurist mener der skal stå i et sådant hæfte. Der var også stor forskel på hvad man som byggeprojektleder synes er vigtigt at lægge vægt på og hvad man genhusningskonsulent synes er vigtigt. Dette er jo netop personer der sidder med forskellige udfordringer og ser beboerne på forskellige tidspunkter i processen. - Følgegruppen og styregruppen. Forskellige også. (Vis oversigten). Bred sammensætning af mennesker, der også har skullet sikre kvaliteten af materialet. (Har dog også betydet at der har været udarbejdet i en del versioner). 3) At sætte sig i beboernes sted; lige meget hvor godt et materiale man laver, så er mennesker forskellige. Derfor er det vores erfaring at det er vigtigt at sætte os i beboernes sted og forstå det fra deres vinkel. At skulle genhuses eller give andre adgang til sit hjem, er en stor omvæltning i en hverdag. Nogle mennesker er sikkert bedre til at omstille sig end andre. I arbejdsgruppen har der siddet en genhusningskonsulent fra KAB. Hun har medbragt de erfaringer hun har fra samtaler med beboerne og deres bekymringer op til genhusning. Vi har også samarbejdet med flere boligorganisationer, hvor de har talt med deres beboere og givet os feedback og delt deres erfaringer og udfordringer. Synes generelt vi har oplevet et godt samarbejde på tværs og en stor interesse i at hjælpe os i mål. 4) Vi har også haft fokusgrupper. Der gjorde vi os en erfaring, om hvordan vores ordvalg havde betydning. For eksempel ‘Kun ret til ét tilbud’. Sjov erfaring med fokusgruppe, da den vel symboliserede forskellen på mennesker, vi havde en med intimitetsvanskeligheder, der pludselig sag med ryggen til os (han tog genhusningen roligt), så havde vi en pensioneret skolelærer, der sad og læste vores hæfte ned til mindste kommafejl og var enormt stresset over at skulle genhuses. Det lærte i hvert fald mig at der er store krav til de mennesker der sidder med genhusning og skal omstille sig og rumme beboerne. Hatten af for det.  ‘- Har I nogen spørgsmål til det jeg har sagt?



Samarbejdspartner 
 
Arbejdsgruppen 
Lone Skriver, Projektejer, KAB 
Anita Damkjær Eriksen, Projektleder, KAB 
Trine Trampe, projektmedarbejder, KAB 
Maida Kasumovic, projektmedarbejder, KAB 
Anders Svensen, Projektmedarbejder, Lejernes LO 
Karen Sandal Andersen, Digital Konsulent, KAB 
Marianne Svolgaard, Kommunikationsmedarbejder, KAB 

 
Følgegruppen 
Arbejdsgruppen 
Hugo Tue fra Lejernes LO 
Jacob Bjørnsholm Madsen, Jurist i BL 
Søren Davidsen, Driftschef i Sjælør Boulevard, AKB, KBH 
John Petersen, Driftschef i Ballerup Ejendomsselskab, Ellebo 
Birthe Houlind, HR- og Jurachef i KAB 
Christian Thorup, Byggeprojektleder i KAB 
Caroline Beck, Nueva 
Klaus Kramshøj, AlmenNet 

 
 
 

 
 
 
 

 
Styregruppen 
Arbejdsgruppen 
Anders Svensen, Lejernes LO 
Jakob Bjørnsholm Madsen, BL 
Henrik Meden, Domea 
Caroline Beck, Nueva 
Vivi Basballe, Kundechef i FSB 
Birthe Houlind, KAB 
Klaus Kramshøj, AlmenNet 
Inge Støvring, Organisationsformand 

 
Projektkoordinator 
Klaus Kramshøj, AlmenNet 

 
Fokusgrupper 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter




Spørgsmål? 

 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Har I nogen spørgsmål til det jeg har sagt?



Refleksion  

Hvad er jeres bekymring ved 
genhusningsprocessen, set fra jeres stol? 
 
  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nu har jeg fortalt lidt omkring det arbejde der har ligget forud for det materiale der er lavet. Nu kunne jeg godt tænke mig hvis I lige to og to vil reflektere over hvad der hver især bekymrer jer, ved en genhusningsproces. Fem minutter 2 og 2. Refleksion. 



Beboerrettigheder ved genhusning 



Dine rettigheder ved genhusning 

• Svarer på nogle af de mest 
almindelige spørgsmål fra beboere 

 
• Fokuserer på hvilke rettigheder 

man har som beboer 
 
• Formen er spørgsmål/svar 
 
• Holdt i et enkelt sprog 

 
• Gør beboerne opmærksomme på 

hvor de selv har ansvar 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hæftet ‘Dine rettigheder ved genhusning’ beskæftiger sig med midlertidig genhusning, permanent genhusning og det at blive boende under en renovering. Tanken er ikke at man behøver at læse det fra ende til anden, men at man kan bruge det til at finde svar på spørgsmål om sin genhusningstype og andre spørgsmål, som flytning, fremleje mv. 



Dine rettigheder ved genhusning 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hæftet er blevet langt. Men det er som jeg tidligere har nævnt ikke tænkt at man som beboer behøver at læse det fra ende til anden. Beboeren kan bruge det som opslagsbog og slå op hvor det er relevant for dem. 



Huskeliste; Permanent genhusning 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er også ting man som beboer selv skal være opmærksom på. Derfor har vi lavet en huskeliste. Den bliver lagt op på hjemmesiden, som et postkort. Det kan man med glæde give til beboerne, efter for eksempel en samtale. Det er oplagt at hænge den på køleskabet og man kan som ansat, skrive en bemærkning på bagsiden.



Huskeliste; Midlertidig genhusning 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er også ting man som beboer selv skal være opmærksom på, ved midlertidig genhusning. Derfor har vi også lavet en huskeliste hertil. 



Beslutningsprocessen – Set med beboernes øjne 

• Hvad sker der før, under og efter 
vedtagelse af en helhedsplan 
 

• Skematisk overblik 
 

• At kende sine rettigheder er også at 
vide hvor man skal engagere sig 
 

• Forstå hvorfor helhedsplaner og større 
renoveringer udføres 
 

• Enkelt sprog 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fokus på genhusning. Hvornår genhuses man?Illustrativt give beboeren overblik over hvor de kan engagere sig.Vi nævner mest helhedsplaner, men mange af de samme mekanismer sættes i gang ved større renoveringer.Vi har valgt at klippe så meget fagsprog fra som muligt. Særligt skema A og B. Vi har i stedet kaldt det forslag og plan. 



PowerPoint 
Sådan bruger du præsentationen 
Denne PowerPoint-skabelon er et værktøj, som boligorganisationer kan 
bruge til forberedelse af informationsmøder med beboere om genhusning.   
 
Skabelonen er et åbent dokument, og man kan både slette dias, som ikke 
er relevante eller man kan selv tilføre nye. 
 
Indholdet skal derfor tilpasses til det konkrete genhusningsprojekt, som 
man arbejder med i boligorganisationen.  
 
På de enkelte dias findes teksteksempler, som kan bruges til inspiration. 
Disse skal tilpasses til det konkrete genhusningsprojekt. 
 
I notatfeltet under hvert dias findes arbejdsspørgsmål, som man hente 
inspiration i, når man skal formidle genhusning til beboere. 
 
   Dette dias slettes inden præsentationen. 



Hvem skal genhuses? 

• Blok 1-4 skal renoveres 
gennemgribende. 

 
• Alle beboere i blok 1-4 skal 

genhuses enten midlertidigt eller 
permanent.  

 
• Blok 5 og 6 skal have nye altaner, 

vinduer og faldstammer. 
 
• Alle beboere i blok 5 og 6 skal 

blive boende under renoveringen. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er årsagen til genhusningen? Hvem bliver berørt af genhusning?Skal alle beboere genhuses?



Hvem hjælper dig med din genhusning? 

 
• Du vil blive indkaldt til en 

personlig samtale med en 
genhusningskoordinator, hvor 
dine ønsker og behov til 
genhusningsboligen afdækkes. 
 

• Boligorganisationen tilbyder dig 
en passende genhusningsbolig. 
 

• Har du spørgsmål, kan du 
henvende dig til (kontaktperson 
og kontaktoplysninger). 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvem hjælper beboerne med deres genhusning? 



Visning af film  

 
 

• Permanent genhusning  
 

• Midlertidig genhusning 
 
• At blive boende  

 
 



Spørgsmål?  



Refleksion  

Hvordan vil i kunne bruge løsningerne fra 
indlægget ude hos jer?  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Evt. 2 og 2? 
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