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Hvad er Socialpolitisk Forum i Gentofte?

Socialpolitisk Forum er i februar 2019 startet af nogle Gen-
tofte-borgere, der ønsker at udvikle et idé-, diskussions- og 
udviklingsforum for den kvalificerede, engagerede og viden-
de socialpolitiske debat i Gentofte Kommune. Et netværk, der 
bæres af borgeres lyst og vilje til at præge vort samfundsmæs-
sige fællesskab, og som vil være med til at tegne konturer og 
skabe indhold i fremtidens politik: En socialpolitik, der skaber 
muligheder for, at vi hver for sig og sammen kan udfolde det 
liv, vi ønsker.

Socialpolitisk Forum består af borgere, der bor eller arbejder 
i Gentofte Kommune. Formålet er at indsamle viden og at af-
dække levevilkårene for borgere med særlige livsudfordringer 
og undersøge, om de får den hjælp, de har behov for og ret til. 

Socialpolitisk Forum består af borgere, der er praktikere, for-
skere, undervisere, brugere og andre, der på tværs af faglige 
og professionelle videns-, erfarings- og virkefelter beskæftiger 
sig med socialpolitik og sociale udfordringer. 
 
Socialpolitisk Forum er baseret på frivilligt arbejde og er ikke 
partipolitisk bundet eller repræsentativt. Socialpolitik er i den-
ne sammenhæng båret af et humanistisk livs- og menneskesyn 
med vægt på ligeværdighed, solidaritet og fællesskaber. 

Velfærd skal omfatte alle
Vi er med god grund stolte over at leve i et af verdens bedste 
velfærdssamfund med fri og lige adgang til en række velfærds-
ydelser. Der er dog stadig et stykke vej, hvis velfærden skal om-

fatte de væsentlige aspekter af vores fælles liv og alle borgere. 
Det er ikke muligt at forestille sig et samfund, hvor man ikke 
tager ansvar for hinanden. Fra den nære familie over venner 
og naboer til dem, vi ikke kender, men som lige fuldt er en 
del af vores samfundsmæssige fællesskab: De ressourcesvage,  
de ”mærkelige”, de fremmede, de arbejdsløse, flygtningene, 
de hjemløse, misbrugerne osv. Alle dem, der er ”usynlige” i 
de ressourcestærke fællesskaber. Dem, nogle ser ud gennem 
øjenkrogen, og smider en tyver til, hvis de er i godt humør - 
eller bare går udenom. 

På længere sigt kan vi risikere, at samfundet bliver endnu mere 
opdelt i et vi-og-dem, end det er i forvejen. Et samfund, der i 
stigende omfang trækkes fra hinanden af samfundsgrupper-
nes manglende kendskab til hinanden og fordomme over for 
hinanden og overidentifikation med dem, der ligner en selv. 

En ansvarlig socialpolitik
Det er vigtigt, at socialpolitikken omfatter alle borgere men 
også forholdet mellem forskellige grupper i samfundet. So-
cialpolitikken skal sikre velfærd, trivsel og tryghed for alle. En 
ansvarlig socialpolitik handler landt andet om:

• at give alle borgere muligheder for udfoldelse og indfly-
delse på eget liv

• at give alle borgere plads i fællesskaber og skabe gode 
rammer for et meningsfuldt hverdagsliv

• at kaste lys over eventuelle tilsigtede eller utilsigtede ulig-
hedsskabende konsekvenser af politiske beslutninger på 
alle politikområder. 

Uligheden er voksende i Danmark
Uligheden er stigende i mange lande – også i Danmark. I Dan-
mark er Gentofte Kommune den kommune, hvor uligheden er 
størst.

I 2015 afskaffede regeringen den officielle fattigdomsgrænse, 
som er baseret på fordeling af indkomst og i øvrigt internatio-
nalt anerkendt. 

Afskaffelsen af den officielle fattigdomsgrænse gør det svære-
re at belyse udviklingen i fattigdom i Danmark. 

Andre (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEVEA, CEPOS, 
mv.) har imidlertid dokumenteret udviklingen og påvist en 
stigning i gruppen af fattige enlige og familier – en stigning, 
der vil blive større som følge af kontanthjælpsloftet, den lave 
integrationsydelse og 225 timers-reglen. Med den voksende 
ulighed og fattigdom er der endnu mere brug for at nytænke 
socialpolitikken.
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Store indkomstforskelle i Gentofte
Gentofte Kommune er den kommune i Danmark, hvor afstan-
den imellem rig og fattig er størst. Gini-koefficienten, der er et 
mål for graden af ulighed, ligger i Gentofte på 42,3 %. Jo højere 
procenten er, jo større ulighed. Gini-koefficenten i Gentofte er 
højere end i USA, hvor den er ca. 39 %. Den gennemsnitlige 
Gini-koefficient for danske kommuner udgør 25,3 pct. Ifølge 
Eurostat har intet land i EU en Gini-koefficient, der er så høj 
som i Gentofte. 

Den gennemsnitlige bruttoindkomst i Gentofte kommune er 
i dag på 560.000 kr. Der er et stykke vej ned til, hvad en enlig 
borger på integrationsydelse får. Dette beløb er 71.964 kr. før 
skat. (5.997 kr. pr. måned). En folkepensionist får 155.580 kr. 
før skat (hvis personen får grundbeløb og pensionstillæg).

Socialpolitisk Forum ser det ikke som et problem, at der i Gen-
tofte Kommune er meget ressourcestærke og rige borgere. Vi 
ser tværtimod en masse muligheder i, at en kommune med 
mange overskudsborgere kan skabe et stærkt civilsamfund, 
der inkluderer og bygger bro til de ressourcesvage og dermed 
løfter alle med ind i fællesskaberne. 

Mange forskellige udfordringer
Ressourcestærke kan lokalt og i de kommunale institutioner  
bidrage til at løfte de ressourcesvage, men forskelle kan også 
føre til en opdeling i forskellige verdener, vennekredse og net-
værk, hvor især ressourcesvage børn og unge ekskluderes fra 
fællesskaber. 

Ulighed kan især være et problem for ressourcesvage børn, 
der kan være flove over at de har en lav material standad, 
og de rammes oftere af mobning og en omverdenen, der har  
negative forventninger til deres præstationer i skolen. Børn i 
ressourcesvage familier får ikke den samme sociale, faglige og 
læringsmæssige støtte som børn i de ressourcestærke familier.

Gentofte Kommune har mange borgere med lave indkomster. I 
kommunens kvartalsrapport (fra august 2018), dokumenteres 
det, at der er 4.052 fuldtidspersoner, som er ledige, på midler-
tidige ordninger, på kontanthjælp, integrationsydelse, revali-
dering, sygedagpenge eller på førtidspension. Tallet er omreg-
net til fuldtidspersoner, hvilket betyder, at langt flere borgere 
er berørt.

Ifølge rapporten fra Gentofte Kommunes opgaveudvalg om 
den boligsociale indsats udgør de almene og kommunale bo-
liger ca. 2.000 lejeboliger. De kommunalt ejede lejeboliger er 
små på 1-3 værelser, hvoraf de fleste kun har et værelse.

Ifølge den nationale kortlægning af hjemløse var der i Gen-
tofte kommune 38 hjemløse i 2017, hvoraf 16 overnattede på 
herberg, 13 hos familie/venner og enkelte enten på gaden, 
natvarmestue, udslusningsbolig eller på hospital.

Nogle af Gentoftes borgere kan være nødt til at flytte, hvis de 
som pensionister ikke længere har råd til at betale de ofte høje 

boligpriser, mens andre borgere kan have svært ved at blive 
boende i kommunen, hvis de rammes af skilsmisser. 

Ressourcesvage borgere findes i alle samfunds- og aldersgrup-
per. Det kan være unge, enlige, borgere med funktionsned-
sættelser, fysisk- og psykisk handicappede, borgere på eller 
uden for arbejdsmarkedet, borgere med flygtningebaggrund, 
ressourcesvage børnefamilier og ældre. Det kan være borgere, 
som er psykisk sårbare, har sociale problemer, har dårlig triv-
sel og er ramt af misbrugsproblemer.

Det kan være en stor udfordring for fællesskabet og for kom-

munen at håndtere disse udfordringer. I Gentofte er der man-
ge børnesager, hvoraf nogle ender i Den Sociale Ankestyrel-
se som følge af borgernes klager. Mange kommuner har ikke 
det nødvendige beredskab og lever ikke op til de retsmæssige 
krav, som den nationale lovgivning kræver.

Der er ingen tvivl om, at Gentofte er en rig kommune, både 
når det drejer sig om indkomst, formue, uddannelsesniveau, 
boliger, mv. Her burde der være mulighed for at kunne sætte 
højere standarder for socialpolitikken end man kan i mange 
andre kommuner. Men sker det? Hvilke levevilkår har forskel-
lige grupper af ressourcesvage borgere? Hvordan bliver de 
mødt og hvilken hjælp oplever de at få fra kommunen? 

Hvad vil Socialpolitisk Forum i Gentofte?
Socialpolitisk Forum vil bl.a. synliggøre den stigende ulighed 
og fattigdom i Gentofte. Vi vil skabe indsigt og viden om for-
skellige befolkningsgruppers vilkår med hensyn til økonomi, 
bolig og sundhed. 

Vi vil fokusere på borgernes kontakt til det professionelle sy-
stem og se på, om de eksisterende tilbud er relevante. Vi vil 
hjælpe borgerne med at få en stemme i den offentlige debat: 
Bliver der fra kommunal side stillet realistiske krav? Er der re-
spekt for den enkeltes valg? Hvordan kan  kommunen forebyg-
ge, at borgere bliver socialt udsatte? 

Socialpolitisk Forum vil bl.a. have fokus på ulighed i sundhed,  
på de ressourcesvage børnefamilier og de ressourcesvage 
børn. Vi vil have fokus på borgernes retssikkerhed, og ulighe-
dens betydning for at skabe et bedre miljø, og et bæredygtig 
klima. 

Vi vil arrangere informationsmøder, skabe netværk og ny vi-
den via møder imellem professionelle og borgere. Vi vil arbej-
de for et helhedsorienteret syn på alle øvrige politikområder, 
der bør have en social profil. Socialpolitisk Forum vil bl.a. tage 
initiativ til, at der etableres en bisidderordning, så borgernes 
får den optimale behandling.

Socialpolitisk Forum foreslår, at Gentofte Kommune påbegyn-
der et analysearbejde og evt. nedsætter et opgaveudvalg, der 
kan kortlægge området og udvikle en socialpolitik, som det er 
sket i mange andre kommuner. Vi foreslår desuden, at kommu-
nen nedsætter et ”socialpolitisk råd”, der skal holde øje med 
udviklingen, rådgive politikerne og som kan sætte initiativer, 
events og aktiviteter igang.


