
Kommissorium for

Helhedsplansudvalget 2018 - 2020

Baggrund Byrådet nedsætter et midlertidigt opgaveudvalg, der skal 
arbejde med Helhedsplanen og komme med forslag til, hvordan 
vores udsatte boligområder sikres en større social mobilitet. 
Udvalget er toårigt. Det skal evalueres efter et år. 

Opgaver Udvalget varetager, jf. Styrelsesvedtægten for Fredericia 
Kommune, den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i 
henhold til Helhedsplanen samt hvordan vores udsatte 
boligområdet sikres en større social mobilitet. Nedenstående 
visualiserer Helhedsplansudvalgets fire hovedopgaver:
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Helhedsplansudvalgets politiske mål og fokusområder:
 Udvalgets vision er, at der i 2022 er et samlet Fredericia, 

hvor Korskærparken og Sønderparken ikke længere 
figurerer på Regeringens ghettoliste. 

 Udvalget ønsker sammenhængskraft i byen ved at åbne 
boligområderne op mod og for resten af byen så de ikke 
betragtes som isolerede boligområder.

 Udvalget ønsker at udbrede den gode fortælling om 
boligområderne.

 Udvalget ønsker at have fokus på de øvrige sociale 
boligområder i kommunen i et forebyggende perspektiv 
indenfor såvel beskæftigelse, sundhed, integration, familie 
og udsathed.
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 Udvalget ønsker at arbejde på tværs af de øvrige udvalg. 
Udvalget skal initiere, facilitere og understøtte at de øvrige 
udvalg tager medejerskab.

 Udvalget vil løbende følge op på effekten af vores 
indsatser, så de har mulighed for at justere indsatserne.

 Udvalget vil gerne i dialog med boligforeningerne.

 Udvalget vil gerne afholde udvalgsmøderne udenfor 
rådhuset bl.a. i Medborgerhuset i Korskærparken og 
Aktivitetshuset i Sønderparken.

 Udvalget ønsker et dynamisk kommissorium i forhold til 
opgavernes karakter.

 

Organisering Helhedsplansudvalget består af 3 medlemmer: 
1. Turan Savas- formand
2. Peder Wittendorff Tind 
3. Søren Larsen 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kommunaldirektøren.

Forretningsorden
 

Kommissoriet er gældende fra 2018 - 2020. 

Udvalget kan evaluere kommissoriet med henblik på at 
udarbejde nye eller supplere de politiske fokusområder. 

Helhedsplansudvalget mødes fire gange om året, de planlægges 
primært som driftsmøder.

Udvalget er toårigt men skal evalueres efter et år.
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