
DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

v/ Solveig Råberg Tingey, Cheføkonom, BL
3. september 2020,  § 17, stk. 4 udvalg , Furesø Kommune.

- STRUKTURELLE UDFORDRINGER & VÆRKTØJER OG GREB

TIL EN BÆREDYGTIG BEBOERSAMMENSÆTNING



Agenda

Den almene boligsektor

Bæredygtig byudvikling / beboersammensætning

Værktøjer og erfaringer fra andre kommuner

‒ Strategisk anvisning og udlejning (Høje-Taastrup)

‒ Samspillet mellem fysiske og sociale indsatser (Aalborg)

‒ Boligsociale indsatser fokuseret på beskæftigelse (Fredericia)

‒ Sociale investeringer (Aarhus)



Almene boliger 2019

Kilde:Danmarks Statistik.
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Formål

• Lov om almene boliger m.v. § 5 b:

”Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til

rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne 

indflydelse på egne boforhold.” 

• Social forpligtelse 

‒ Særlig rolle med at finde boliger til befolkningsgrupper, hvis behov og økonomiske situation ikke 

matcher andre boligtyper og til grupper med særlige boligbehov. Det gælder for eksempel 

handicappede, psykisk syge og flygtninge.

• Beboerkarakteristika 

‒ Flere ældre/unge, flere enlige, flere uden for arb. marked, flere I/E, lavere indkomst og uddannelse.



Udsatte boligområder

De seneste årtier er der sket en koncentration af mange svage, udsatte og 

marginaliserede beboergrupper i den almene boligsektor.

Stigning i antallet af udsatte boligområder, VIVE (2020)

Stort fokus på fysiske og boligsociale indsatser: 

‒ Bidrager til at sikre en alsidig beboersammensætning i den enkelte bebyggelse og modvirke 

tendenser til opsplitning og ghettoisering.  



Bæredygtig beboersammensætning

Værktøjskassen til at sikre en mere bæredygtig beboersammensætning er stor:

Fysiske forandringer (nybyggeri, omdannelser, salg, nedrivning, infrastruktur) 

Boligsociale indsatser (fokuseret på fx beskæftigelse)

Strategisk anvisning og udlejningsaftaler (fælles aftale ml. kommune og 

almene boligorganisationer)

• Bystrategi er en facetteret størrelse - vigtigt indsatserne tænkes i helhed.  



Værktøjer og 
erfaringer fra 
andre 
kommuner



Strategisk anvisning og 
udlejning
(Høje-taastrup)



Hvad kan en fælles udlejningsaftale?

Skabe balance i samspil med resten af kommunen vha. data og viden om 

beboersammensætningen. 

Aftale tilpasset sammenhæng mellem indsatser, behov og virkelighed 

Strategisk ændring af beboersammensætning over 5-10 år. 

Kommunen sikrer en bæredygtig kommunal anvisning 

Men også 

‒ Helhedstænkning 

‒ Koordinerede indsatser på tværs af sektorer 

‒ Forebyggelse samt ”akutte” indsatser



Rammeaftale – eksempel på indhold

Reducere oprykningsretten (intern oprykningsret og ekstern venteliste) 

Fælles fleksible kriterier 

Differentieret fleksibel udlejning 

Børnefortrinsret 

Kommunal godkendelse ved alle udlejninger 

Opfølgning og evaluering af måltal 

Anvendelse af en øget kommunal anvisning udover de 25 pct. i nogle 

afdelinger



Case: Udlejningsredskaber i Høje-Taastrup

• Et tiltag for at ændre beboersammensætningen 

• Kommunen og boligorganisationernes fælles beslutning

• Fælles drøftelse og udformning af rammeaftale 

‒ Etablering af et forhandlingsudvalg (tog op til 2 år at forhandle) –

administrativ gruppe. 



Kommunal anvisning - familieboliger

Fordelingen af boliger til (iht. lovgivningen) kommunal anvisning foregår efter 

følgende model: 

11 % kommunal anvisning i afdelinger, hvor mere end 35 % er uden for 

arbejdsmarkedet 

22 % af de ledige boliger leveres til den kommunale anvisning i afdelinger, 

hvor mellem 31 til 34 % er uden for arbejdsmarkedet 

33 % af de ledige boliger leveres til den kommunal anvisning i afdelinger, 

hvor mindre end 30 % er uden for arbejdsmarkedet. 



Fleksibel udlejning 

Obligatoriske og frivillige kriterier

‒ Personer i arbejde, uddannelsessøgende, seniorer, skilsmisseramte i arbejde eller uddannelse med 

akut boligbehov. 

Skærpede fleksible kriterier - ”Omvendte” kriterier 

‒ I visse boligområder lejes udelukkende ud efter de skærpede kriterier, som vil give fortrinsret til 

personer, som foruden at være i fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse også opfylder kriterier, 

som lægger afstand til ghettokriteriegrænser. 



Mere information

Link til aftalen i Høje-Taastrup Kommune:

https://dagsordener.htk.dk/vis/#b07ccf58-b9aa-4490- a9f4-9b0ce30f86a8 



Skabeloner til inspiration

BL har udarbejdet en række skabeloner til 

inspiration for både boligorganisationer og 

kommunen, og som tager sit afsæt i den 

kommunale anvisning jf. § 59, stk. 1 og 2 

samt boligorganisationernes ventelister: 

https://bl.dk/politik-og-

analyser/temaer/udlejningsaftaler-

fremmer-en-baeredygtig-

beboersammensaetning/

BL’s kredskonsulenter bistår gerne 

processen. 

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/udlejningsaftaler-fremmer-en-baeredygtig-beboersammensaetning/


Samspillet mellem fysiske 
og sociale indsatser
(Aalborg)



Aalborg-modellen

• Sigte: at løfte to udsatte boligområder -

Kilde-og Sundparken i Himmerland 

Boligforening i Aalborg Øst.

• En helt central rolle i modellen spiller en 

omfattende helhedsplan fra 2012, som 

rummer renoveringer af alle afdelinger, en 

række boligsociale tiltag samt 

byudviklingsarbejde generelt.



Samskabelse som central model

• Etablering af ‘Center for 

samskabelse’

‒ Skal sikre koordinering af boligsociale tiltag 

og sammenhæng med øvrig byudvikling.

‒ Styregruppe og rådgivende forum nedsat.

• Tæt og langvarigt samarbejde med 

erhvervsliv og kommune bl.a. om at 

iværksætte tiltag i forhold til 

beskæftigelse, uddannelse og 

sundhed.

‒ Erhvervsnetværket 9220. 



Massive investeringer – bl.a. med støtte fra 
Landsbyggefonden

Renoveringer og nybyggeri af almene boliger

Forbedret infrastruktur og sammenhæng mellem boligafdelinger

Sundheds- og Kvartershuset, som rummer læger, apotek, fysioterapeuter, 

fitness, café (Kaffe Fair), en forebyggende politiindsats. (plads skabt ved 

nedrivning)

Nye former for boliger og bygningstyper med investeringer fra private 

aktører. 

Etablering af åbent erhvervsstrøg – målrettet iværksættere og seniorer. 



Positive effekter på beskæftigelsen



Økonomisk potentiale ved udviklingsplaner



Boligsociale indsatser 
fokuseret på beskæftigelse 
(Fredericia)



Korskærparken

I 2013 helhedsplan med fokus på 

beskæftigelse. 

‒ Bl.a. med tilbud om beskæftigelsesrettede forløb 

og ordinære jobs ifm. almene renoveringer, 

kompe-tencegivende og forberedende 

uddannelsestilbud m.v.  

‒ Fremskudt beskæftigelsesindsats med 

jobformidler fra kommunen, som arbejder direkte 

i området. 

Positive effekter på beboernes 

beskæftigelse og indkomst. 

‒ Bl.a. er fuldtidsbeskæftigelsen steget med 5-8 

pct.-point. blandt fastboende beboere. 

Note: 18-64-årige, som har boet i helhedsplansområde i hele 

undersøgelsesperiode. Status ultimo november.

Kilde: BL egne beregninger pba. Danmark Statistiks registerdata. 

Ny analyse



Andre boligsociale initiativer (børn og unge)

Lommepenge og fritidsjobs

Lære- og praktikpladser

Mod-På-Matematik

Fokus på, at bryde den negative 

sociale arv



Sociale investeringer
(Aarhus)



Langkærparken i Tilst

Arbejdes med at afprøve en investeringsmodel, der kan løfte tilknytningen til arbejdsmarkedet og 

uddannelsessystemet for en udvalgt borgergruppe i området.

Pilotprojektet afgrænset til 100-200 unge og voksne, som står uden for arbejdsmarkedet og 

uddannelsessystemet og som er bosat i Langkærparken.

Der er tale om en social effektinvestering, hvor Aarhus Kommune betaler for de borgere, som kommer i 

beskæftigelse eller uddannelse. 

Den Sociale Investeringsfond i regi af Aarhus Kommune finansierer helt eller delvist pilotprojektet. 



Bygger på partnerskaber

• Fokus på at skabe nye muligheder for udsatte mennesker eller udvikle udsatte lokalområde. 

• Eksempler på partnere/leverandører:

Væksthuset, Fokus Folkeoplysning, Bydelsmødre (Fonden for Socialt ansvar), Socialt udviklingscenter (SUS) 


