
 

 

KOMMISSORIUM FOR HELHEDSPLANSUDVALGET 2020 
Byrådet besluttede den 2. marts 2020 at nedsætte et Helhedsplansudvalg som et § 17 stk. 4 

opgaveudvalg. Det nye udvalg arbejder i forlængelse af det hidtidige Helhedsplansudvalg, der 

fungerede som et § 17 stk. 4 udvalg i 2018 og 2019. Der er dog en række ændringer i forhold 

til udvalgets sammensætning såvel som udvalgets opgaver, som står beskrevet i nærværende 

kommissorium.   

Udvalgets medlemmer 

Der er udpeget tre medlemmer til udvalget fra Byrådet: 

 Turan Savas, formand 

 Tina Horne 

 Peder Tind 

Derudover er der udpeget følgende eksterne repræsentanter til udvalget: 

 Finn Muus, Boligkontoret Fredericia 

 Jens Christian Lybecker, Boli.nu 

 Einar Kring, direktør Best Western Hotel Fredericia – repræsentant for erhvervslivet 

 Karina Dahlmann, præst Hannerup Kirke – repræsentant for civilsamfundet 

 Signe Greve Bentsen, Udviklingskonsulent DGI – repræsentant for foreningslivet 

 Michael Weiss, politiinspektør Sydøstjyllands Politi – repræsentant for politiet 

Projektchef for Helhedsplan Fredericia, Kasper Søstrøm samt vicepolitiinspektør Finn 

Ellesgaard Nielsen deltager som faste gæster på udvalgets møder.  

Der inviteres beboerrepræsentanter til møderne fra det boligområder, hvor mødet afholdes. 

Foruden de udpegede medlemmer vil der være mulighed for ad hoc at invitere andre 

repræsentanter, der kan være relevante for opgaven, ind i udvalget.  

Arbejdsområde og opgaver 

Det er udvalgets overordnede formål at understøtte og sikre et samlet fokus og en 

sammenhængende indsats knyttet til udviklingen af boligområder i balance. 

Udvalget har til opgave, at 

- Udvikle, koordinere og rådgive om mulige tiltag og indsatser, der kan være med til at 

fremme en balanceret boligudvikling, højne uddannelsesniveauet, øge beskæftigelsen 

og styrke fællesskaberne i Fredericias boligområder  

- At følge implementeringen af den boligsociale helhedsplan for Korskærparken, og har 

til opgave at udbrede relevante indsatser og erfaringer fra Helhedsplan Fredericia til 

andre boligområder  

- At bidrage til at udbrede den gode fortælling om boligområderne 



 

 

Arbejdsformen i udvalget vil være temamøder med en blanding af faglige oplæg, dialog og 

workshops og med mulighed for bredere involvering af beboere i boligområderne og 

forskellige interessentgrupper. Udvalget skal bringe erfaringer, ønsker og behov fra forskellige 

interessenter i spil. 

Tidsplan for udvalgets møder: 

 

 23. juni 2020: opstartsmøde 

 3. september 2020: temamøde tryghed og fællesskaber 

 19. oktober 2020: temamøde uddannelse og beskæftigelse 

 9. december 2020: møde med temaet sundhed 

Efter hvert møde skal der samles op med henblik på at levere input videre til relevante 

fagudvalg.  

 

Forretningsorden 

Kommissoriet er gældende i 2020. Udvalget kan samlet evaluere kommissoriet med henblik 

på at udarbejde nye eller supplere fokusområderne.  

Helhedsplansudvalget afholder 4 ordinære møder i 2020. Ekstraordinære møder indkaldes 

med mindst en uges varsel på initiativ fra formanden. 

Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder. 

Dagsorden sendes ud senest 4 arbejdsdage forud for mødet. Forslag til indhold og afvikling af 

møderne kan indsendes pr e-mail imellem møderne.  

Udvalget er et rådgivende opgaveudvalg, der kan komme med anbefalinger til fagudvalg.  

Udvalget evalueres efter et år. 

Sekretariatsbetjening 

Helhedsplansudvalget sekretariatsbetjenes af koncerndirektøren for voksen- og 

ældreområdet med bistand fra Staben Sundhed og Velfærdsinnovation.  

Kontaktoplysninger:  

Formand for Helhedsplansudvalget Turan Savas, turan.savas@fredericia.dk 

Sekretariatsbetjening: 

Chefkonsulent Malene Lund Grindsted, malene.grindsted@fredericia.dk 
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