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Forsidebillede:

I første uge af skolernes sommerferie afholdt projekt ”Livsmester” under Dansk 

Folkehjælp og projekt ”Overskud til livet i samarbejde med Randers Produktions-

højskoles Adventurelinie en uges sommercamp. 

Ugen indeholdte bl.a. en tur til Ree Park, besøg og madlavning med TV kokken 

Claus Holm, fremvisning af brandbil og efterfølgende vandkamp, overnatning i 

telt på Nordre Fælled og mikado med rafter. Humøret og tempoet var højt 

igennem hele ugen, og campen var en stor succes
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Forord
2016 har været et spændende år for Bysek-
retariatet, som overordnet har været præget 
af gennemførelsen af Helhedsplanens aktivi-
teter samt udarbejdelsen af den kommende 
Helhedsplan for 2017-2021. 

I den sammenhæng har det været en høj pri-
oritering for Bysekretariatet at inddrage be-
boerne, hvorfor der har været afholdt flere 
inddragelsesarrangementer rettet mod for-
skellige målgrupper samt afholdt fokusgrup-
peinterviews med forældre til børn i vugge-
stue og børnehavealderen. Vi kan således se 
tilbage på godt samarbejde med både byde-
lens beboere, boligorganisationerne, Randers 
kommune samt øvrige samarbejdspartnere, 
som alle har bidraget til at kvalificere den 
kommende Helhedsplan.

Helhedsplanen har skabt yderligere udvikling i de tre mest udsatte bo-

ligområder i Randers. Dette er sket gennem Helhedsplanens aktivi-

teter og gennem nye initiativer, som dækker over en række supple-

rende sociale indsatser og over fysisk udvikling af det nærtliggende 

grønne område Nordre Fælled, hvor bl.a. Bynaturrummet MYRETUEN 

etableres i 2017. 

Bysekretariatet har også været involveret i landdækkende initiativer 

med lokale projekter som Mind Your Own Business, der er et samarbe-

jde med Dansk Flygtninge Hjælp samt projekt Livsmester i samarbejde 

med Dansk Folkehjælp. 

Bysekretariatet har igen i 2016 bidraget og deltaget i den boligsociale 

årskonference i Randers mellem Randers Kommune og boligorganisa-

tionerne i Randers. I den forbindelse deltog Bysekretariatet i Styregrup-

pen for udvikling af boligstrategi og bidrog til planlægning og afhold-

else af dagen. 

Ved udgangen af 2016 udkom udlændinge-, integrations- og boligmi-

nisteriet med ghettolisten for 2016. Randers kommune kan se frem til 

endnu et år, hvor ingen boligområder er på listen, men det er margina-

ler, der afgør om Randers i fremtiden vil komme på listen med de fem 

kriterier, der er udstukket på nuværende tidspunkt.



BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2016  side 4

Fest for Nordbyens mange frivillige. Som tak for de frivilliges store 

indsats afholdte Bysekretariatet en Frivilligfest med livemusik, 

god mad og lege i Parkcafeens lokaler.



Helhedsplanen 2013-17 er skabt med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere indsatser, beboere og samarbejdspartneres 

input og Landsbyggefondens prioriteringer. Helhedsplanen er et stærkt strategisk samarbejde mellem Boligorganisationerne i 

Randers og Randers kommune. Den vision og de prioriteringer, som Helhedsplanen 2013-17 har sat fokus på i den boligso-

ciale indsats, er illustreret herunder:

 

I helhedsplanen er beskrevet 6 indsatsområder, og i alt 27 aktiviteter er iværksat for at indfri de mål, der er lagt for Hel-

hedsplanen.  Der lægges desuden stor vægt på løbende evaluering og monitorering af de mange forskellige aktiviteter og 

dertilhørende boligsociale resultater1. 

Udover at varetage den boligsociale Helhedsplan og de konkrete aktiviteter der er beskrevet heri, så indgår Bysekretariatet i 

en mangfoldighed af samarbejder og aktiviteter, der har til hensigt at styrke Helhedsplanen og understøtte visionen for Hel-

hedsplanen - Randers Nordby er et godt sted at bo. Disse vil kort blive nævnt afslutningsvis under afsnittet ”øvrige aktiviteter 

i 2016”.

1 Dette kan betragtes som et 7. indsatsområde under evaluering.

Det boligsociale arbejde
- en helhedsorienteret indsats
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”Jeg vil gerne gøre mit til at cyklisterne i Randers skal 

kunne ses i disse mørke vintermåneder” siger Mirwais 

Salem. Mirwais er indehaver af en cykelservicevirksom-

hed, og han er en af de mange iværksætter, der har 

deltaget i projekt Business Talents. 

Business Talents er et supplement til Helhedsplanen. 
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Det overordnede mål for indsatsen er at få flere beboere i job eller uddannelse, og blandt succeskriterierne for indsatsen er 

et fald i ledigheden og en højere uddannelsesgrad.      

Indsatsområdet omfatter i alt 9 forskellige aktiviteter, der har til formål at understøtte det overordnede mål. Aktiviteterne spæn-

der fra en koordinerende indsats via koordinationsplatform for jobcenter, uddannelsesinstitutioner og den boligsociale ind-

sats til en fritidsjobindsats målrettet unge i boligområdet. Indsatser som FritidsTjansen, Lektiehjælp for voksne, Jobvejled-

ning for voksne og Aktivt medborgerskab løftes af de boligsociale medarbejdere. Aktiviteter som Jobklubber, Uddannelses-

vejledning for unge, ParkCafeen og til dels uddannelsestilbud leveres som fremskudte indsatser eller varetages af nære 

samarbejdspartnere. Alle involverer dog den boligsociale indsats aktive deltagelse i forhold til at udbrede kendskabet til 

aktiviteten blandt beboerne, lokaler og en aktiv støtte i forhold til udførelsen af aktiviteten.

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Resultaterne for indsatsområdet spænder vidt, og der er i 2016 opnået følgende:

• 14 unge har kontaktet Fritidstjansen for at få vejledning om fritidsjob. Heraf er 7 unge blevet tilknyttet et lommepengejob

 i Bysekretariatet, og 10 unge er kommet i ordinært fritidsjob. Udslusning til ordinært job er styrket via tættere samarbejde

 med lokale virksomheder og Randers FC.

• 50 voksne har modtaget individuel jobvejledning i løbet af 2016, og 18 er kommet i beskæftigelse, praktik eller påbe-

 gyndt uddannelse.

• 26 voksne har modtaget individuel lektiehjælp og mentorstøtte i 2016, og 10 personer har gennemført deres uddan-

 nelsesforløb.

• I samarbejde med UU er der i årets løb gennemført 10 kollektive vejledningstiltag med mulighed for efterfølgende indivi-

 duel vejledning. Dette betyder, at i år har 60 unge modtaget individuel vejledning. 

• 14 unge har været i praktikforløb i ParkCafeen, som en del af deres forløb hos Produktionshøjskolen.

• Der har i 2016 været 128 deltagere til undervisningstilbud såsom computer-undervisning, danskundervisning, arabisk 

 undervisning, engelskundervisning, nørkleklub og meget andet. 

• 45 personer har i løbet af 2016 gennemført forløb, der har til hensigt at styrke kompetencer, øge sociale netværk 

 blandt beboere og understøtte det aktive medborgerskab. Forløbene har været af varieret længde og haft forskellige

 temaer eksempelvis ”Lær’ at tackle kroniske smerter”, ligesom der er oprettet et fodboldhold for at deltaget i    

 AsfaltLigaen – et nyt tiltag for socialt udsatte. Endvidere har der været forløb i samarbejde med Randers Bibliotek samt

 en Fædreklub og en Nyhedslæseklub for kvinder.

• Koordinationsplatformen vedr. uddannelse, beskæftigelse og erhverv har holdt møder hvert kvartal i 2016. 
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Familieklassen på Nørrevangsskolen.

Foto: Kristian Brasen for Center for Boligsocial Udvikling.



Børn, unge og familie
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Det overordnede mål med indsatsområdet er at styrke familierne og deres handlekompetence. Dernæst at sikre børn og 

unge adgang til støtte og vejledning, der skal hjælpe dem til at udnytte deres fulde potentiale. Succeskriterierne for indsat-

sområdet omfatter færre anbringelsessager og underretninger, et lavere skolefravær og en øget tryghed blandt beboerne. 

De aktiviteter, der er iværksat med henblik på at styrke området, er Familieklassen, børn og unge i foreningsliv, PLUS12, 

Babycafe, Åben anonym rådgivning og teenagegrupper. Aktiviteterne Familieklasse og Åben anonym rådgivning udføres af 

fremskudte kommunale medarbejdere og i Babycafeen deltager sundhedsplejen. De øvrige aktiviteter udføres af de bolig-

sociale medarbejdere. 

De resultater, der er opnået i 2016, er:

• 13 børn og unge har henvendt sig for mere viden om fritidsaktivitet, og 13 børn og unge er blevet indmeldt i foreninger

 med kontingentstøtte. Kontingentstøtten ophørte for 24 børn og unge i årets løb, heraf fortsatte 18 børn og unge efterfølgende

 i foreningen uden kontingentstøtte, og de er derved fastholdt i deres fritidsaktivitet. Derudover er der i 2016 søgt støtte til 

 11 børn og unge ved Børnenes Kontor. Grunden til dette er, at de har været enten over 12 år eller har fået fuld støtte i vores

  projekt, men fortsat har brug for støtte.

• 24 unge er blevet tilknyttet PLUS12 i 2016, og af disse er 23 brobygget til andet relevant tilbud. De unge har været engageret

  i ”Street Workout” samt for en stor andels vedkommende i ”Mind Your Own Business”, som omhandler iværksætteri og 

 opbygning af arbejdsidentitet.

• Babycafeen, der udbydes i samarbejde mellem sundhedsplejen og Bysekretariatet, har holdt åbent hver uge i Nordbyen 

 (Gl. Jennumparken og området omkring Glarbjergvej), og deltagelsen har været på gennemsnitligt 6 forældre pr. åbningsdag. 

 Der har i årets løb været afholdt hele 26 informationsarrangementer med forskellige temaer såsom babymassage, madværk-

 sted og førstehjælp. Babycafeen i Vangdalen har ligeledes fortsat sine aktiviteter i 2016.

• Åben anonym rådgivning har fortsat været et ugentligt tilbud (1-2 timer). I 2016 har der gennemsnitligt været 1 bruger 

 pr. åbningsdag. Der er i 2016 afholdt hele 9 arrangementer, hvor den fremskudte rådgiver har givet information og viden om 

 specifikke emner. Derudover er 19 beboere brobygget til andet relevant tilbud.

• Familieklassen har givet 12 familier mulighed for at deltage i et 12 ugers forløb i Familieklassen, og heraf har halvdelen 

 afsluttet med udgangen af 2016. De øvrige 6 familier fortsætter i 2017.

• Der er i årene 2013-2016 skabt kontakt til 95 unge i boligområderne i aktiviteten teenagegrupper. For pigernes vedkommen-

 de har der været mulighed for at deltage i en tøsegruppe i forår- og sommerhalvåret. For drengenes vedkommende har der 

 været spil og hygge i Parkcafeen om tirsdagen og fodbold om torsdagen. For begge grupper har medarbejderne fokus på at

 brobygge til andre aktiviteter, og i alt 69 unge er således brobygget til andre relevante tilbud. 

• Koordinationsplatformen vedr. børn og unge har mødtes hvert kvartal i 2016. 

 

 



BYSEKRETARIATET ÅRSRAPPORT 2016  side 10

I forbindelse med udarbejdelsen af den kommende boligsociale Helhedsplan afholdte 

Bysekretariatet en større inddragelsesproces for beboerne. Formålet med inddragel-

sesprocessen var at videreudvikle og kvalificere tankerne indenfor Helhedsplanens ind-

satsområder.

Det gode naboskab og beboerdrevne foreninger blev diskuteret under indsatsområdet 

Tryghed og trivsel.
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Indsatsområdet beboernetværk, inddragelse og demokrati er det tredjestørste indsatsområde i Helhedsplanen, 

og omfatter i alt 6 aktiviteter: Beboerambassadører (beboerrådet), initiativ vedr. særligt udsatte beboere, kompe-

tenceløft til afdelingsbestyrelser, fællesspisninger, beboeraktiviteter og beboeraktivitetspulje. Det overordnede mål 

for indsatsområdet er at styrke naboskab og fællesskab i boligområderne samt øge trygheden i boligområderne.

Aktiviteterne beboeraktiviteter og beboeraktivitetspulje udføres af aktivitetsforeningen Jennumparken. De øvrige 

aktiviteter løftes af de boligsociale medarbejdere.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2016 omfattet:

•	Beboerrådet mødtes også i 2016 regelmæssigt i løbet af året. Beboerrådets tiltag omkring opgangsambassa-

 dører er fortsat, således 2016 afsluttede med i alt 26 opgangsambassadører, som har forskellige opgaver. 

 Derudover blev der som led i udarbejdelsen af den kommende Helhedsplan afholdt to beboerinddragelsesmøder

 i hhv. Vangdalen og Jennumparken. Her hjalp beboerrådet med facilitering af møderne. 

 Arrangementerne gav ligeså anledning til inddragelse af nye beboere.

•	Der har i årets løb været kontakt til 14 nye bestyrelsesmedlemmer fra hhv. afdelingsbestyrelser og beboerdrevne 

 foreningsbestyrelser. 48 personer har gennemført kursus og uddannelse for de mange bestyrelsesmedlemmer 

 bl.a. omkring konflikter og klageprocedurer. 

 Der er i 2016 blevet afholdt 6 styregruppemøder i forbindelse med infrastrukturændringerne i Glarbjergvejsom-

 rådet, som vedrører de 11 afdelinger i området med deltagelse af afdelingsbestyrelserne. 

• Der har været stor tilslutning til de 10 fællesspisninger i ParkCafeen i 2016, hvor gennemsnitlig 36 beboere har

 deltaget pr. gang. Der har i gennemsnit været to frivillige beboere tilknyttet de enkelte fællesspisninger. 

 Disse har bidraget med frivillige kræfter ved planlægningen og gennemførelsen af aktiviteten. I 2016 har der

 også været bred tilslutning til fællesspisning i Glarbjergvejområdet og Vangdalen, hvor mere end 25 beboere har

 deltaget pr. fællesspisning.

• Under Beboeraktiviteter og Beboeraktivitetspuljen har aktivitetsforeningen Jennumparken med hjælp fra 

 16 frivillige i 2016 gennemført en bred vifte af aktiviteter for foreningens godt 1100 medlemmer. De faste ak- 

 tiviteter, Familiesvømning, linedance, banko, malerhold for børn og børnedisko, er fortsat i 2016, ligesom Parken

 (aktivitetsforeningens eget værested) har holdt åbent 2 gange om ugen, hvor der skabes plads til naborelationer. 

 Derudover har der været planlagt en bred vifte af andre aktiviteter, som bl.a. omfatter udflugt til Den Gamle By, 

 MGP aften og Skt. Hans fest.

• 14 ejendomsfunktionærer har i årets løb deltaget i en eller flere temadage eller arrangementer med den bolig-

 sociale indsats. Fra ejendomsfunktionærerne er der registreret 7 brobygninger til andet relevant tilbud. 

 Dette har bl.a. vedr. bekymring for psykisk syg beboer, bostøtte og hjælp til at lave en underretning.
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Mange beboere henter råd og vejledning i Bysekretariatet. En beboer modtager 

her hjælp fra den boligsociale medarbejder til at læse regninger og breve.
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Udsatte grupper
Indsatsområdet har blot én aktivitet, men det er en væsentlig aktivitet, der udfylder et væsentligt behov blandt beboerne. Det 

drejer sig om økonomisk rådgivning, der varetages af en boligsocial medarbejder 5 timer ugentligt. Aktiviteten suppleres af 

Boligorganisationernes Bydækkende økonomiske rådgivning. 

Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2016 omfattet:

• Der har været i alt 32 henvendelser, hvoraf mange har modtaget internt hjælp til eksempelvis at læse regninger og breve.

 I 12 tilfælde har henvendelserne ført til en henvisning til eksterne rådgivere. 

• I 20 tilfælde vurderes det, at den rådgivning og støtte som beboerne har modtaget hos medarbejderen, har givet anledning

 til en forbedring af beboerens økonomiske situation. Det kan vedrøre hjælp til at søge boligstøtte, udarbejdelse af budget,

 hjælp til at søge billigere bolig og lignende.  

Indsatsområdet image og kommunikation har som langsigtet mål at ændre ikke bare omverdens opfattelse af Randers Nordby, 

men også beboernes egen oplevelse af områderne. De aktiviteter, der skal medvirke til dette, er en styrkelse af intern og ekstern 

kommunikation, pressestrategi og borgerjournalister. 

En væsentlig del af den interne og eksterne kommunikation er udgivelsen af Nordbyposten, der udkommer hver 4.måned. Bladet 

er en væsentlig kilde til information om aktiviteter blandt beboerne.

Nedenstående resultater svarer dels til de fastsatte succeskriterier for aktiviteterne beskrevet under indsatsområdet, men er ud-

dybet med data, som Bysekretariatet vurderer, afspejler effekten af de handlinger der gøres både under indsatsområdet, men som 

også afledes af resultaterne for de øvrige indsatsområder.

Resultaterne for indsatsområdet omfatter bl.a.:

• Gennemsnitligt 729 besøgende på hjemmesiden hver måned. Det er forøgelse med 149 besøgende om måneden 

 siden 2015.

• Bysekretariatets Facebook side har 418 følgere. Dertil kommer de enkelte boligsociale medarbejderes og projekternes   

 egne facebooksider. 

• I årets løb er der udsendt 3 pressemeddelelser.

• Pressemæssig bevågenhed i forbindelse med udviklingen af Nordre fælled herunder særligt Myretuen, Infrastruktur-

 ændringer i Glarbjergvej-området, Business Talents og MyWay, Overskud til Livet etc. Ca. 40 artikler er det blevet til i løbet 

 af 2016. 

• 61 bidrag (artikler og billeder) til Nordbyposten og hjemmesiden leveret af 14 borgerjournalister.

Image og kommunikation
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Sundhed 
Denne indsats har som overordnet mål at medvirke til at fremme sundheden blandt Nordbyens beboere. Indsat-

sen består af en enkelt aktivitet: Familiers sundhed, og har som omdrejningspunkt at forbygge helbredsmæssige 

problemstillinger via kostvejledning. Aktiviteten henvender sig udelukkende til børnefamilier.  

Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2016 omfattet:

•	10 familier har deltaget i gruppeforløb. Kontakten til familierne er skabt gennem samarbejde med sund-

 hedsplejersker, jobcenteret og øvrige boligsociale tilbud i området. Det er både voksne, børn og unge, der 

 er i forløb. 

•	Derudover har der været gennemført 14 individuelle vejledninger.

Aktiviteten ”Sundhed” har i samarbejde med aktiviteten ”aktivt medborger-

skab” uddannet 7 sundhedsagenter i 2016. Sundhedsagenterne er lokale 

beboere, som efterfølgende har spredt de gode budskaber om sundhed i 

deres netværk. Sundhedsagenterne repræsenterede fire forskellige nationali-

teter, og de modtog uddannelsesdiplomet efter fem måneders kursus i fysik 

og mental sundhed..
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Viden om og evaluering af den boligsociale indsats
En væsentlig del af Bysekretariatets arbejde er at bidrage med viden om, hvordan den boligsociale indsats virker. Det er det 

7. indsatsområde i den boligsociale Helhedsplan.

Analyse og evaluering

Bysekretariatet evaluerer løbende den boligsociale indsats. Det sker bl.a. ved kvartalsvise evalueringsmøder mellem Bysekre-

tariatets projektleder og de udførende boligsociale medarbejdere samt fremskudte medarbejdere. Disse møder har fokus på 

den udviklingsorienterede evaluering, såsom hvad er der gjort i den forløbne periode, hvad har vi opnået med det, og hvilke 

overvejelser giver det anledning til fremadrettet. Evalueringsmøderne har dermed til hensigt at medvirke til en refleksion over 

anvendte metoder og derigennem styrke den boligsociale indsats samt sikre aktiviteternes fremdrift. 

På baggrund af evalueringsmøderne bliver der udarbejdet kvartalsvise fremdriftsrapporter og projektetledelsesrapporter. 

Dette er sammen med regnskabsopfølgningen kvartalsvis i 2016 blevet fremlagt for Helhedsplanens styregruppe og den poli-

tiske følgegruppe for Helhedsplanen. 

I forbindelse med afslutning af projekter finansieret med ministerielle puljemidler og fonde udarbejdes der afsluttende evalu-

eringer. I 2016 er der udarbejdet evalueringer på projekterne Overskud til Livet, Go’ Ferie 3 og HotSpot 8-13. Derudover er der 

udarbejdet årsstatusrapport vedr. MyWay. 

I 2016 har Bysekretariatet endvidere bidraget til to håndbøger ”Samarbejde mellem skole og helhedsplaner” samt ”Brobygning 

mellem skole og forældre”. Håndbøgerne er produceret af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). 

Beboerundersøgelse

Der er i 2016 gennemført en ny beboerundersøgelse i områderne omkring Glarbjervej, Gl. Jennumparken og Vangdalen. Un-

dersøgelsen viser at beboerne i Randers Nordby har et positivt billede af deres områdes omdømme. Siden sidste beboerunder-

søgelse i 2012 har der været et markant fald i beboere, der mener, at deres boligområdet har et dårligt omdømme. Af de som 

mener, at Nordbyens omdømme er dårligt, mener en meget stor andel, at den største årsag til et dårligt omdømme for boligo-

mrådet er fordomme og rygter, mens også beboersammensætningen og sociale problemer fremhæves som årsagsforklaringer

Herfra fremhæves at at 88,1 % af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i boligområdet. 

Hertil kommer at 5,1 % udtrykker, at de er hverken/eller tilfredse med området. Til sammenligning viste beboerundersøgelsen fra 

2012 i området omkring Glarbjergvej og i Gl. Jennumparken, at 82 % af respondenterne var tilfredse med at bo i boligområdet.
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Naturklubben på Nordre Fælled.

Monitorering

Bysekretariatet har fortsat et tæt samarbejde med Randers Kommune om boligsocial monitorering. Et nyt tiltag fra 2016 

er regelmæssige dataudtræk, der giver viden om beboersammensætningen i boligområderne i helhedsplanen og resten af 

Randers Kommune. Derudover indhenter Bysekretariatet data i form af Boligstatistiske Nøgletal fra Danmarks Statistik og 

Landsbyggefondens egen portal for Boligsociale Data. Randers Kommune styrker fortsat monitoreringssystemet i samar-

bejde med Bysekretariatet, bl.a. via deltagelse i et netværk om monitorering med de 7 største byer i Danmark. 

I forhold til de 5 overordnede monitoreringsmål og demografi for Helhedsplanen 2013-2017 fremhæves følgende fra 

august 2016 for perioden 2011-2015:

• Der er forholdsmæssigt væsentligflere børn og unge i boligområderne under Helhedsplanen end Randers Kommune

 som helhed, ligesom der er en større andel indvandrere og efterkommere i Helhedsplanens områder end i 

 Randers Kommune som helhed.

• Der er i perioden sket et fald i beskæftigelsen i Jennumparken og Glarbjergvejområdet, hvorimod der ses en stigning i 

 Vangdalen. Udviklingen er til dels udtryk for en nettotilflytning af beboere på offentlig forsørgelse i Jennumparken 

 og Glarbjergvejområdet.

• Uddannelsesgraden har i perioden været stigende i de tre boligområder og i Randers Kommune generelt.  Udviklingen ses

  tydeligst blandt de 18-29 årige, mens det rykker langsommere for den samlede gruppe i alderen 15-64 år. 

• Selvom ledigheden generelt er faldende i Randers Kommune ses en stigning i antallet af personer på kontanthjælp 

 el. lign ydelser, da en gruppe dagpengemodtagere er overgået hertil. 

• Der har været et fald i antal anbragte børn, hvor forældremyndighedsindehaver har bopæl i Glarbjergvejområdet eller 

 Jennumparken, mens antallet er stabilt for Vangdalen. Der er dog fortsat anbragt flere børn pr. barn under 18 år i de tre

 boligområder end i Randers Kommune generelt.

I boligområderne er der sket et fald i antallet af personer, der sigtes for kriminalitet, omend antallet af sigtede pr. 1000 

indbyggere ligger omkring dobbelt så højt som i Randers Kommune generelt. 
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Øvrige aktiviteter i 2016
Bysekretariatet har i årets løb, udover de mange aktiviteter under Helhedsplanen, været involveret i en række forskel-

lige samarbejder og projektaktiviteter, som alle understøtter udviklingen af boligområdet i Randers Nordby, og derved 

også understøtter Helhedsplanens vision om, at Randers Nordby er et godt sted at bo. Her kan nævnes følgende 

initiativer, der alle bidrager til den helhedsorienterede boligsociale indsats:

• Partnerskabet for Nordre Fælled • Overskud til livet • Business Talents • MyWay  • Go’ Ferie 

• HotSpot 8-13 • HotSpot Nordbyen • Mind Your Own Business  • Livsmester

• Boligorganisationernes bydækkende økonomiske rådgivning 

Heraf har Bysekretariatet varetaget projektledelsen og en del af de administrative og udførende roller på projekterne

Overskud til livet, HotSpot 8-13, HotSpot Nordbyen, Business Talents, MyWay, Mind Your Own Business og Go’ ferie.

Bysekretariatet er repræsenteret i følgende Styregrupper:

•	Partnerskabet for Nordre Fælled

•	Boligorganisationernes Bydækkende Økonomiske Rådgivning

•	Boligstrategi og Boligsociale årskonference i Randers

•	 Infrastrukturændringerne i Glarbjergvej-området 

Bysekretariatet har alene i 2016 tilført Randers i alt 18.704.800 kr. gennem fundraising.

2017 bliver et spændende år for Bysekretariatet, hvor det helt centrale for året bliver afslutningen af en omfattende bolig-

social indsats i form af Helhedsplanen 2013-2017 samt opstart af en ny og spændende Helhedsplan for 2017-2021. De 

nye indsatser tager udgangspunkt i boligforliget samt det problemkompleks, der er specifikt for Randers Nordby, hvorfor 

der vil være et øget fokus på tidlig forebyggelse under alle indsatsområderne.  

I den nye Helhedsplan vil samarbejdet med vores kommunale samarbejdspartnere blive yderligere forstærket og bredt ud. 

Ved at indgå i samarbejde med Randers Produktionshøjskole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Randers Bibliotek, 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, lokale skoler og institutioner samt mange flere tror vi på, at vi i fællesskab kan 

skabe merværdi og dermed de bedste muligheder for beboerne i Randers Nordby.

Det kommende år… 
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Bygger bro mellem mennesker

Fædreklubben FarAway har eksisteret 

et år og er et samarbejde med Randers 

Bibliotek. Om Færdreklubben siger 

Adnan Barzange: 

“Fædreklubben er en hyggeklub, vi er væk 

fra dagligdagens rytme og har oplevelser

med helt andre mennesker. 

Det giver mening for mig, og det er afslap-

pende, når vi er sammen i fællesskabet.  

Til daglig er man på arbejde og her kommer

man i andre sammenhænge og snakker. 

Jeg tror, det er meget vigtigt”. 


