Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen
-Helhedsplan Randers Nordby 2017-2021

Bestyrelsen
1. Formål
Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk- og
økonomisk niveau, samt løbende monitorering af de overordnede succesmål for den
boligsociale indsats Helhedsplan Randers Nordby 2017-2021 jf. Landsbyggefondens
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regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger af 1. april
2015, § 6, stk. 6, nr. 2.
2. Sammensætning
Der nedsættes en bestyrelse for Helhedsplanen Randers Nordby 2017-2021.
De udpegede medlemmer af bestyrelsen har mandat med sig fra deres respektive
organisationer til at træffe beslutninger i forhold til dagsorden på møderne.
Bestyrelsen er sammensat med udgangspunkt i de indsatsområder og den prioritering,
der fremgår af Helhedsplanen.
Bestyrelsen består af:
RandersBolig (repræsenterer Møllevænget & Storegaarden, Randers
Boligforening af 1940 og AB Gudenå)
Direktør, RandersBolig
Sekretariatsleder, Bysekretariatet (sekretærfunktion)
Organisationsbestyrelsesmedlem (observatørstatus)
Lejerbo
Forretningsfører
Randers Kommune
Direktør, Børn og skole
Familiechef
Skolechef
Arbejdsmarkedschef

3. Mødefrekvens
Bestyrelsen mødes ved 2 faste møder årligt. Disse møder er ca. tre uger efter at
der har været møde i styregruppen, således at evt. indstillinger fra styregruppen
kan forelægges bestyrelsen.
4. Opgaver
Bestyrelsen følger monitoreringen af boligområderne i forbindelse med de overordnede
succesmål jf. den strategiske aftale for Helhedsplanen 2017-2021. Bestyrelsen følger
ligeledes fremdriften for de fire indsatsområder jf. delaftalerne. Bestyrelsen skal sikre
en tværgående drøftelse af den boligsociale udvikling i boligområderne.
5. Kompetence og beføjelser
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den strategiske aftale, samt for
delaftalerne for hvert af de fire indsatsområder jf. Helhedsplan Randers Nordby 20172021. Bestyrelsen har ansvar for, at økonomien følger tilsagnet fra LBF.
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Bestyrelsen kan træffe beslutninger om forhold, der vedrører den boligsociale
helhedsplan i Randers Nordby.

6. Formandskab
Formandskabet for bestyrelsen ligger hos direktøren i RandersBolig, som er
tegningsberettiget for Møllevænget & Storegaarden. Boligorganisationen Møllevænget
& Storegaarden er overordnet ansvarlig for Helhedsplanen for Randers Nordby 20172021, da deres lejemål udgør hovedparten af lejemål omfattet af Helhedsplan Randers
Nordby 2017-2021.

7. Sekretariatsbetjening
Betjeningen af bestyrelsen varetages af sekretariatslederen i Bysekretariatet.

Dette omfatter følgende:
Ansvar for indkaldelse, dagsorden, afrapportering vedrørende fremdrift og
økonomi, samt mulige indstillinger fra styregruppen mv.
Der vil være faste punkter på dagsordenen, herunder fremdriftsafrapportering,
monitorering, ledelsesrapportering og økonomiopfølgning.
Randers Kommunes boligsociale monitoreringsenhed leverer en datarapport
vedrørende monitoreringen af boligområderne i forbindelse med de overordnede
succesmål samt evt. supplerende måltal.
Bysekretariatet sikrer synergien mellem bestyrelsen og styregruppen via.
eventuelle indstillinger fra styregruppen.

8. Ændringer/tilføjelser
Ændringer eller tilføjelser til kommissoriet kan kun finde sted ved konsensusbeslutning
i bestyrelsen og efterfølgende godkendelse i Landsbyggefonden.
Ændringer i delaftalerne for de fire indsatsområder kan kun finde sted ved
konsensusbeslutning i bestyrelsen.
Ændringer i den strategiske aftale kan kun finde sted ved konsensusbeslutning i
bestyrelsen og efterfølgende godkendelse i Landsbyggefonden.
Kommissoriet er godkendt i forbindelse med tiltrædelse af Helhedsplan for Randers
Nordby 2017-2021
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Styregruppen
1. Formål
Styregruppen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på det taktiske og
udførende niveau i forbindelse aktiviteterne jf. delaftalerne for de fire indsatsområder
jf. Helhedsplanen Randers Nordby 2017-2021. Styregruppen skal sikre den planlagte
fremdrift på indsats- og aktivitetsniveau samt følge den løbende monitorering og
opfølgning af succesmål på aktivitetsniveau.
2. Sammensætning
Der nedsættes én styregruppe for de fire indsatsområder jf. Helhedsplanen Randers
Nordby 2017-2021.
De udpegede medlemmer af styregruppen har mandat med sig fra deres respektive
organisationer til at træffe beslutninger i forhold til dagsorden på møderne.
Styregruppen er sammensat med udgangspunkt i de aktiviteter, der er beskrevet
under de fire indsatsområder Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv indsats,
Uddannelse og Beskæftigelse og Forebyggelse og Forældreansvar.
Direktøren fra Børn og Skole i Randers Kommune deltager både i bestyrelsen og
styregruppen for at sikre sammenhæng og koordinering mellem de to grupper.
Styregruppen består af:
RandersBolig (repræsenterer Møllevænget & Storegaarden, Randers
Boligforening af 1940 og AB Gudenå)
Inspektør, RandersBolig for Møllevænget & Storegaarden
Forvaltningskonsulent, RandersBolig for Møllevænget & Storegaarden
Sekretariatsleder, Bysekretariatet
Boligsocial medarbejder med ledelsesansvar, Bysekretariatet
Evt. ad hoc personer efter behov

Randers Kommune
Direktør Børn og Skole, Randers Kommune
Afdelingsleder og SSP koordinator, Randers ungdomsskole
SSP-konsulent, Randers Kommune
Skoleleder Nørrevangsskolen
Viceskoleleder Vestervangsskolen
Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Randers Kommune
Forstander, Randers Produktionshøjskole
Leder af PPR
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Institutionsledere/dagtilbudsledere hhv. Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset
Jennumparken og Børnehaven Glentevej, Randers Kommune
Leder sundhedsplejen, Randers Kommune
Bibliotekschef, Randers Kommune
Evt. ad hoc personer kan inviteres efter behov

3. Mødefrekvens

Styregruppen mødes ved 3 faste møder årligt. To af disse årlige møder er ca. tre
uger bestyrelsens møder, således at evt. indstillinger fra styregruppen kan
forelægges bestyrelsen efterfølgende.
4.Opgaver
Styregruppen skal sikre fremdriften og koordinering af aktiviteterne under de fire
indsatsområder jf. Helhedsplanen Randers Nordby 2017-2021. Herunder skal
Styregruppen sikre og følger succesmålene og leverancerne jf. delaftalerne.
Styregruppens medlemmer har hver især ansvaret for at levere data i forbindelse med
måltallene jf. delaftalerne forud for møderne i en nærmere aftalt form.
Randers Kommunes monitoreringsenhed levere supplerende tal i forbindelse med
succesmålene jf. delaftalerne forud for møderne.

5.Kompetence og beføjelser
Styregruppen har ansvar for at aktiviteterne gennemføres jf. delaftalerne for de fire
indsatsområder jf. Helhedsplanen Randers Nordby 2017-2021. Herunder at
medarbejderne i de enkelte organisationerne leverer de aftalte erlagte
medarbejdertimer jf. budgettet for Helhedsplanen Randers Nordby 2017-2021.
Til hver aktivitet knytter sig blandt andet en beskrivelse omkring rollefordeling, ansvar
og organisering. Generelt for de aktiviteter, der udføres af Randers Kommunes
medarbejdere, gælder, at det er Randers Kommunes ansvar og at dette sker ud fra
Kommunens normale ansvarsfordeling og instruktionsbeføjelser.
Styregruppen kan indstille til bestyrelsen vedrørende ønskede ændringer på
delaftaleniveau jf. punkt 7.
Uregelmæssigheder og bekymringer i relation til delaftalerne skal orienteres videre til
bestyrelsen via. Sekretariatsbetjeningen.

6.Sekretariatsbetjening
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Betjeningen af styregruppen varetages af sekretariatsleder og den boligsociale
medarbejder med ledelsesansvar i Bysekretariatet. Dette omfatter følgende:
Ansvar for indkaldelse, dagsorden, afrapportering vedrørende fremdrift mv.
Der vil være faste punkter på dagsordenen; herunder fremdriftsafrapportering, nyt
fra deltagerne, koordinering mv.
Sekretariatsbetjeningen bygger på styregruppemedlemmernes leverancer til
fremdriftsafrapportering forud for møderne. Dette indhentes af den boligsociale
medarbejder med ledelses ansvar i tæt dialog med den enkelte
organisation/afdeling, som styregruppens medlemmer repræsenterer.

7.Ændringer/tilføjelser
Ændringer eller tilføjelser til kommissoriet kan kun finde sted ved konsensusbeslutning
i bestyrelsen og efterfølgende godkendelse i Landsbyggefonden.
Ændringer i delaftalerne for de fire indsatsområder kan kun finde sted ved
konsensusbeslutning og efterfølgende indstilling til bestyrelsen. Det er udelukkende
bestyrelsen som har beføjelser til at træffe beslutning herom.
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