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Kommissorium for Trivsels- og boligsocialt udvalg 
 

1.  Sammensætning 

Udvalget består af følgende medlemmer: 

 

- 2-4 medlemmer fra bestyrelsen  

- 10 medlemmer som repræsentanter for kundesiden, valgt på de i 

vedtægterne beskrevne årlige valgmøder. Medlemmerne vælges 

for en 2-årig periode; 5 i lige år og 5 i ulige år  

 

Fra administrationen deltager følgende repræsentanter i udvalgets mø-

der: 

 

- Kundedirektøren 

- Chefen for Boligsocial support  

- Evt. yderligere en ledende medarbejder udpeget af Direktionen 

2.  Konstituering 

KAB’s bestyrelse udpeger udvalgets formand blandt bestyrelsens med-

lemmer af udvalget. 

3.  Andres deltagelse i møderne 

Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter for boligorganisatio-

ner/-afdelinger og medarbejdere til at deltage i møder på ad hoc basis, 

hvis der er behov for at drøfte problemstillinger/emner i en bredere 

kreds. 

4.  Mødehyppighed 

Udvalget mødes efter behov, dog mindst 2 gange om året. Vedr. ind-

kaldelser, referater m.v. se forretningsordenen for udvalgene. 

 
5.  Sekretariat 

En konsulent fra Boligsocial support er sekretær for udvalget. 
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6.  Fokusområder og arbejdsopgaver 

Udvalget skal medvirke til, at KAB til stadighed har fokus på trivsel og 

social bæredygtighed i alle typer af boligområder i KAB-fællesskabet. 

Udvalget skal forholde sig til, hvordan det boligsociale perspektiv kan 

indlejres i alt, hvad KAB beskæftiger sig med – hvad enten det drejer 

sig om at opføre, udleje eller drifte boliger for boligorganisationerne. 

 

Udvalget skal bl.a. fokusere på: 

 

- Initiativer, der kan understøtte frivilligheden og beboernes engage-

ment i deres boligområde  

- Initiativer, der i kan fremme det gode naboskab og inkluderende 

fællesskaber i boligområdet 

- Formidling af metoder og resultater af vellykkede boligsociale ind-

satser med henblik på at fremme best practice i det boligsociale 

arbejde i KAB-fællesskabet 

- Udvikling af nye samarbejdsformer og partnerskaber med aktører 

fra det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet 

- Fysiske tiltag i boligområderne, der sigter på at skabe bedre ram-

mer for lokale fællesskaber  

- Konkrete ydelser og produkter fra KAB til boligområder, som ople-

ver sociale udfordringer 

- Tilbud til beboere på tværs af KAB-fællesskabets boligområder, fx 

ferieophold for børnefamilier og seniorer 

  7.  Kompetence og ansvar 

Udvalget er et forum for dialog, erfaringsudveksling og idéudvikling. 

 

Udvalget er sparringspartner og høringspart for initiativer fra KAB, der 

sigter på at fremme social bæredygtighed. 

 

Udvalget bidrager med idéer til den fortsatte videreudvikling af KAB’s 

boligsociale strategier og realiseringen heraf. 
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