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Kapitel 1. Indledning 
 
 
Som led i boligaftalen af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene sektors midler og 
den fremtidige styring blev det aftalt, at der skulle igangsættes et udvalgsarbejde 
om den fremtidige styring af den almene boligsektor. 
 
Det fremgår af aftalen, at aftaleparterne er enige om, at styringen af den almene 
boligsektor er præget af relativt detaljerede regler og retningslinier for sektorens 
virke. Med kommunalreformen, forstærket tendens i den almene sektor til 
sammenlægninger og fælles administration og de senere års større grad af selv-
finansiering er der grundlag for en reform, der sikrer en mindre detaljeret cen-
tralstyring med større frihedsgrader til både kommuner og boligorganisationer.  
 
Aftaleparterne var derfor enige om at nedsætte et udvalg om den fremtidige 
styring af den almene boligsektor med deltagelse af de berørte parter.  
 
Formålet med udvalgsarbejdet er at afdække mulighederne for, hensigtsmæs-
sigheden i og konsekvenserne af en reform, der øger decentraliseringen og de-
reguleringen af den almene boligsektor indenfor rammerne af en øget mål- og 
aftalestyring og med kommunerne som omdrejningspunkt. 
 
Udvalgsarbejdet skal således komme med forslag til modeller for mål- og afta-
lestyring, som:  
 

 fastholder kommunerne som centrale aktører.  
 fastholder den nære sammenhæng mellem finansieringsansvar og be-

slutningskompetence.  
 giver almene boligorganisationer og kommuner større ansvar og frihed 

til i samarbejde at udvikle lokalt tilpassede løsninger.  
 øger decentraliseringen og dereguleringen af området og  
 forenkler regelsættet.  

 
Udvalget skal herudover fremkomme med forslag til udformning af større me-
todefrihed på en række delområder. 
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Udvalgets kommissorium fremgår af boks 1.1. 
 
Boks 1.1. Kommissorium for udvalget om den fremtidige styring af den almene 
boligsektor 
Som led i boligaftalen af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og 
Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den frem-
tidige styring er det aftalt, at der skal gennemføres et udvalgsarbejde om en reform af 
styringen af den almene sektor.  
 
Udvalget skal afdække mulighederne for, hensigtsmæssigheden i og konsekvenserne 
af en reform, der øger decentraliseringen og dereguleringen af den almene boligsektor 
indenfor rammerne af en øget mål- og aftalestyring og med kommunerne som omdrej-
ningspunkt. 
  
I dag er styringen af den almene boligsektor præget af relativt detaljerede regler og 
retningsliner for sektorens virke. En reform af styringen mod en højere grad af mål- og 
rammestyring ligger naturligt i forlængelse af kommunalreformen, en forstærket ten-
dens i den almene sektor til sammenlægninger og fælles administration og de senere 
års større grad af selvfinansiering. 
 
Følgende principper skal ligge til grund for udvalgsarbejdet: 
 
Den almene sektor skal fortsat løse de boligsociale opgaver, herunder modvirke en 
fortsat ghettoisering af de almene boligområder. 
 
Det offentlige skal fortsat have indflydelse på den almene sektor, og kommunerne 
skal i kraft af deres lokalkendskab fungere som omdrejningspunkt i styringen af den 
almene sektor.  
 
Beslutningskompetence og finansieringsansvar skal gå hånd i hånd.  
 
Effektivitet, kvalitet og produktivitet i den almene sektor skal styrkes.  
 
Det er en forudsætning, at en ændring af styringen af den almene sektor ikke samlet 
set må medføre offentlige merudgifter.  
 
Udvalget skal belyse, i hvilket omfang og hvordan styringen af den almene sektor i 
højere grad kan flyttes fra statslig detailregulering til fastsættelse af overordnede mål, 
der udmøntes i konkrete aftaler mellem kommune og boligorganisation. Herunder skal 
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afdækkes, på hvilke områder decentraliseringen kan udbygges med henblik på at øge 
metodefriheden, således at muligheder for innovative og lokalt tilpassede løsninger 
styrkes. Det vil i den forbindelse være sigtet, at der skal ske en forenkling og afbu-
reaukratisering af regelsættet. 
 
Udvalget skal inden for de ovennævnte rammer komme med forslag til modeller for 
mål- og aftalestyring, herunder fremkomme med forslag til styrkede informationspro-
cedurer, benchmarking samt systematisk dialog og feedback. Udvalget skal samtidig 
beskrive de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser af forslagene. 
 
Udvalgsarbejdet skal endvidere afdække mulige udformninger af en større grad af 
lokal metodefrihed på forskellige delområder, herunder på hvilke områder det er øn-
skeligt og hensigtsmæssigt at styrke den lokale fleksibilitet i opgaveløsningen, og på 
hvilke områder det er hensigtsmæssigt og ønskeligt at arbejde med ensartede retnings-
linier over hele landet. Udvalget skal endvidere afdække de økonomiske og styrings-
mæssige konsekvenser heraf. 
 
Udvalgets afdækning og anbefalinger skal blandt andet omfatte følgende områder: 
 
Organisation 
Udvalget skal undersøge, om og hvordan den almene boligsektor organisatorisk kan 
styrkes og herunder afdække, hvordan incitamenterne til effektivitet, kvalitet og pro-
duktivitet i både byggeri og drift kan styrkes. 
 
Beboerdemokrati 
Udvalget skal afdække, om og hvordan beboerdemokratiet skal ændres som konse-
kvens af en øget mål- og aftalestyring. 
 
Anvendelse af egenkapital 
Udvalget skal afdække, hvordan de almene boligorganisationer kan gives friere ram-
mer for anvendelsen af deres egenkapital, så midlerne bruges aktivt til gavn for sekto-
ren. 
 
Finansiering 
Udvalget skal afdække mulighederne og forudsætningerne for en ændring af nybygge-
riets finansiering, som nedsætter startlejen og tilgodeser behovet for tryghed for lejer-
ne. 
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Nye opgaver/sideaktiviteter 
Udvalget skal afdække, om og hvordan sideaktivitetsreglerne kan lempes som led i en 
øget mål- og aftalestyring, herunder mulighederne for at engagere sig i overskudsgi-
vende aktiviteter. 
 
Udlejning 
Udvalget skal belyse, om og hvordan reglerne for udlejning og anvisning skal ændres 
med henblik på at modvirke en yderligere opsplitning af den almene boligsektor. 
 
Det kommunale tilsyn 
Udvalget skal undersøge, om og hvordan det kommunale tilsyn skal ændres som kon-
sekvens af en mål- og aftalestyring. 
 
Der nedsættes et udvalg med deltagelse af Velfærdsministeriet, Finansministeriet, 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes 
Landsforening og Boligselskabernes Landsforening. Udvalget kan efter behov inddra-
ge relevante eksterne parter, f.eks. relevante interesseorganisationer og sagkyndige. 
 
Formandskab og sekretariat varetages af Velfærdsministeriet. Udvalget aflægger rap-
port inden den 1. april 2008. 
 
Regeringen anmodede i januar måned 2008 udvalget om at supplere sit kom-
missorium for så vidt angår finansiering og de økonomiske rammer for nybyg-
geriet.  
 
Baggrunden herfor er blandt andet, at reguleringen af maksimumsbeløbene ikke 
har været tilstrækkelig til at følge udviklingen i byggeomkostningerne. Det er 
derfor i visse dele af landet blevet vanskeligt at opføre alment byggeri inden for 
de gældende maksimumsbeløb. Denne udvikling betyder også, at det bliver 
stadig vanskeligere at tage hensyn til byggeriets totaløkonomi og opfylde de 
mål for bygningers energiforbrug, der ligger i regeringsgrundlaget og regerin-
gens energipolitik ”En visionær dansk energipolitik 2025”. 
 
På den baggrund skal udvalget belyse, om der er mulighed for at erstatte den 
gældende styring af nybyggeriet gennem maksimumbeløbsordningen med en 
øget incitamentsstyring. Da styringen af anskaffelsessummerne har væsentlig 
betydning for huslejen i det almene byggeri, er det naturligt at overveje dette i 
sammenhæng med eventuelle ændringer af finansieringen.  
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Det supplerende kommissorium fremgår af boks 2.2. 
 
Boks 2.2. Det supplerende kommissorium for udvalget om den fremtidige sty-
ring af den almene boligsektor 
Udvalget skal som en del af sit oprindelige kommissorium afdække mulighederne og 
forudsætningerne for en ændring af nybyggeriets finansiering, som nedsætter startlejen 
og tilgodeser behovet for tryghed for lejerne.  
 
Udvalget skal som led heri yderligere belyse mulighederne for at erstatte den nuvæ-
rende styring af nybyggeriets anskaffelsessum og husleje gennem maksimumsbeløb 
og -areal med en øget incitamentsstyring, samt herunder afdække mulighederne for 
bedre at tilgodese hensyn til blandt andet totaløkonomi og energimæssige hensyn. 
 
Det er en forudsætning, at den nuværende finansierings- og støttemodel, herunder 
adskillelsen af beboerbetaling og underliggende lånefinansiering, danner rammen om 
udvalgets arbejde, ligesom princippet om, at beslutningskompetence og finansierings-
ansvar skal gå hånd i hånd, fastholdes.  
 
Udgangspunktet for udvalgsarbejdet er endvidere, at en ændring af styringen af den 
almene sektor ikke samlet set må medføre offentlige merudgifter.  
 
Udvalget aflægger sin hovedrapport i april 2008, mens der rapporteres om ovenståen-
de inden den 1. juli 2008. 
 
Udvalget fik følgende sammensætning: 
 
Afdelingschef Frank Bundgaard, Velfærdsministeriet (formand) 
Direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening 
Vicedirektør Bent Madsen, Boligselskabernes Landsforening 
Afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen, Kommunernes Landsforening 
Vicekontorchef Maj Green, Kommunernes Landsforening 
Fuldmægtig Anders Møller Jacobsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, indtil 
1. december 2007 
Fuldmægtig Laura Glavind, Finansministeriet 
Fuldmægtig Mickey Jan Petersen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Kontorchef Mikael Lynnerup Kristensen, Velfærdsministeriet 
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Sekretariat: 
Boligpolitisk koordinator Per Larsen, Velfærdsministeriet 
Specialkonsulent Karsten Gullach, Velfærdsministeriet 
Specialkonsulent Mette Rudbeck, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Lars Nielsen, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Martin Kjellberg Ishøy, Velfærdsministeriet, indtil 1. februar 2008 
 
Herudover har følgende bidraget til rapporten: 
Specialkonsulent Eva Berthram, Velfærdsministeriet 
Specialkonsulent Hans Erik Svarre, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Tom Frederiksen, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Karin Laursen, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Jens Hartman Eisling, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Gertrud Kern Jespersen, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Anders Peo Fajers, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Martin Ino Hansen, Velfærdsministeriet 
Afdelingsleder Michael Kaadtmann, Velfærdsministeriet 
Overassistent Katarina Saczek, Velfærdsministeriet 
 
Udvalget har holdt 9 møder i perioden marts 2007 til april 2008 afbrudt af valg-
kampen forud for Folketingsvalget den 13. november 2007.  
 
Udvalget har endvidere i maj måned 2007 afholdt en workshop vedrørende 
samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner. 
 
Under udvalget har der været nedsat to arbejdsgrupper, én om organisation og 
beboerdemokrati og én om udlejningsreglerne.  
 
Arbejdsgruppen om organisation og beboerdemokrati fik følgende sammensæt-
ning: 
 
Boligpolitisk koordinator Per Larsen, Velfærdsministeriet (formand) 
Vicedirektør Bent Madsen, Boligselskabernes Landsforening 
Næstformand Vinnie Hansen, Boligselskabernes Landsforening 
Adm. direktør Jesper Nygård, KAB 
Landssekretær Jakob Lindberg, Danmarks Lejerforeninger 
Leif Truelsen, Danmarks Lejerforeninger 
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Adm. direktør Leif Hansen, Odense Kommune 
Jurist Pia Lund, Københavns Kommune 
Konsulent Sofie Astrid Jensen, Kommunernes Landsforening 
Økonom Jesper Larsen, LLO 
Karin Munkholm, LLO 
 
Sekretariat: 
Specialkonsulent Eva Bertram, Velfærdsministeriet 
Specialkonsulent Mette Rudbeck, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Karin Laursen, Velfærdsministeriet 
 
Arbejdsgruppen har holdt 3 møder og afleverede sit oplæg den 6. december 
2007. 
 
Arbejdsgruppen om udlejningsreglerne fik følgende sammensætning: 
 
Boligpolitisk koordinator Per Larsen, Velfærdsministeriet (formand) 
Direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening 
Udlejningschef Lone Skriver, KAB 
Forretningsfører Per Nielsen, AAB-Kolding 
Team-leder Ulrik Hoffmeyer, Københavns Kommune 
Fuldmægtig Tine Engelbrechtsen, Københavns Kommune 
Kontorchef Bent Pedersen, Århus Kommune 
Fuldmægtig Jesper Hammerich Lux, Kommunernes Landsforening 
 
Sekretariat: 
Specialkonsulent Eva Berthram, Velfærdsministeriet 
Fuldmægtig Martin Kjellberg Ishøy, Velfærdsministeriet 
 
Arbejdsgruppen har holdt 3 møder og afleverede sit oplæg den 5. oktober 2007. 
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Kapitel 2. Sammenfatning 
 
 

2.1. Indledning 
Som det fremgår af kommissoriet for udvalget, er formålet med arbejdet at op-
stille forslag til en reform af styringen af den almene boligsektor, som øger de-
centraliseringen og dereguleringen af sektoren. Udgangspunktet herfor er en 
model for øget mål- og aftalestyring og med kommunerne som det fortsatte 
omdrejningspunkt. 
 
Udvalget skal således afdække, hvordan styringen af den almene sektor kan 
flyttes fra statslig detailregulering til fastsættelse af overordnede mål, der ud-
møntes i konkrete aftaler mellem kommune og boligorganisation. Udvalget skal 
endvidere pege på områder, hvor decentraliseringen kan udbygges med henblik 
på at øge metodefriheden, således at muligheder for innovative og lokalt tilpas-
sede løsninger styrkes. Som led heri skal der samtidig ske en forenkling og af-
bureaukratisering af regelsættet. 
 
På den baggrund skal udvalget komme med forslag til en øget mål- og aftalesty-
ring, samt komme med forslag på områder, hvor det er hensigtsmæssigt at styr-
ke den lokale fleksibilitet i opgaveløsningen, og på områder, hvor det er hen-
sigtsmæssigt at arbejde med ensartede retningslinier over hele landet. Udvalget 
skal endvidere afdække de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser heraf. 
 
Som det videre fremgår af kommissoriet skal følgende principper lægges til 
grund for udvalgsarbejdet: 
 

 Den almene sektor skal fortsat løse de boligsociale opgaver, herunder 
modvirke en fortsat ghettoisering af de almene boligområder. 

 Det offentlige skal fortsat have indflydelse på den almene sektor, og 
kommunerne skal i kraft af deres lokalkendskab fungere som omdrej-
ningspunkt i styringen af den almene sektor.  

 Beslutningskompetence og finansieringsansvar skal gå hånd i hånd.  
 Effektivitet, kvalitet og produktivitet i den almene sektor skal styrkes.  
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 Det er en forudsætning, at en ændring af styringen af den almene sektor 
ikke samlet set må medføre offentlige merudgifter.  

 
På den baggrund har udvalget opstillet forslag til en overordnet model for sty-
ringen af den almene boligsektor med vægt på dialog og samarbejde mellem 
kommuner og boligorganisationer.  
 
Herudover kommer udvalget med forslag til øgede frihedsgrader samt til for-
enklinger på en række delområder. Det gælder det kommunale tilsyn, sektorens 
struktur, organisation og beboerdemokrati, administration, drift og vedligehold, 
udlejning, sideaktiviteter, egenkapital og nybyggeri. Med hensyn til finansiering 
og de økonomiske rammer for nybyggeriet afrapporteres udvalgets overvejelser 
herom i en særskilt rapport. 
 
Samlet set lægger udvalgets forslag således op til en reform af den almene bo-
ligsektor, som sætter de lokale parter i centrum, blandt andet for at styrke mu-
lighederne for at løfte de boligsociale opgaver mere effektivt og fremadrettet. 
 
Endelig er der for fuldstændighedens skyld medtaget to beskrivende kapitler om 
henholdsvis ældreboliger og ungdomsboliger. Disse to boligtyper er i vid ud-
strækning omfattet af de generelle regelændringer, som udvalget har overvejet 
og stiller forslag om. Udvalget har ikke udarbejdet forslag til ændringer af de 
særlige regler for disse boligtyper, idet det foreslås, at ældrebolig- og ungdoms-
boligområdet bør tages op til særskilte overvejelser i det videre arbejde med 
udarbejdelse af en endelig model for en reform af sektoren. 
 
I det følgende gives en sammenfattende gennemgang af den foreslåede model 
for mål- og aftalestyring af den almene boligsektor. Dernæst gives en samlet 
oversigt over udvalgets forslag på de enkelte delområder. Der er tale om en 
oversigt, hvorfor der henvises til de enkelte kapitler for en nærmere argumenta-
tion for forslagene. For en række forslag er der ligeledes tale om et oplæg til, at 
bestemte forhold belyses nærmere frem for konkrete forslag til ændringer af de 
gældende bestemmelser.  
 
Udvalgets forslag skal betragtes som en bruttoliste og et program for det videre 
arbejde med at udarbejde den fremtidige model for styringen af den almene 
sektor. Der er ikke tale om én sammenhængende forslagspakke, forstået på den 
måde at samtlige forslag gensidigt betinger hinanden. Forslagene på de forskel-
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lige reguleringsområder kan i vidt omfang gennemføres uafhængigt af hinan-
den, mens elementerne i den foreslåede overordnede styringsmodel i større ud-
strækning forudsætter hinanden. Dertil kommer, at det vil være centralt for sty-
ringsreformens implementering, at der sker en strukturtilpasning i den almene 
boligsektor. 
 

2.2. Model for mål- og aftalestyring af den almene sektor 
 
2.2.1. De almene boligorganisationer – statistisk belyst 
Den almene boligsektor består (primo 2007) af 764 boligorganisationer, fordelt 
på 7.745 afdelinger med i alt 548.397 boliger. Familieboligen er den mest do-
minerende boligtype og udgør 88 pct. af den almene boligbestand. Geografisk 
set er der almene boliger i alle kommuner, men der er stor variation i såvel an-
delen som antallet af almene boliger i de enkelte kommuner. 
 
Antallet af boligorganisationer er siden 1978 steget med 30 pct. Det gennem-
snitlige antal boliger pr. boligorganisation er i løbet af de sidste 29 år steget fra 
under 500 til over 700 boliger pr. organisation. Den gennemsnitlige afdelings-
størrelse er i samme periode faldet fra 80 til 71 boliger pr. afdeling.   
 
Størrelsesmæssigt er der stor spredning imellem boligorganisationerne. Således 
repræsenterer 1/5 af boligorganisationerne over 4.000 boligafdelinger og 70 pct. 
af boligerne, mens en anden 1/5 af boligorganisationerne repræsenterer knap 200 
afdelinger med i alt 3.700 boliger.  
 
Godt halvdelen af boligorganisationerne har opført almene boliger siden år 
2000, mens godt 1/5 af organisationerne ikke har opført boliger i løbet af de sid-
ste 25 år.  
 
Boligorganisationerne har en stærk lokal tilknytning. Over 9 af 10 boligorgani-
sationer har kun boligafdelinger i én kommune – repræsenterende 3/4 af den 
samlede almene boligsektor. 
 
Geografisk set er der pr. kommune i gennemsnit 79 boligafdelinger fordelt på 9 
boligorganisationer og 7 administrationer. 
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De almene boliger administreres af i alt 305 administrationer, hvoraf 3/4 er selv-
administrerende boligorganisationer, mens de resterende 77 administrationer er 
fællesadministrationer, heraf i alt 19 forretningsfører- eller andelsselskaber. 
Fordelt på boliger administreres 39 pct. af boligerne af boligorganisationerne 
selv, mens 38 pct. af boligerne administreres af en forretningsfører eller et an-
delsselskab. De 8 største administrerer 202.000 boliger – svarende til godt 
25.000 boliger i gennemsnit. Modsat har 238 administrationer under 2.000 al-
mene boliger pr. administration og i gennemsnit under 600 boliger. 
 
Der er i gennemsnit 71 boliger i en almen afdeling primo 2007. Godt 80 pct. af 
de almene boligafdelinger har under 100 boliger og 2/3 af afdelingerne har under 
50 boliger. Modsat har knap 300 boligafdelinger over 300 boliger og de 16 stør-
ste afdelinger har mellem 1.000 og 2.000 boliger. 
 
2.2.2. Den eksisterende styring 
Den eksisterende styring af den almene boligsektor er kendetegnet af en relativt 
kraftig vægt på centralt fastsatte regler, om end der på en række områder er 
indført styringsmekanismer, som muliggør en stor lokal tilpasning.  
 
Styringsstrukturen er opbygget således, at staten fastsætter generelle regler for 
sektorens virke, dvs. regler rettet mod kommuner, boligorganisationer og 
Landsbyggefond. Regelfastsættelsen spænder fra en relativ intensiv detailsty-
ring til fastsættelse af overordnede rammer.  
 
Kommunerne, som også i det eksisterende system spiller en central rolle, står 
for udformningen af den lokale boligpolitik, og bestemmer herunder omfang og 
karakteren af nybyggeriet. På driftssiden kan kommunen have afgørende indfly-
delse på udlejningen, og har som minimum anvisningsretten til 1/4 af de ledig-
blevne boliger. Herudover fører kommunen tilsyn med opførelse og drift.  
 
Boligorganisationernes primære opgave er at løse boligsociale opgaver ved at 
opføre og drive alment boligbyggeri inden for de rammer, som er fastsat i lov-
givningen og ved kommunens beslutninger. Boligorganisationerne er ledet af en 
række demokratiske organer, hvor beboerne har flertal.  
 
Grundlaget for boligorganisationerne er afdelingerne, som er selvstændige øko-
nomiske og demokratiske enheder, hvor beboerne har mulighed for væsentlig 
indflydelse på egne forhold. 
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Landsbyggefonden er en landsdækkende selvejende fond, som yder finansiel 
støtte til en række aktiviteter efter regler, der er godkendt af Velfærdsministeri-
et. Fonden kan således støtte større renoveringsarbejder, handicaptilgængelig-
hed, nødlidende boligafdelinger, ghettoindsats mv. samt refundere en del af den 
statslige støtte til nybyggeri.  
 
Styringen af den almene sektor foregår i et samspil mellem de ovennævnte aktø-
rer. Der er tale om en relativ kompleks styreform, som er resultatet af en længe-
re historisk udvikling. Der er stor forskel på forankringen af styringen på de 
enkelte reguleringsområder, ligesom der er forskel på, hvor store frihedsgrader 
der er. Alle aktører øver indflydelse på dele af sektoren, men det varierer, hvor 
styringen er forankret på de enkelte områder.  
 
I forbindelse med nybyggeriet er finansierings- og støttemodellen entydigt fast-
lagt af staten.  
 
Herudover er nybyggeriet lagt ud til kommunerne, der ved tildelingen af støtte-
tilsagn har afgørende indflydelse på omfang, placering, anskaffelsessum, type 
mv. Hertil kommer, at boligorganisationerne spiller en væsentlig rolle i forbin-
delse med konkrete beslutninger om byggeproces, bygningsudformning mv. 
 
Hvad angår det eksisterende byggeri træffes de konkrete igangsættelses- og 
finansieringsbeslutninger i vid udstrækning af boligorganisationen og lejerne 
selv, mens kommunen har en begrænset indflydelse. Boligorganisationen og 
lejerne træffer i en vis udstrækning også beslutning om evt. støtte fra træknings-
retten og dispositionsfonden, men det er Landsbyggefonden, som træffer de 
afgørende beslutninger om den eksterne støtte. 
 
For beboerdemokratiet er der fastsat en stram regulering fra statslig side, da der 
er tale om, at lejernes rettigheder skal sikres. Hvordan beboerdemokratiet udfol-
der sig i den enkelte boligorganisation, og hvor stor indflydelse, beboerne op-
når, er naturligt nok forskelligt fra sted til sted.  
 
På udlejningsområdet er alle aktørerne involveret, idet der er en relativt detalje-
ret statslig regulering, men også betydelige rettigheder for kommunen, herunder 
kommunal anvisning af boliger, og muligheder for lokalt at indgå aftale om 
f.eks. fleksibel udlejning.  
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Boligorganisationernes sideaktiviteter er intensivt statsligt styret, idet der blandt 
andet skal være sikkerhed for overholdelse af konkurrencelovgivningen. 
 
Ved beslutninger om konkurrenceudsættelse er organisationerne overladt et vist 
spillerum, idet de selvstændigt kan beslutte, om de vil administreres af en eks-
tern administrator eller administrere sig selv. 
 
For så vidt angår områdeløft/ghettoindsats, er der tale om en begrænset regule-
ring. Boligorganisationen er den primære aktør, men i udstrakt samarbejde med 
kommunen. Endelig er Landsbyggefonden væsentlig i forbindelse med finansie-
ringen af både renovering og sociale tiltag.  
 
Endelig har boligorganisationerne på driftsområdet i øvrigt en del frihedsgrader 
og muligheder inden for visse rammer.  
 
2.2.3. Den almene boligsektors udfordringer 
Den almene boligsektors formål er - og har altid været - at løse boligsociale 
opgaver. Det skal ske ved, at sektoren stiller boliger til rådighed for befolk-
ningsgrupper med særligt behov derfor samt tilvejebringer velfungerende bolig-
områder med mangfoldighed og trivsel.  
 
Formålet kan udmøntes i en række boligpolitiske hensyn, som der må tages 
højde for ved udformningen af styringen i den almene boligsektor. Hertil kom-
mer en række mere generelle hensyn vedrørende offentlig regulering. Disse 
hensyn kan sammenfattes i følgende punkter1: 
 

 Nybyggeri:  
De boligsociale opgaver skal løses, herunder skal der i passende om-
fang opføres nybyggeri, som er målrettet befolkningsgrupper med sær-
ligt behov. 

 
 Lejeniveau:  

Lejeniveauet skal være fastsat i overensstemmelse med den boligsociale 
opgave, og sikret mod pludselig lejestigning. 

 

                                                      
1 Jf. også ”Den almene sektors fremtid” (Socialministeriet 2006), kapitel 15 
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 Udlejning:  
Som led i varetagelsen af boligsociale hensyn skal udlejningen tilgode-
se grupper med særligt behov for de pågældende boliger. 

 
 Ghettoisering:  

Som led i varetagelsen af boligsociale hensyn skal tendenser til social 
og etnisk ghettoisering modvirkes. 

 
 Beboerdemokrati:  

Beboerne skal inddrages i driften i så høj grad som muligt, herunder 
især på områder, der direkte berører dem. Beboerdemokratiet skal beva-
res/styrkes.  

 
 Konkurrenceforhold:  

Konkurrenceforvridning over for andre sektorer skal undgås. Konkur-
rencen inden for sektoren er vigtig for at sikre optimal opgavevaretagel-
se, og således at boligorganisationerne kan indgå i et samspil med det 
omgivende samfund. 

 
 Effektiv udnyttelse af offentlige og samfundsmæssige ressourcer:  

Der skal også sikres et effektivt nybyggeri af boliger i god kvalitet. Bo-
ligerne skal løbende vedligeholdes, renoveres og forbedres og der skal 
sikres en forsvarlig, effektiv og moderne drift med henblik på at mulig-
gøre et højt serviceniveau for alle grupper til en rimelig udgift. 

 
 Hensyn til retssikkerhed og rettigheder:  

Der skal tages de nødvendige hensyn til borgernes retssikkerhed og ret-
tigheder. Lejerne skal sikres en høj grad af beskyttelse og udlejningen 
skal være præget af gennemsigtighed og saglighed.  

 
 Ensartethed og objektivitet versus individuelle løsninger:  

Det er på nogle områder relevant at sikre ensartede standarder og objek-
tivitet, mens der på andre områder kan arbejdes dynamisk og innovativt 
med udvikling af individuelle og behovstilpassede løsninger.  

 
Den fremtidige styring af den almene boligsektor skal sikre, at disse hensyn kan 
varetages. Herudover skal styringen sikre mulighed for, at boligorganisationerne 
er i stand til at tackle de aktuelle større udfordringer, som sektoren står over for.  

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 21



22

Disse kan sammenfattes som følger:  
 

 Der vil fortsat være opgaver med at opføre nye boliger i en tidssvarende 
kvalitet til en pris, som sikrer et lejeniveau, der er i overensstemmelse 
med det boligsociale formål. 
 

 Den stigende sociale og etniske opdeling af boligmarkedet, herunder en 
koncentration af ressourcesvage personer med sociale problemer samt 
personer med anden etnisk baggrund end dansk i den almene sektor, 
kan have negative konsekvenser for de pågældende boligområder, de 
enkelte beboere samt for sammenhængskraften i det danske samfund. 
Det er derfor nødvendigt, at der positivt tages initiativer, som sikrer en 
bredere beboersammensætning i samtlige almene boligafdelinger.  
 

 I dele af den almene sektor har nogle af bebyggelserne en byggeteknisk 
og arkitektonisk uhensigtsmæssig udformning, ligesom nogle boliger er 
utidssvarende. Hvis sektoren skal opretholde den nødvendige attraktivi-
tet og konkurrencedygtighed på boligmarkedet, er der behov for en fy-
sisk opretning og modernisering af dele af bygningsmassen. Disse fysi-
ske udfordringer har i øvrigt tæt sammenhæng med de boligsociale ud-
fordringer, der er nævnt ovenfor.  
 

 Boligorganisationerne har i kraft af at være non-profit organisationer 
begrænsede markedsmæssige incitamenter til en fortsat og løbende for-
bedring af effektiviteten, produktiviteten samt af kvaliteten af ydelser 
og produkter etc. Beboerne vil – blandt andet gennem deres domineren-
de indflydelse i de beboerdemokratiske organer - udøve et pres for for-
bedringer af boligorganisationens konkurrenceevne. Der kan imidlertid 
herudover være behov for at etablere yderligere supplerende eksterne 
mekanismer, der til stadighed sikrer, at alle boligorganisationer lever op 
til krav om en forsvarlig og effektiv drift, at der sker fortløbende for-
bedringer af kvaliteten etc.  

 
Den eksisterende styring sikrer en række af ovennævnte hensyn. Det gælder 
lejeres og boligsøgendes rettigheder og retssikkerhed, f.eks. omkring lejevilkår, 
udlejning og beboerdemokrati, ligesom der sikres ensartede vilkår og standarder 
på områder som f.eks. boligstandard og finansiering.  
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På den anden side giver en stram regelstyring ikke boligorganisationer og 
kommuner et tilstrækkeligt godt udgangspunkt til at imødegå lokale udfordrin-
ger på en række områder som nybyggeri, social segregation, fysisk opretning og 
effektiv drift.  
 
2.2.4. Mål- og aftalemodel 
Der er således behov for at gennemføre en reform af den almene sektors styring. 
Reformen skal gennem en afbureaukratisering sikre, at der gennemføres en 
deregulering og forenkling af den eksisterende styring med henblik på etable-
ring af en mål- og aftalebaseret model, der i højere grad giver mulighed for 
lokalt tilpassede løsninger. Det er herved for det første sigtet at forbedre bolig-
organisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en mere effektiv må-
de. For det andet er det sigtet, at det kommunale tilsyn bliver effektiviseret og 
gjort mere fremadrettet uden, at det fører til et øget ressourceforbrug i kommu-
nerne. 
 
På den baggrund har udvalget opstillet en mål- og aftalestyringsmodel, som er 
tilpasset den almene boligsektor og som helt overordnet består af følgende: 
 

 Øget brug af målopstilling og målopfølgning til regulering af boligor-
ganisationernes forhold.  

 
 Øget brug af aftaler mellem kommune og boligorganisation til regule-

ring af boligorganisationernes forhold. 
 

 Størst muligt rum for fleksible løsninger og lokal tilpasning.  
 
Brugen af målstyring i den almene boligsektor skal gøre det klart, hvilke sty-
ringsmål og værdier sektoren skal efterstræbe, således at dette kan udgøre et fast 
grundlag for styringsarbejdet i både kommuner og boligorganisationer. 
 
Det vil i den forbindelse være udgangspunktet for brugen af målstyring i den 
almene boligsektor:  
 

 At styringen er baseret på relativt få, men centrale mål af overordnet ka-
rakter, og ikke må udarte til ”detailstyring”. 
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 At der ikke må ske en unødig bureaukratisering af samarbejdet mellem 
sektorens parter. 

 
 At regulering udformes således, at der anvendes minimale ressourcer på 

rutinemæssig kontrol af boligorganisationer, men at indsatsen koncen-
treres på områder, hvor der skabes værdi, herunder boligpolitisk koor-
dination, og områder, hvor der er konstateret reelle problemer. 

 
Endelig er det afgørende at overveje, hvilke forhold der mest hensigtsmæssigt 
reguleres ved regelfastsættelse. Begrundelsen for at fastholde en sådan regule-
ring vil blandt andet kunne være hensynet til borgeres retssikkerhed og rettighe-
der, hensynet til ensartede standarder og objektivitet i administrationen, forsvar-
lig anvendelse af offentlige midler mv. 
 
En overgang til mål- og aftalestyring bør hverken føre til, at det offentliges greb 
om sektoren strammes, eller at det offentlige modsat stiller færre krav. Målet er 
derimod, at styringen moderniseres på en måde, så sektoren formår at møde sine 
udfordringer, at løse opgaverne på en smidigere måde og stadigt at forbedre 
indsatsen. 
 
Heraf følger også, at en afvikling af detaljerede statslige krav og retningslinjer 
for opgaveløsningen ikke bør følges af en stærkere kommunal styring eller re-
gelfastsættelse, idet dette i lige så høj grad som statslige regler vil kunne be-
grænse mulighederne for en fleksibel opgaveløsning for de berørte boligorgani-
sationer. 
 

2.3. Mål- og aftalemodellens elementer 
 
2.3.1. Indledning 
Udvalgets forslag består dels i en overordnet model for mål- og aftalestyringen 
dels i forslag til ændringer, forenklinger og tilpasninger af det eksisterende re-
gelsæt på en lang række forskellige reguleringsområder.  
 
Det er udvalgets udgangspunkt, at den samlede omlægning af styringen medfø-
rer en væsentlig forbedring af ressourceudnyttelsen, idet der som følge af regel-
forenkling, øgede frihedsgrader, omlægning af tilsynet mv. kan flyttes ressour-
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cer fra bagudrettede, kontrollerende opgaver til mere fremadrettede, proaktive 
opgaver i styringen.  
 
Hovedelementerne i mål- og aftalestyringen er følgende: 
 
1. Centrale styringsmålsætninger 
 
2. Proaktiv og differentieret styringsdialog  
 
3. Brug af aftaler  
 
4. Styrkelse af boligorganisationernes kvalitetsstyring og egenkontrol  
 
5. Forbedret dokumentation  
 
6. Bedre adgang til relevante data og analyser.  
 
2.3.2. Styringsmålsætninger 
Den almene boligsektors formål er at løse boligsociale opgaver. Det skal ske 
ved, at sektoren stiller boliger til rådighed for befolkningsgrupper med særligt 
behov derfor samt tilvejebringer velfungerende boligområder med mangfoldig-
hed og trivsel.  
 
Inden for rammerne heraf foreslås det, at der på nationalt plan fastsættes nogle 
overordnede styringsmålsætninger for den almene boligvirksomhed.  
 
Formålet er at forpligte boligorganisationerne til at arbejde mod fastsatte sigte-
punkter. Målsætningerne indikerer, hvad ”gode præstationer” er, og er udgangs-
punkt for kommunens løbende opfølgning over for boligorganisationerne. Det 
foreslås, at de overordnede målsætninger fremgår samlet af loven. 
 
Det foreslås, at styringsmålsætningerne for den almene boligsektors virksomhed 
fastsættes med udgangspunkt i følgende: 
 

1. Opførelse, vedligeholdelse og modernisering af almene boliger skal ske 
for en omkostning, der muliggør et sådant lejeniveau, at boligerne kan 
påregnes udlejet efter deres formål. Det skal sikres, at byggeriet under 
hensyntagen til sit formål får en god arkitektonisk, teknisk, sundheds-
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mæssig samt miljø- og energimæssig kvalitet, og at der ved byggeriet 
opnås mest mulig værdi for de investerede midler.  
 

2. Boligorganisationens ledelse skal sikre en forsvarlig drift af boligorga-
nisationen og dens afdelinger. Driften skal tilrettelægges efter rationelle 
administrationsmetoder, og forvaltningsudgifterne skal søges holdt på 
det lavest mulige niveau under hensyntagen til en passende driftsstan-
dard. Ved forvaltningen skal beboernes interesser tilgodeses og bolig-
organisationens og afdelingernes anliggender varetages bedst muligt. 

 
3. Boligorganisationen skal ledes under hensyntagen til god ledelsesskik. 

Boligorganisationens ledelse skal arbejde for at fremme et velfungeren-
de beboerdemokrati. 
 

4. Boligorganisationen skal i samarbejde med kommunen sikre, at udlej-
ningen af boliger tilrettelægges med henblik på at tilgodese mindre res-
sourcestærke grupper og grupper med særligt behov for de pågældende 
boliger, ligesom en varieret beboersammensætning skal søges fremmet. 
Udlejning skal ske under hensyntagen til forholdene i det enkelte bolig-
område.  
 

5. Boligorganisationen skal i samarbejde med kommunen og andre rele-
vante parter til stadighed drage omsorg for, at de almene boligområder 
er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tids-
svarende standard. 
 

Kommunerne varetager ensidigt tildelingen af tilsagn til nybyggeri. Sty-
ringsmålsætningen for denne kommunale virksomhed fastsættes med ud-
gangspunkt i følgende:  

 
6. Kommunalbestyrelsens fordeling af støtte til almene boliger skal ske på 

baggrund af en samlet vurdering af de bymæssige forhold, forholdene 
på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i 
kommunen. Fordelingen skal ske under hensyntagen til den forventede 
udlejningssituation i det område, hvor byggeriet agtes gennemført. 
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2.3.3. Styringsdialog og differentieret tilsyn 
Det er udvalgets opfattelse, at det eksisterende tilsyn i for høj grad er fokuseret 
på kontrol med det, der er sket, frem for med løsning af de problemer og udfor-
dringer, som den almene boligsektor lokalt står over for. Der skal derfor etable-
res et proaktivt, dialogbaseret tilsyn, som bedre er i stand til at håndtere den 
lokale boligpolitiske udvikling. Det foreslås på den baggrund, at der etableres 
en styringsdialog i form af et tilbagevendende møde mellem kommune og bo-
ligorganisation baseret på boligorganisationens dokumentation af sin virksom-
hed, jf. senere, og med henblik på at koordinere indsatsen og indgå bindende 
aftaler. 
 
Formålet med styringsdialogen er: 
 

 At drøfte de større udfordringer, boligorganisationen står over for. 
 At gøre status med hensyn til, om sektorens målsætninger efterleves. 
 At afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler 

mellem kommune og boligorganisation samt fastlægge en ”køreplan” 
herfor. 

 
Styringsdialogen omfatter såvel overordnede spørgsmål og fremadrettede for-
hold som mere specifikke forhold, som tilsynet bør forholde sig til. Som ud-
gangspunkt bør der indkaldes til et møde mellem kommune og boligorganisati-
on med en 1-årig kadence.  
 
Det foreslås endvidere, at der kan etableres et differentieret tilsyn, hvor den 
kommunale tilsynsindsats systematisk tilrettelægges under hensyntagen til ud-
viklingen i det enkelte boligområde og den enkelte boligorganisations forhold 
og præstationer. Der kan således tilrettelægges en turnus, således at der sættes 
fokus på udvalgte temaer, ligesom kommunen kan fastsætte en 2- eller 3-årig 
tilsynskadence afhængig af den enkelte boligorganisations forhold og præstati-
oner. 
 
Kommunen skal på baggrund af dialogen med hver boligorganisation udfærdige 
en redegørelse for den gennemførte styringsdialog. Redegørelsen offentliggøres 
på kommunens hjemmeside, og skal indeholde et referat af drøftelsen samt en 
oplistning af de punkter, hvor parterne er nået til enighed om den fremtidige 
samarbejdsproces. Redegørelsen er således et centralt redskab for samarbejde 
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mellem boligorganisation og kommune, og skal sikre et godt grundlag for sam-
arbejdet også mellem dialogrunderne.  
 
Der vil samtidig ske en aflastning af kommunen, idet en række af dens nuvæ-
rende godkendelsesopgaver afskaffes, jf. kapitel 4 om det kommunale tilsyn.  
 
2.3.4. Aftalestyring 
Det er et centralt redskab i det øgede samarbejde mellem kommune og boligor-
ganisationer, at der skal indgås aftaler om den fremtidige udvikling, om løsning 
af evt. problemer mv. 
 
Der foreslås fuld metodefrihed med hensyn til, hvordan aftaler indgås og følges 
op, men der er en forpligtelse til i styringsdialogen at kortlægge behovet for 
aftaler og fastlægge en ”køreplan” for indgåelse af disse aftaler.  
 
I en aftale kan desuden indgå mere specifikke spørgsmål, f.eks. omkring for-
hold, hvor der efter loven forudsættes indgået en aftale (visse udlejningsordnin-
ger) eller hvor kommunens godkendelse er påkrævet. Kommunen kan således i 
aftalen tilkendegive, at den er ”sindet” at godkende dispositioner, der efterføl-
gende forudsætter kommunens formelle godkendelse.  
 
Følgende forhold vil f.eks. kunne være genstand for større aftaler:  
 

 Der kan indgås aftale om områdeløft/helhedsplaner – både som fore-
byggende indsats og når udsatte boligområder har behov for mere 
grundlæggende opretning. Aftalen vil kunne omfatte et bredt spektrum 
af tiltag, f.eks. sociale, bygningsmæssige og udlejningsmæssige, og kan 
også omfatte, at boligorganisationen igangsætter visse sideaktiviteter. 
Den kan desuden omfatte rent kommunale initiativer. 

 Der kan indgås særskilt aftale om den måde, hvorpå man kombinerer 
forskellige udlejningsinstrumenter i et område eller en kommune, såle-
des at de overordnede hensyn på udlejningsområdet tilgodeses bedst 
muligt. Kan der ikke opnås enighed om en aftale, finder ”grundmodel-
len” anvendelse. 

 Der kan indgås aftaler om boligstandard, nybyggeri, arkitekturpolitik og 
andre områder, hvor der er lokale ønsker, eller hvor kommunen ønsker 
at implementere en kommunal boligpolitik.  
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2.3.5. Kvalitetsstyring og egenkontrol 
Som led i den samlede model åbnes der for større frihedsgrader ligesom tilsynet 
omlægges til et mere proaktivt og fremadrettet tilsyn. Det stiller krav til bolig-
organisationernes kvalitetsstyring og egenkontrol. 
 
De eksisterende regler om forvaltningsrevision forudsætter allerede, at boligor-
ganisationerne i samarbejde med revisor kontrollerer, at der udvises skyldige 
økonomiske hensyn, men reglerne har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at alle 
boligorganisationer faktisk gennemfører en effektiv egenkontrol. Der må derfor 
overvejes en styrkelse af kontrollen. Den foreslåede skærpelse af kravene på 
området, herunder en udvidelse med stærkere elementer af kvalitetsstyring, gør 
det endvidere også nødvendigt at overveje, hvordan kontrollen på området bedst 
sikres. Et redskab, som må overvejes i den forbindelse, er indførelse af en certi-
ficeringsordning for boligorganisationerne. 
 
2.3.6. Dokumentation 
Med henblik på at skabe et relevant grundlag for styringsdialogen skal boligor-
ganisationen årligt dokumentere sin virksomhed og sine overvejelser vedrøren-
de den fremtidige udvikling. For at sikre, at dokumentationen har et hensigts-
mæssigt omfang, vil der i en vis udstrækning være tale om ”standardiseret” 
information, som under alle omstændigheder vil være nødvendig for ledelsen af 
en velfungerende organisation.  
 
Det foreslås, at den samlede dokumentation skal indeholde følgende: 
 
Selvangivelse/afrapportering 
En ”selvangivelse”/afrapportering, hvori boligorganisationen i spørgeskema-
form evaluerer og vurderer sine egne præstationer inden for en række områder 
samt giver en vurdering af, hvilke udfordringer boligorganisationen står over 
for, hvilke initiativer boligorganisationen vil igangsætte og et bud på behovet 
for koordination, samarbejde, aftaleindgåelse mv. med kommunen. 
 
Boligorganisationens årsrapport  
Årsrapporten vil som i dag typisk fokusere på det forløbne år, boligorganisatio-
nens aktuelle situation og dens strategiske overvejelser om fremtidige tiltag. 
Desuden bør boligorganisationens opfølgning på forhold, der tidligere er indgå-
et i styringsdialogen, være omhandlet.  
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Regnskaber, revisionsprotokol og afrapportering  
Regnskaber, revisionsprotokol og afrapportering om boligorganisationens øko-
nomiske sundhed skal indgå, sådan som det også er tilfældet i dag. 
 
Dokumentation for egenkontrol 
Dokumentation vedrørende gennemført egenkontrol (forvaltningsrevision, kva-
litetssikring, certificering mv.). 
 
Resultater af relevante analyser  
Resultater af relevante analyser, nøgletal, benchmarking, temaanalyser mv.  
 
Relevante dele af dokumentationspakken offentliggøres på boligorganisationens 
hjemmeside. Samlet vil en dokumentationspakke som den skitserede kraftigt 
styrke boligorganisationernes gennemsigtighed til gavn for lejere, kommune og 
andre parter. 
 

2.4. Forslag til ændringer på delområder 
 
2.4.1. Indledning 
I forlængelse af den overordnede model har udvalget analyseret en lang række 
forskellige reguleringsområder med henblik på afbureaukratisering og heraf 
følgende øgede frihedsgrader for kommuner og boligorganisationer. Det gælder 
det kommunale tilsyn, sektorens struktur, organisation og beboerdemokrati, 
administration, drift og vedligehold, udlejning, sideaktiviteter, egenkapital og 
nybyggeri.  
 
Med hensyn til finansiering og de økonomiske rammer for nybyggeriet afrap-
porteres udvalgets overvejelser herom som nævnt i en særskilt rapport. 
 
I det følgende gives efter en kort indledning en oversigt over udvalgets forslag 
område for område. Der henvises i øvrigt til kapitlerne 4 – 11, hvor de enkelte 
forslag er nærmere beskrevet og argumenteret. 
 
2.4.2. Tilsyn 
Tilsynet med de almene boligorganisationer skal sikre, at de drives i overens-
stemmelse med de overordnede målsætninger for den almene boligsektor, og at 
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boligorganisationerne overholder gældende regler. Det ligger til grund for de 
foreslåede ændringer, at tilsynet fortsat er forankret i kommunerne, og at den 
foreslåede styringsmodel flytter vægten i tilsynet fra det kontrollerende til det 
proaktive. Forslagene baserer sig på: 
 

 En løbende dialog mellem boligorganisationen og den tilsynsførende 
kommune (styringsdialog) på baggrund af en årlig afrapportering fra 
boligorganisationen. En række eksisterende godkendelsesbeføjelser for 
kommunalbestyrelsen foreslås samtidig afskaffet eller forenklet. 

 
 Aftaler i højere grad end kontrol. 

 
Styringsmodellen gør det muligt for kommunerne i højere grad at målrette tilsy-
nets ressourcer mod områder, der kræver boligpolitisk koordinering, og/eller 
områder, hvor tidlige indgreb er nødvendige - dvs. føre et mere proaktivt tilsyn. 
Det er således hensigten, at modellen skal styrke det fremadrettede, problemfo-
regribende tilsyn.  
 
Det skal understreges, at den nye styringsmodel ikke ændrer ved kommunalbe-
styrelsens legalitetstilsyn som sådant. Det må imidlertid forventes, at den nye 
styringsmodel vil indebære, at kommunerne for fremtiden vil skulle bruge væ-
sentligt færre ressourcer på denne del af tilsynet.  
 
Styringsdialog 
Forslag 4.1: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at 
føre en dialog i form af regelmæssige møder med hver enkelt bolig-
organisation om byggeri og drift af almene boliger, herunder om 
udviklingen i de almene boligområder (styringsdialog). Dialogmø-
derne skal som udgangspunkt afholdes hvert år. Dialogen føres på 
grundlag af en afrapportering (dokumentationspakke) om mål og 
resultater, som boligorganisationen indsender til kommunalbestyrel-
sen, jf. forslag 4.2 nedenfor.  
Det anbefales endvidere, at kommunerne fremmer et princip om én 
samlet indgang for boligorganisationerne til de relevante forvalt-
ningsgrene i kommunerne. 
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Dokumentation 
Forslag 4.2: Det foreslås, at boligorganisationen årligt skal udar-
bejde og indsende en dokumentationspakke vedrørende mål og re-
sultater til kommunalbestyrelsen. Dokumentationspakken skal inde-
holde en ”selvangivelse”, årsrapport, regnskaber, herunder revisi-
onsprotokol og spørgeskema, samt resultater af relevante analyser 
af boligorganisationen og afdelinger af denne. Der igangsættes et 
arbejde med henblik på den nærmere udformning af de enkelte 
elementer i dokumentationspakken.  
 
Redegørelse for styringsdialog 
Forslag 4.3: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde 
en redegørelse for den gennemførte styringsdialog. Redegørelsen 
skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
Kommunale godkendelser 
Forslag 4.4: Det foreslås, at en række kommunale godkendelses-
beføjelser afskaffes eller forenkles som følge af den nye styringsmo-
del.  
 
2.4.3. Struktur 
Den statistiske belysning af organisations- og administrationsstrukturen i sekto-
ren i afsnit 5.4 viser, at der størrelsesmæssigt er stor spredning imellem boligor-
ganisationerne, samt at der findes et betydeligt antal mindre boligorganisationer, 
der er selvadministrerende. En ændring af selve styreformen i sektoren med 
mere udbredt brug af aftalestyring vil stille stigende krav til organisationerne, 
herunder deres administrative formåen.   
 
Både Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening har 
peget på, at der er behov for en strukturrationalisering af den almene boligsek-
tor. 
 
Regelsættet for oprettelse og sammenlægning af boligorganisationer og afdelin-
ger er i udstrakt grad kendetegnet af decentraliseret rammestyring, hvor den 
primære styringsrelation er mellem kommune og boligorganisation. Der er der-
med ikke grundlag for via lovgivning at gennemtvinge en omstilling fra eksem-
pelvis mindre til større administrative enheder eller til at gennemføre andre 
obligatoriske tiltag. På den anden side er det, i lyset af den overordnede målsæt-
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ning om at indføre en højere grad af mål- og rammestyring, væsentlig at sikre, 
at de enkelte boligorganisationer har den fornødne størrelse og administrative 
kapacitet til at gå konstruktivt ind i en udvidet dialog med kommunerne.  
 
På den baggrund foreslås følgende: 
 
Debatfase i samtlige kommuner og boligorganisationer 
Forslag 5.1: Det foreslås, at der igangsættes en debatfase i samtli-
ge kommuner og boligorganisationer om almene boligorganisatio-
ners fremtidige struktur. I forbindelse hermed udsendes et informa-
tionsmateriale om struktur og omstillingsprocesser i sektoren.  Initi-
ativet iværksættes i et samarbejde mellem Boligselskabernes Lands-
forening, Kommunernes Landsforening og Velfærdsministeriet.  
Når debatfasen er afsluttet, gennemføres en landsdækkende evalue-
ring med henblik på en vurdering af eventuelle yderligere initiativer 
på området.  
 
Sammenlægning af afdelinger 
Forslag 5.2: Det foreslås, at det ved sammenlægning af afdelinger 
skal være muligt at opretholde huslejeforskelle, der relaterer sig til 
kapitaludgifterne.  
 
Øvrige forslag 
Forslag 5.3: Det foreslås, at reglerne om sammenlægning og opde-
ling af afdelinger harmoniseres, sådan at afdelingsmødet skal god-
kende såvel sammenlægning som opdeling af afdelinger.  
 
Forslag 5.4: Det foreslås, at kravet om, at hvert byggeforetagende 
skal være en særlig afdeling, bliver lempet i forbindelse med mindre 
byggesager. 
 
Forslag 5.5: Det foreslås, at reglerne for fusion mellem boligorga-
nisationer udbygges, så der er fyldestgørende redskaber og klarhed 
over proceduren ved og retsvirkningerne af en fusion mellem bolig-
organisationer. 
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Forslag 5.6: Det foreslås, at kravet om, at kommunalbestyrelsen 
skal godkende opløsning af en boligorganisation med henblik på 
sammenlægning med en eller flere andre boligorganisationer, op-
hæves. 
 
Forslag 5.7: Det foreslås, at kravet om, at kommunalbestyrelsen 
skal godkende sammenlægning af afdelinger, ophæves. 
 
2.4.4. Organisering og beboerdemokrati 
Det er et overordnet boligpolitisk hensyn, at beboerne skal inddrages i driften i 
så høj grad som muligt, herunder især på områder, der direkte berører dem. Der 
er en lang tradition for beboerindflydelse på driften af de almene boliger, og 
udviklingen er entydigt gået i retning af at give lejerne mere indflydelse.  
 
Beboerdemokratiet er fortsat central og afgørende for en attraktiv almen bolig-
sektor. De eksisterende regler giver beboerne betydelige muligheder for med-
indflydelse på deres eget boligområde. Beboerne har stor indflydelse på forhol-
dene i boligorganisationen i kraft af, at de har flertallet i øverste myndighed, 
ligesom de har stor indflydelse på egne lokale forhold i afdelingen i kraft af, at 
de selv godkender driftsbudgettet. De beslutninger, beboerne træffer, vil afspej-
le sig direkte i lejen og der er tæt sammenhæng mellem indflydelse og økono-
misk ansvar.  
 
I forbindelse med organisering og beboerdemokrati kan der peges på en række 
hensigtsmæssige ændringer, der i hovedsagen falder i to grupper.  
 
De almene boligorganisationer er i dag organiseret som selvejende boligorgani-
sationer, andelsboligorganisationer eller som garantiorganisationer. Forskellene 
herimellem forekommer tilfældige og vanskelige at begrunde. Det foreslås der-
for så vidt muligt at forenkle og harmonisere de eksisterende organisationsfor-
mer og organisatoriske regler for at skabe yderligere gennemsigtighed og ensar-
tethed af hensyn til lejerne.  
 
Det har i forskellige situationer vist sig vanskeligt at opnå den rette balance 
mellem hensynet til de eksisterende lejeres behov og de hensyn, som nødven-
digvis må varetages, hvis den almene sektor fremover skal fastholdes som en 
sektor med gode, tidssvarende boliger. Der kan derfor være behov for at styrke 
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de enkelte boligorganisationers beslutningsdygtighed inden for beboerdemokra-
tiets rammer i særlige situationer, der vedrører gennemførelsen af større renove-
ringsopgaver, helhedsplaner og fremtidssikring af afdelingerne.  
 
På den baggrund foreslås følgende: 
 
Harmonisering af organisationsformerne for boligorganisationer med egne 
boligafdelinger 
Forslag 6.1: Det foreslås at harmonisere reglerne for de selvejende 
boligorganisationer og andelsboligorganisationerne, så de 2 organi-
sationsformer bliver reduceret til én organisationsform med tilhø-
rende standardvedtægter. Boligorganisationen kan herefter være 
organiseret med eller uden indskudt kapital, og der er valgfrihed 
mellem et valgt repræsentantskab og en generalforsamling som 
øverste myndighed.  
 
Forslag 6.2: Det foreslås, at der indføres udtrykkelig hjemmel til, 
at øverste myndighed i garantiorganisationer skal kunne beslutte at 
omdanne organisationen til den nye organisationstype, jf. forslag 
6.1. Det foreslås endvidere, at der indføres hjemmel til, at garan-
terne skal kunne kræve indløsning af garantibeviserne til kurs pari. 
Endelig foreslås, at garantiorganisationer skal kunne vælge, om 
øverste myndighed skal være et valgt repræsentantskab eller en 
generalforsamling, jf. forslag 6.1. 
 
Harmonisering af organisationsformerne for boligorganisationer uden egne 
boligafdelinger (administrationsselskaber) 
Forslag 6.3: Det foreslås, at reglerne for forretningsførerorganisa-
tioner og andelsselskaber harmoniseres, sådan at der fremover ope-
reres med en ”almen administrationsorganisation”. Organisationen 
kan have midler i fællesforvaltning, og der kan udlånes på tværs af 
alle tilknyttede fællesforvaltede boligorganisationer. Organisationen 
kan oprette nye boligorganisationer, være repræsenteret i admini-
strerede boligorganisationers bestyrelse og udføre sideaktiviteter. 
Endelig kan administrationsorganisationen være organiseret med 
eller uden indskudt kapital, og kan have et valgt repræsentantskab 
eller en generalforsamling som øverste myndighed.  
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Begrænsning af den enkelte boligafdelings kompetence med hensyn til større 
renoveringer mv.  
Forslag 6.4: Det foreslås, at øverste myndighed i en boligorganisa-
tion i helt særlige tilfælde får mulighed for at tage beslutning om 
gennemførelse af større renoveringsarbejder, boligsociale helheds-
planer eller fremtidssikring af bebyggelsen, som har til formål at 
gøre boligerne og boligområdet tidssvarende og konkurrencedygtigt 
over for en bred kreds af boligsøgende. 
 
Beboerdemokrati i visse ældreboliger 
Forslag 6.5: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen får mulighed for 
at udpege afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i almene boligorgani-
sationsafdelinger, der udelukkende bebos af svage og plejekræven-
de beboere, hvis der ikke er valgt afdelingsbestyrelse, eller hvis af-
delingsbestyrelsen har nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbe-
styrelse er valgt. Udpegningen skal i givet fald foretages blandt be-
boerne, beboernes pårørende eller andre, der vil kunne varetage 
beboernes interesser. Det samme foreslås for kommunale/regionale 
ældreboliger, der bebos af den samme beboergruppe og under de 
samme omstændigheder. 
 
Valg af vedligeholdelsesordning 
Forslag 6.6: Det foreslås, at kompetencen til at fastsætte vedlige-
holdelsesordning for afdelingen flyttes fra øverste myndighed til af-
delingen. 
 
Udvidelse af kredsen af beboere med adgang til afdelingsmødet med stemme-
ret og valgbarhed  
Forslag 6.7: Det foreslås, at alle fastboende over 18 år kan deltage 
i afdelingsmødet med stemmeret og valgbarhed.  
 
Forenkling af bestemmelser om kommunens mulighed for at udpege med-
lemmer til bestyrelsen 
Forslag 6.8: Det foreslås at ophæve bestemmelserne om kommu-
nalbestyrelsens mulighed for at udpege et eller flere medlemmer til 
en almen boligorganisations bestyrelse, hvis øverste myndighed har 
truffet beslutning herom. 
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Forenkling af kommunal godkendelsesbeføjelse 
Forslag 6.9: Det foreslås at ophæve kravet om, at kommunalbesty-
relsen skal godkende aftaler, hvor der er risiko for interessekonflikt. 
 
2.4.5. Administration, drift og vedligehold 
Det er et overordnet boligpolitisk hensyn at sikre en forsvarlig, effektiv og mo-
derne drift af boligerne med henblik på at muliggøre et højt serviceniveau for 
alle beboere til en rimelig husleje. Boligerne skal løbende vedligeholdes, reno-
veres og forbedres, således at de fortsat matcher nutidige krav til boligen og 
dermed er attraktive for de boligsøgende. Derudover skal konkurrencen inden 
for sektoren styrkes for at sikre optimal opgavevaretagelse. 
 
De gældende regler er karakteriseret ved overordnede målsætninger og brede 
rammer og bevirker, at området er velegnet til aftalestyring og dialogbaseret 
tilsyn.  
 
En udvidet rammestyring af området må samtidig kombineres med tiltag, der 
sikrer en tæt sammenhæng mellem lejernes forbrug af boligen på den ene side 
og lejerens betaling på den anden side. Dette indebærer for det første, at der 
løbende skal henlægges til vedligeholdelse, således at vedligeholdelsen ikke 
udskydes til senere lejere. Der kan derfor heller ikke være tale om lånefinansie-
ring af vedligeholdelsen. For det andet indebærer det, at der ikke kan spares op 
til fremtidige forbedringer, fordi det modsat indebærer, at betalingen for forbed-
ringer fremrykkes til nuværende lejere, der ikke selv har gavn af en fremtidig 
forbedring af det lejede. Der bør derfor sikres, at der faktisk henlægges i over-
ensstemmelse med de overordnede hensyn, således at ingen afdelinger succes-
sivt opbygger et massivt genopretningsbehov, som der ikke er penge til, og på 
den anden side, at ingen afdelinger sparer op til forbedringer, som primært 
kommer fremtidige beboere til gode.  
 
Der skal endvidere skabes øget mulighed for individuelle løsninger men sådan, 
at boligerne fortsat kan leve op til det overordnede boligsociale formål, herun-
der fastholde et rimeligt lejeniveau. Det medfører blandt andet, at der fastholdes 
et loft over den individuelle råderet. 
 
På den baggrund foreslås følgende: 
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Vedligeholdelse og istandsættelse 
Forslag 7.1: Der iværksættes en særlig vejledningsindsats, der skal 
sikre, at boligorganisationerne følger de gældende regler om hen-
læggelser til hovedistandsættelse og fornyelser.  

 
Øget konkurrenceudsættelse 
Forslag 7.2: Det foreslås, at der udsendes et informationsmateriale 
om udbud af bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i alment 
byggeri, herunder om anvendelse af nyere udbudsformer, annonce-
ring mv.  
 
Revision og regnskaber (herunder forvaltningsrevision) 
Forslag 7.3: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med hen-
blik på at modernisere de gældende revisions- og regnskabsregler, 
herunder af kontoplaner, spørgeskema og revisionsinstruks. I for-
længelse heraf gennemføres en særlig oplysnings- og vejlednings-
indsats på området. 

 
Kvalitetsstyringssystem 
Forslag 7.4: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med hen-
blik på at udvikle et kvalitetsstyringssystem i de almene boligorgani-
sationer. 
 
Benchmarking og nøgletal 
Forslag 7.5: Det foreslås, at der etableres et system med nøgletal 
for en række udvalgte regnskabsposter i de almene boligorganisati-
oner. Systemet etableres på en IT-baseret platform. Samtidig fore-
slås igangsat et arbejde med at udvikle nøgletal, der kan belyse 
standard/kvalitet mv. på driftsområdet. 
 
Øvrige forslag 
Forslag 7.6: Det foreslås, at reglerne om kommunal godkendelse af 
huslejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder o.l. forenkles 
således, at kommunalbestyrelsen kun skal godkende forhøjelser, der 
overstiger 5 pct. af årslejen.  
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Forslag 7.7: Det foreslås, at reglen om kommunal godkendelse af 
ændringer i fordeling af lejen på de enkelte boliglejemål ophæves.   
 
Forslag 7.8: Det foreslås, at reglen om kommunal godkendelse af 
huslejenedsættelse ved indestående låns udamortisering i afdelin-
ger, der alene indeholder sociale institutioner, ophæves.  
 
Forslag 7.9: Det foreslås, at boligorganisationen ved genudlejning 
af en lejlighed får mulighed for at forhøje beboerindskuddet op til 
200 kr. pr. m² (2008-priser) uden krav om kommunal forhåndsgod-
kendelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende et højere beboerind-
skud (over 200 kr. pr. m²).   
 
Forslag 7.10: Det foreslås, at der åbnes for, at der kan optages lån 
med en løbetid på op til 30 år ved afdelingsfinansierede forbedrings-
arbejder, der iværksættes efter ønske fra de enkelte beboere.  
 
Forslag 7.11: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen og boligorga-
nisationen skal kunne aftale et forhøjet maksimumbeløb for godtgø-
relse af forbedringsarbejder udført af de enkelte beboere (individuel-
le forbedringer) samt aftale en længere nedskrivningsperiode end 
20 år for de nævnte arbejder. Det foreslås, at de gældende grænser 
kan forhøjes med 50 pct., således at der kan aftales et yderligere 
beløb på ca. 50.000 kr. som kan nedskrives over indtil 30 år. 
 
2.4.6. Udlejning 
Det nugældende sæt af udlejningsregler, som er blevet til ved en række ændrin-
ger af og supplementer til den ventelistefordeling, som blev indført i 1992, sig-
ter på at tilgodese forskellige hensyn, som ikke på alle punkter er forenelige. 
Det er således ikke muligt samtidigt fuldt ud at tilgodese hensynet til et gen-
nemskueligt udlejningssystem på den ene side og hensynet til en jævn beboer-
sammensætning på den anden side.  
 
Det er et overordnet mål for den almene boligsektor, at den skal løse de bolig-
sociale opgaver, herunder modvirke en fortsat ghettoisering af de almene bolig-
områder og dermed bidrage til at sikre sammenhængskraften i samfundet. På 
den baggrund må der findes en balance mellem et objektivt og gennemskueligt 
ventelistebaseret fordelingshensyn på den ene side og et ghettoiserings- og bo-
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ligsocialt hensyn på den anden side. Dette lægger op til et udlejningssystem, 
hvor den grundlæggende ventelistefordeling i visse, nærmere definerede situati-
oner kan tilsidesættes af hensynet til en effektiv genopretning af en skæv bebo-
ersammensætning. Det medfører, at det er nødvendigt at fastsætte grænser for 
anvendelsen af de forskellige instrumenter, således at boligorganisationer og 
kommuner kan aftale at anvende kombineret udlejning i de egentlige ghettoom-
råder og ligeledes aftale at anvende den foreslåede annonceringsmodel i udsatte 
boligområder, hvortil Landsbyggefonden har ydet støtte. 
 
Udvalgets forslag skal dels ses i lyset af de uhensigtsmæssigheder, den gælden-
de lovgivning indebærer, herunder unødige eller utidssvarende regler, dels i 
lyset af initiativer, der kan medvirke til at bekæmpe ghettoisering.  
 
På den baggrund foreslås følgende: 
 
Harmonisering af ventelistereglerne med hensyn til gebyrbetaling 
Forslag 8.1: Det foreslås, at ventelistereglerne for andelsboligorga-
nisationer og for selvejende boligorganisationer harmoniseres på en 
sådan måde, at boligsøgende og lejere i andelsboligorganisationer 
fremover skal betale ventelistegebyr fra opnoteringstidspunktet. 
 
Harmonisering af ventelistereglerne med hensyn til anciennitet 
Forslag 8.2: Det foreslås, at det overlades til den enkelte boligor-
ganisation at beslutte, om lejerne skal kunne bevare ancienniteten 
fra tidspunktet for opnoteringen på den almindelige venteliste på 
samme måde, som lejerne i andelsboligorganisationer i dag bevarer 
ancienniteten fra indmeldelsen i organisationen. 
 
Mere fleksibel ordning om oprykningsret 
Forslag 8.3: Det foreslås at gøre det muligt for kommunen og bo-
ligorganisationen at aftale, at der ikke skal være intern opryknings-
ret. Det foreslås endvidere at ophæve den eksterne oprykningsret, 
dog således at kommunen og boligorganisationen skal kunne aftale 
ekstern oprykningsret.    
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Ophævelse af reglerne om fortrinsrettigheder for børnefamilier i almene fa-
milieboliger 
Forslag 8.4: Det foreslås at erstatte reglerne om fortrinsrettigheder 
for børnefamilier til almene familieboliger på tre eller flere beboel-
sesrum, dog således at kommunen og boligorganisationen skal kun-
ne aftale en sådan fortrinsret. 
 
Mulighed for udlejning uden om ventelisten gennem annoncering 
Forslag 8.5: Det foreslås, at boligorganisationer og kommuner un-
der visse omstændigheder skal kunne aftale, at et antal boliger ud-
lejes gennem offentlig annoncering og uden om ventelisten. Forsla-
get indgår som led i at forbedre og supplere de eksisterende udlej-
ningsinstrumenter og stimulere efterspørgslen efter boliger i udsatte 
områder fra mere ressourcestærke boligsøgende. 
 
Ophævelse af 90 pct. reglen i forbindelse med fleksibel udlejning 
Forslag 8.6: Med henblik på effektivisering af indsatsen mod ghet-
toisering foreslås det at ophæve den gældende overgrænse for flek-
sibel udlejning på 90 pct. af de ledige boliger. I stedet bliver det op 
til kommuner og boligorganisationer at aftale omfanget af fleksibel 
udlejning. 
 
Kriterierne for kombineret udlejning lempes 
Forslag 8.7: Som led i at skabe bedre mulighed for gennem udlej-
ningen at iværksætte en mere forebyggende indsats mod ghettoise-
ring foreslås det, at kriterierne for at kunne anvende kombineret 
udlejning lempes, således at muligheden herfor foreligger i flere 
områder end i dag.  
 
Mulighed for styret tomgangsleje (tomme boliger) i forbindelse med kombine-
ret udlejning 
Forslag 8.8: Det foreslås, at kommunen og boligorganisationen 
skal kunne aftale, at boligorganisationen i problemramte områder i 
en begrænset periode på maksimalt 6 mdr. kan lade boliger stå 
tomme, hvis ikke de kan udlejes til andre end kontanthjælpsmodta-
gere mv., og hvis der samtidig iværksættes ekstraordinære foran-
staltninger, f.eks. annoncering, for at udleje boligerne. 
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 41



42

Hjemmel til lejlighedssammenlægninger 
Forslag 8.9: Der foreslås indført en udtrykkelig hjemmel til, at 
kommunalbestyrelsen kan godkende sammenlægning af beboede 
lejligheder, når sammenlægning indgår i en helhedsplan, der skal 
fremtidssikre boligområdet. 
 
Smidigere og bedre regler om genhusning 
Forslag 8.10: Der foreslås indført en ubetinget genhusningsforplig-
telse ved alle opsigelser som følge af ombygning. Det foreslås end-
videre, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan aftale, 
at kommunalbestyrelsen overtager udlejerens genhusningsforplig-
telse. 
 
Genhusning på tværs af boligorganisationer 
Forslag 8.11: Der foreslås indført mulighed for, at boligorganisati-
onerne kan bistå hinanden med at opfylde deres genhusningsforplig-
telse. 
 
Ommærkning af almene boliger 
Forslag 8.12: Som led i øget mål- og aftalestyring foreslås det, at 
beslutning om ommærkning af almene boliger skal aftales mellem 
kommunen og boligorganisationen. 
 
Udlejning til andet end beboelse 
Forslag 8.13: Som led i at regelforenkle foreslås det at ophæve 
kravet om, at kommunalbestyrelsen skal godkende udlejning til an-
det end beboelse, hvis en bolig på grund af ganske ekstraordinære 
udlejningsvanskeligheder ikke kan udlejes til beboelse. 
 
2.4.7. Sideaktivitetsreglerne 
Det er en overordnet boligpolitisk målsætning, at boligorganisationerne skal 
kunne indgå i et samspil med det omgivende samfund på passende og fleksibel 
måde. Dette er samtidig vigtigt i bestræbelserne på at undgå tendenser til social 
og etnisk ghettoisering i boligområderne.  
 
Sideaktivitetsreglerne er centrale i forbindelse med overvejelserne om mulighe-
derne for at styrke det nævnte samspil. De gældende regler giver ikke tilstræk-
keligt plads til, at boligorganisationerne kan udnytte deres boligadministrative 
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kompetencer f.eks. i forbindelse med etablering af blandet byggeri, idet bolig-
organisationen alene kan stå for opførelse af eget byggeri. Også i forbindelse 
med det eksisterende byggeri, vil det være hensigtsmæssigt, at boligorganisatio-
nen kunne administrere andet byggeri, herunder erhverv, med henblik på at 
opnå en mere effektiv administration af boligområdet. Endelig er reglerne også 
på visse punkter ude af takt med den teknologiske udvikling.  Der er derfor 
behov for at skabe større fleksibilitet på området, især således at boligorganisa-
tionerne får større indholdsmæssig handlefrihed til at agere i samarbejde med 
kommuner og andre relevante parter blandt andet i problemramte områder. 
 
Udgangspunktet for alle ændringer må være de hidtil gældende hovedhensyn 
bag regelsættet for sideaktiviteter: 
 

1. der skal være en naturlig sammenhæng mellem hovedformålet (kerne-
området) for boligorganisationens virksomhed og de andre aktiviteter, 
som boligorganisationen udøver. 

2. der må ikke være en uacceptabel risiko for, at lejernes midler og der-
med også i en vis udstrækning det offentliges midler kan gå tabt.  

3. der må ikke være tale om konkurrenceforvridning i forhold til private 
og andre virksomheder, herunder andre administratorer.  

4. boligorganisationerne aktiviteter må ikke være i strid med skatteretlige 
hensyn, idet boligorganisationerne er skattefri. 

 
Dertil kommer, at der ikke må være tale om løsning af kommunale opgaver, 
hvilket navnlig har betydning i forbindelse med iværksættelse af sociale aktivi-
teter o.l. 
 
De nævnte overordnede hensyn peger på, at det fortsat er nødvendigt at opret-
holde en indholdsmæssig regulering af området i form af en positiv opregning 
af tilladte aktiviteter. Det foreslås således ikke, at der lukkes op for, at boligor-
ganisationerne frit vil kunne udføre de sideaktiviteter, som de måtte ønske. 
 
Hertil kommer, at almene boligorganisationers sideaktiviteter ikke må medføre 
konkurrenceforvridning i forhold til private aktører. 
 
I forbindelse med de nye regler for erhvervsudlejning fra 2006 blev erhvervsud-
lejningen isoleret til et anparts- eller aktieselskab, som står for den pågældende 
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aktivitet (udlejningen af lokalerne), og som betaler skat af et eventuelt over-
skud.  
 
Det er vurderingen, at en sådan selskabsmodel også vil kunne anvendes på an-
dre sideaktivitetsområder. Dels sikrer den lige konkurrencevilkår på et område, 
hvor udvidede aktiviteter sker i konkurrence med private leverandører. Dels 
sikrer udskillelsen af aktiviteten i et selvstændigt selskab, at selskabet kan blive 
skattepligtigt uden, at det fører til fuld skattepligt for alle boligorganisationens 
aktiviteter. 
 
Med udgangspunkt i denne model foreslås en række ændringer i regelsættet. 
Hovedsynspunktet er, at sideaktiviteter på områder, hvor der også er private 
leverandører, kun må udøves via et særligt selskab, der er skattepligtigt. Ind-
skud i selskabet skal desuden foretages efter markedsøkonomiske investerings-
principper med henblik på at opnå en normal forrentning af de investerede mid-
ler. Herved sikres private leverandører lige konkurrencevilkår.  
 
Undtaget fra denne ”hovedregel” er aktiviteter, som er tæt forbundne med bo-
ligorganisationens kerneaktiviteter (f.eks. ejerskab og driftsadministration af 
visse ejendomme), eller som af særlige grunde bør være undtaget, f.eks. fordi de 
er af meget begrænset økonomisk betydning. Hovedparten af de eksisterende 
sideaktiviteter falder indenfor disse kriterier og kan iværksættes uden krav om 
udskillelse i et særligt selskab.  
 
På den baggrund foreslås følgende: 
 
Kommunalt tilsyn 
Forslag 9.1: Det foreslås, at reglerne om forhåndsindberetning af 
nye sideaktiviteter som hovedregel afskaffes. 
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Forslag 9.2: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal godkende 
indskud i et skattepligtigt selskab, der udøver sideaktiviteter. Det 
pågældende selskab skal være organiseret som et aktie- eller et 
anpartsselskab, og indskuddet skal foretages efter markedsøkono-
miske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal for-
rentning. Endelig vil det være en betingelse, at boligorganisationen 
kun hæfter med sit indskud for tab i selskabet. Godkendelsen af 
sideaktiviteter i et selskab vil kunne ske i form af en rammegodken-
delse. 
 
Forslag 9.3: Det foreslås, at reglerne om godkendelse af indskud i 
og indgåelse af administrationsaftaler med almene andelsselskaber 
afskaffes. 
 
Etablering af blandet byggeri (herunder erhverv o.l.) 
Forslag 9.4: Det foreslås, at almene boligorganisationer får mulig-
hed for at nyopføre/etablere ustøttede erhvervsarealer i boligområ-
det.  
 
Forslag 9.5: Det foreslås, at den nugældende særlige adgang til at 
eje samt administrere opførelse og drift af ferieboliger for ansatte og 
beboere ophæves, således at der ikke fremover kan tages sådanne 
initiativer.    
 
Etablering af it-netværk o.l.  
Forslag 9.6: Det foreslås, at boligorganisationen får samme mulig-
heder for at eje og drive IT-netværk, som den allerede har i dag 
med hensyn til radio-tv-signalforsyning.    
 
Sideaktiviteter i almene andelsselskaber  
Forslag 9.7: Det foreslås, at almene andelsselskaber får tilsvarende 
muligheder for at udøve sideaktiviteter som almene forretningsfø-
rerorganisationer.  
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Udnyttelse af know-how mv. 
Forslag 9.8: Det foreslås, at almene boligorganisationer får en ge-
nerel adgang til at administrere opførelse og drift af ikke–støttet 
byggeri i boligområdet.  
 
Forslag 9.9: Det foreslås, at de almene boligorganisationer får mu-
lighed for at tilbyde ejendomsserviceydelser til andre bygningsejere 
i boligområdet (vedligeholdelse og pasning af gårdanlæg og grønne 
arealer).  
 
Forbedrede regler vedrørende sociale aktiviteter 
Forslag 9.10: Det foreslås, at der åbnes for en lettere adgang til at 
etablere sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, der også omfatter 
andre end beboerne i afdelingen/boligorganisationen. I forlængelse 
heraf foreslås en udtrykkelig hjemmel til at udleje fælleslokaler til 
andre end afdelingens beboere.   
 
Øvrige sideaktiviteter 
Forslag 9.11: Det foreslås, at boligorganisationen kan udlåne med-
arbejdere til et skattepligtigt selskab, der udøver sideaktiviteter. Det 
er en forudsætning, at boligorganisationen opnår fuld dækning for 
omkostningerne derved.  
 
Forslag 9.12: Det foreslås, at den gældende bestemmelse om salg 
af bøger og edb-programmer om boligbyggeri gøres mere rummelig.  
 
2.4.8. Egenkapital 
De overordnede boligpolitiske hensyn, som ligger bag reguleringen af egenkapi-
talen og den samlede driftsøkonomi er først og fremmest hensynet til at fasthol-
de et boligsocialt lejeniveau, herunder at undgå, at der sker pludselige lejestig-
ninger. Afdelingerne bør derfor tilskrives den fulde forrentning af deres henlag-
te midler.  
 
Ubrugte afdelingsmidler vil fortsat kunne lånes ud til andre afdelinger gennem 
boligorganisationen til en lavere rente. Rentenedsættelsen finansieres af bolig-
organisationen. Hermed sikres en rimelig forrentning af afdelingernes midler 
samtidig med, at den mulighed, der i dag er for, at mindre velkonsoliderede 
afdelinger uden bureaukratisk besvær kan låne penge til en lav rente og uden 
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gebyrer, fastholdes. I forhold til de gældende regler er den afgørende forskel 
således, at rentenedsættelsen fremover ikke betales af den långivende afdeling, 
men af boligorganisationen.  
 
Driften af de almene boligorganisationer skal tilrettelægges så rationelt og ef-
fektivt som muligt med henblik på at minimere administrationsomkostningerne. 
Der må principielt ikke budgetteres med overskud i boligorganisationen og et 
evt. overskud bør vende tilbage til lejerne i form af lavere husleje. Udgangs-
punktet for boligorganisationernes driftsøkonomi er således på den ene side, at 
indtægterne skal balancere udgifterne, og på den anden side, at udgifterne skal 
holdes på et så lavt niveau som muligt.  
 
På den anden side er det klart, at det ikke lader sig gøre at drive en boligorgani-
sation uden en vis egenkapital til igangsætning af nye aktiviteter, til afdækning 
af risici i forbindelse med byggesager, til uforudsete udgiftsstigninger mv. 
Selvom der ikke bør budgetteres med overskud på driften, må der derfor være 
mulighed for, at boligorganisationerne kan opbygge en vis egenkapital.  
 
Arbejdskapitalen skal som den ene hovedbestanddel af egenkapitalen fortsat 
have som formål at fungere som pengebeholdning til håndtering af boligorgani-
sationens daglige forretninger, mens dispositionsfonden som den anden hoved-
bestanddel af egenkapitalen primært skal fokusere på afdelingerne.  
 
En vigtig del af boligorganisationens administration har at gøre med forvaltning 
af afdelingernes midler samt med forvaltning af dispositionsfondens midler. Der 
må fortsat stilles høje krav til sikkerhed for, at midlerne ikke tabes, og der må 
fortsat gives mulighed for en rimelig forrentning af midlerne. 
 
På den baggrund foreslås følgende ændringer: 
 
Fordeling af renteindtægter af midler i fællesforvaltning 
Forslag 10.1: Det foreslås, at afdelingsmidler i fællesforvaltning 
tilskrives den fulde forrentning. Boligorganisationen skal fortsat for-
rente dispositionsfondens midler mindst svarende til mindsterenten. 
Opnår boligorganisationen i den forbindelse en nettorenteindtægt 
overføres den til arbejdskapitalen eller udbetales som tilskud.  
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Maksimum for arbejdskapital 
Forslag 10.2: Det foreslås, at kommunens adgang til at fastsætte 
et maksimum for arbejdskapitalen ophæves. 
 
Bidrag til arbejdskapitalen 
Forslag 10.3: Det foreslås, at der åbnes mulighed for at opkræve 
bidrag til arbejdskapitalen fra lejerne i boligorganisationen på prin-
cipielt samme måde, som gælder for bidrag til dispositionsfonden. 
Det foreslås, at der kan opkræves 136 kr. pr. bolig pr. år indtil ar-
bejdskapitalen udgør 2.633 kr. pr. bolig, svarende til 2/3 af satserne 
for dispositionsfonden. 
 
Dispositionsfondens anvendelsesområde 
Forslag 10.4: Det foreslås, at den detaljerede regulering af disposi-
tionsfondens anvendelsesområde ophæves og erstattes af et brede-
re formuleret formål.  
 
Særlige bidrag til dispositionsfonden 
Forslag 10.5: Det foreslås, at de særlige afdelingsbidrag ikke kan 
opkræves, når dispositionsfondens størrelse overstiger minimum pr. 
bolig.  
 
Kapitalforvaltning 
Forslag 10.6: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde om place-
ringsreglerne for boligorganisationens og afdelingernes midler er 
hensigtsmæssige set i lyset af udviklingen på det finansielle marked, 
idet hensynet til sikkerhed og likviditet fortsat skal tillægges vægt. 
 
Byggefond 
Forslag 10.7: Det foreslås, at boligorganisationens byggefond op-
hæves. 
 
Øvrige forslag 
Forslag 10.8: Det foreslås, at den kommunale godkendelse af ud-
lån af afdelingsmidler til afdelinger med driftsunderskud ophæves. 
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2.4.9. Nybyggeri 
Det overordnede mål for nybyggeriet er, at det i passende omfang skal dække 
ressourcesvage befolkningsgruppers boligbehov ligesom det generelle lejeni-
veau skal svare til det almene byggeris boligsociale sigte. Endvidere skal opfø-
relsen af almene boliger ske på en sådan måde, at byggeriet indgår i det øvrige 
boligbyggeri på rimelige og konkurrencedygtige vilkår, herunder kvalitetsmæs-
sigt. Det er i den forbindelse vigtigt, at byggeriet allerede i anlægsfasen tilgode-
ser behovet for effektiv drift. 
 
Det er et væsentligt mål for det almene byggeri, at byggeriet skal ske så om-
kostningseffektivt og rationelt som muligt, således at de samlede udgifter er 
minimeret og huslejen dermed så lav som mulig – og byggeriet dermed kan leve 
op til målet: Tidssvarende boliger af en god kvalitet – uden luksuspræg. Det er i 
denne forbindelse væsentligt at fastholde det almene boligbyggeris særlige soci-
ale rolle i den samlede boligforsyning i Danmark. 
 
Kommunerne giver med udgangspunkt i en lokal vurdering af boligbehovet 
tilsagn til nyt alment byggeri på statens vegne. Boligerne skal opføres i en god 
og tidssvarende kvalitet og med en husleje, der matcher byggeriets boligsociale 
formål. 
 
Den nuværende styring, som efter den tidligere gennemførte decentralisering, 
allerede i vidt omfang harmonerer med mål- og aftalestyring, vurderes at udgøre 
et godt grundlag for varetagelsen af denne opgave. Der er således ikke behov 
for grundlæggende ændringer af den gældende styring af det almene nybyggeri, 
men mere for at justere og forenkle forskellige forhold. Det bemærkes, at finan-
siering og de økonomiske rammer for nybyggeriet afrapporteres i en særskilt 
rapport. 
 
På den baggrund foreslås følgende: 
 
Forenkling af BOSSINF 
Forslag 11.1: Det foreslås, at der gennemføres en forenkling og 
modernisering af BOSSINF-STB, herunder af ABC-skematikken. 
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 49



50

Bygherrenøgletal 
Forslag 11.2: Det foreslås, at der indføres bygherrenøgletal i al-
ment byggeri. Nøgletallene skal bestå af såvel procesnøgletal – på 
linje med de eksisterende entreprenørnøgletal – som et produktnøg-
letal (det færdige byggeri). 
 
Konkurrence om byg- og driftsherrerollen 
Forslag 11.3: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med 
henblik på at undersøge mulighederne for at konkurrere om byg- og 
driftsherrerollen. 
 
Bygherrekonkurrence 
Forslag 11.4: Det foreslås, at bygherrekonkurrencen afskaffes. 
 
Forsøgsbevilling 
Forslag 11.5: Det foreslås, at der etableres en forsøgsbevilling med 
henblik på igangsættelse og evaluering af forsøg i det almene byg-
geri.  
 
Fleksible boliger 
Forslag 11.6: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med at 
udvikle boligtyper, som er fleksible og som enkelt kan tilpasses skif-
tende krav til boligens faciliteter. 
 
Klimatiske forhold 
Forslag 11.7: Det foreslås med henblik på at opnå et fremtidssikret 
alment nybyggeri, at der igangsættes et arbejde, til afdækning af de 
bygningsmæssige konsekvenser af og nybyggeriets bidrag til im-
plementeringen af regeringens klimastrategi. Resultaterne fra dette 
arbejde skal søges indarbejdet i det almene byggeri og formidlet til 
den danske byggesektor. 
 
2.4.10. Ældre- og ungdomsboliger 
På ældre- og ungdomsboligområdet foreslås der igangsat et arbejde med henblik 
på at komme med forslag til at forenkle og modernisere regelsættene set i lyset 
af reformen af styringen af den almene sektor: 
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Forslag 12.1. Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med hen-
blik på at komme med forslag til at forenkle og modernisere regel-
sættet vedrørende ældreboliger set i lyset af reformen af styringen 
af den almene sektor. 
 
Forslag 13.1: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med 
henblik på at komme med forslag til at forenkle og modernisere re-
gelsættet vedrørende ungdomsboliger set i lyset af reformen af sty-
ringen af den almene sektor.  
 

2.5. Økonomiske konsekvenser 
 
Vurderingen af de økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kom-
muner, boligorganisationer og lejere af forslagene i kapitel 4-11 er behæftet 
med betydelig usikkerhed. Det skyldes dels, at virkningen af nogle af forslagene 
i sagens natur er vanskelige at vurdere, fordi den er bundet op på adfærdsæn-
dringer, dels at nogle af forslagene endnu er på et skitseplan, og det derfor ikke 
på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en udtømmende og præcis vurde-
ring af virkningerne.  
 
De administrative konsekvenser, som indførelsen af den nye styringsmodel får 
for de kommunale tilsyn, ses som en proces, hvor administrative ressourcer 
gradvis omallokeres fra eksisterende tilsynsopgaver til nye, mere proaktive 
kommunale tilsyn.   
 
På kort sigt vurderes der med betydelig usikkerhed at være offentlige min-
dreudgifter i størrelsesordenen 2 mio. kr. om året primært som følge af forslag 
om at ophæve muligheden for at opkræve særlig afdelingsbidrag til dispositi-
onsfonden (forslag 10.5). 
 
Herudover vil der være offentlige merudgifter på 5 mio. kr. årligt. Disse merud-
gifter vedrører den foreslåede forsøgsbevilling, som afsættes med henblik på 
igangsættelse og evaluering af forsøg i det almene byggeri (forslag 11.5), samt 
udgifter til ekstern bistand mv. på 4-5 mio. kr. om året over to år i forbindelse 
med arbejdet med den endelige udformning af et eller flere af forslagene. Sidst-
nævnte udgifter forudsættes i givet fald afholdt indenfor forsøgsbevillingen, 
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eller alternativt, at forsøgsbevillingen indfases gradvist, efterhånden som disse 
udgifter er afholdt. 
 

2.6. Mindretalsudtalelse fra Boligselskabernes Landsfor-
ening til afrapporteringen fra udvalgsarbejdet om den 
fremtidige styring af den almene boligsektor  
 
Afrapporteringen fra udvalgsarbejdet om den fremtidige styring af den almene 
boligsektor indeholder efter Boligselskabernes Landsforenings (BL) opfattelse 
mange gode og konstruktive forslag, som vil styrke den almene sektors mulig-
heder for at løse de boligsociale opgaver i samarbejde med kommunerne, og 
som samtidig vil forbedre rammerne for den almene sektors drift.  
 
Imidlertid er der også en række forslag i udvalgets afrapportering, som BL ikke 
finder ambitiøse nok eller er helt uenige i. Disse forslag kommenteres nedenfor.  
 

 BL finder det ikke ambitiøst nok, at der foreslås mulighed for, at bolig-
organisationerne efter aftale med kommunerne kan øge grænsen for den 
individuelle råderet med 50.000 kr. udover de nuværende ca. 100.000 
kr. I stedet har BL foreslået, at den nuværende råderetsgrænse på ca. 
100.000 kr. skal udgøre en bundgrænse, og at det skal være muligt for 
boligorganisationer og kommuner at aftale en højere grænse som led i 
den såkaldte styringsdialog under hensyn til den faktiske situation i de 
konkrete boligområder, herunder boligområdets konkurrencesituation 
og rammerne for at løse de boligsociale opgaver. 

 
 BL har i udvalgsarbejdet argumenteret for, at der skal indføres større 

fleksibilitet omkring finansieringen af vedligeholdelse og forbedringer, 
således at det skal være muligt at spare op til forbedringer og låne til 
vedligeholdelse afhængig af det konkrete boligområdes faktiske situati-
on.  
 
Denne finansielle fleksibilitet for at styrke boligområdernes konkurren-
ceevne er blevet blankt afvist af Velfærdsministeriet med den begrun-
delse, at der altid skal være tilstrækkeligt med henlagte midler til at sik-
re vedligeholdelsen, og frem for at give større frihed argumenterer mi-
nisteriet nærmest for en tættere styring.  
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BL deler ikke Velfærdsministeriets bekymring om, at større fleksibilitet 
på dette område kan føre til manglende vedligeholdelse, da blandt andet 
spørgsmålet om vedligeholdelsestilstanden i de enkelte boligområder 
vil indgå som element i den fremtidige styringsdialog mellem kommu-
ner og boligorganisationer.  
 
Tværtimod mener BL, at en større fleksibilitet omkring finansieringen 
af vedligeholdelse og forbedringer vil skabe bedre forudsætninger for at 
lægge en holdbar langsigtet strategi for kvalitet og konkurrenceevnen i 
de enkelte boligområder som led i styringsdialogen.  

 
 I den afsluttende fase af udvalgsarbejdet har BL desværre måttet kon-

statere, at forslaget om, at boligorganisationerne mod særskilt betaling 
og efter aftale med kommunen kan tilbyde hjælp til visse praktiske op-
gaver i hjemmet for beboerne, er bortfaldet. Det finder BL yderst be-
klageligt, da dette forslag blandt andet kunne gavne ældre og svage be-
boergrupper og øge perspektiverne i den lokale aftalefrihed mellem 
kommuner og boligorganisationer. 

 
 BL er ikke enig i forslaget om, at det fremover ikke skal være muligt 

for en boligorganisation at oppebære rentemarginal af fællesforvaltede 
midler fra de enkelte boligafdelinger. De nuværende regler giver mulig-
hed for, at afdelinger med opsparede midler ganske ubureaukratisk kan 
låne penge til lav rente og uden gebyrer til mindre velkonsoliderede af-
delinger, som aktuelt står i en situation med et finansieringsbehov.  
 
Denne mulighed for intern solidaritet i den almene sektor vil reduceres, 
hvis forslaget gennemføres, og dermed skal økonomisk svage afdelin-
ger dække en større del af deres finansieringsbehov gennem traditionel-
le lån på det finansielle marked til væsentligt højere renter og gebyrer. 
Konsekvensen er højere huslejer i den almene sektor.  

 
 BL noterer med tilfredshed, at der i udvalgets afrapportering indgår for-

slag, som giver bedre muligheder for lokalt at aftale udlejningsregler, 
der er tilpasset situationen i de lokale boligområder.  
 
Imidlertid finder BL ikke forslagene ambitiøse nok.  
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Grænserne for at indføre kombineret udlejning skal ifølge udvalgsrap-
porten lempes, så yderligere ca. 20.000 boliger kan blive omfattet af 
reglerne. Det er imidlertid helt utilstrækkeligt, og i stedet har BL fore-
slået, at det lokalt skal aftales mellem boligorganisation og kommune 
hvilke områder, der skal være omfattet af kombineret udlejning.  
 
Tilsvarende mener BL heller ikke, at det er ambitiøst nok, at mulighe-
derne for at benytte åben annoncering udenom ventelisten af ledigblev-
ne boliger afgrænses til områder, som har modtaget støtte fra Lands-
byggefonden.  
 
I stedet har BL foreslået, at der skal indføres en generel mulighed for, at 
kommune og boligorganisation i enighed kan beslutte, at en andel på fx 
10 pct. af de boliger, der ellers går til ventelisten i et boligområde, ud-
bydes ved annoncering.  
 
Formålene med BLs forslag er at skabe instrumenter, som kan forebyg-
ge og modvirke en udvikling i retning af en ensidig beboersammensæt-
ning også i en tidlig fase før Landsbyggefonden evt. yder støtte. 

 
 BL finder forslagene om en ny styring af den almene sektor perspektiv-

rige men skal henlede opmærksomheden på de betydelige risici for, at 
processen med styringsdialog, udarbejdelse af dokumentationspakker 
og udfærdigelse af aftaler udvikler sig i bureaukratisk retning.  
 
Som det også er anført i udvalgets afrapportering flere steder, er det helt 
afgørende, at administrationsbyrden holdes på et minimum givet de 
mål, der skal opfyldes. 
 
Dette gælder efter BLs opfattelse også i forhold til forvaltningsrevision, 
hvor der i udvalgsrapporten anbefales en opstramning af forvaltningsre-
visionen og tillige er overvejelser om mulighederne for en certificering.  
 
Grundlæggende finder BL, at forvaltningsrevision er et yderst nyttigt 
værktøj, som der bør bygges videre på frem for introduktion af et yder-
ligere instrument som certificering, som kan bidrage til yderligere bu-
reaukrati.  
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Set i sammenhæng med forslagene om en ny styring af den almene sek-
tor er det efter BLs opfattelse logisk og nødvendigt, at reglerne for for-
valtningsrevision opdateres for at sikre det rette indhold og den nød-
vendige anvendelse. Dette skal selvfølgelig gøres under hensyntagen til 
administrationsbyrden, således at indsats og nytteværdi står mål med 
hinanden.  

 
 BL har noteret, at hele spørgsmålet om en ny styring af nybyggeriet og 

en anden finansiering af det almene byggeri er flyttet over i et særskilt 
udvalgsarbejde, der starter i maj 2008, og som skal afrapportere senest 
den 1. juli 2008.  
 
BL vil gå konstruktivt ind i dette udvalgsarbejde men finder det samti-
dig meget bekymrende, at der i kommissoriet til udvalgsarbejdet på for-
hånd fastlægges begrænsninger på rækkevidden af en finansieringsre-
form.  
 
BL anbefaler, at disse begrænsninger fjernes fra kommissoriet, så ud-
valget får muligheder for at præsentere virksomme løsninger på pro-
blemerne med et helt utilstrækkeligt nybyggeri af almene boliger.  

 
Afslutningsvis skal BL påpege, at der forestår et meget stort arbejde med at 
sikre en implementering af de mange forslag, der er oplistet i udvalgets rapport. 
Adskillige steder i udvalgsrapporten er det således også anført, at der skal 
igangsættes arbejder med konkretisering og implementering af forslagene. Det 
er imidlertid helt afgørende, at disse arbejder igangsættes, så det sikres, at de 
mange gode forslag rent faktisk bliver til noget.  
 
Derfor var det BLs opfattelse, at der i indledningen til rapporten burde være 
lavet en liste over de arbejdsgrupper/udvalg, der skal nedsættes til at forberede 
regelændringerne, og at der for hver arbejdsgruppe/udvalg var anført opgave, 
medlemmer, opstart og afslutning.  
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Kapitel 3. Styreformer i den almene boligsek-
tor  
 
 

3.1. Indledning 
 
Styringen af den almene sektor er resultatet af mange årtiers omlægninger, ju-
steringer og knopskydninger. Selvom styringen for så vidt er robust og velaf-
prøvet, har der vist sig et behov for – set i lyset af sektorens aktuelle udfordrin-
ger, sektorens ønsker samt nyere tendenser i styringstænkningen – at tage sekto-
rens samlede styring op til overvejelse.  
 
I Den almene boligsektors fremtid (Socialministeriet 2006) er foretaget en ana-
lyse af den almene boligsektors fremtidige udfordringer og af de overordnede 
hensyn, som bør afspejles i styringen af sektoren.  
 
Rapporten opstiller tre grundmodeller for den fremtidige styring af sektoren: 
 

1. Den regelstyrede almene boligsektor 
2. Den frisatte almene boligsektor 
3. Den mål- og aftalestyrede almene boligsektor. 

 
I den regelstyrede almene boligsektor er udgangspunktet, at styringen varetages 
via fastsættelse af regler – ofte af detaljeret og præcis art – som beskriver, hvor-
dan boligorganisationer, kommune, tilsyn mv. skal agere i forskellige forhold. 
Udgangspunktet er en traditionel, regelbaseret styring, og styringen er relativt 
intensiv.   
 
I den frisatte almene boligsektor er udgangspunktet, at der sker en afkobling 
mellem det offentlige og boligorganisationerne, hvor sidstnævnte både finansie-
rings- og styringsmæssigt i højere grad vil agere som selvstændige virksomhe-
der, men fortsat vil skulle løse en række boligsociale opgaver.  
 
Som en mellemform mellem disse præsenteres endelig den mål- og aftalestyre-
de almene boligsektor, jf. boks 3.1.  
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Modellerne indgik i de politiske drøftelser i forbindelse med boligaftalen 2006. 
Som et led i denne aftale besluttede aftaleparterne (V, K, DF og RV) at nedsætte 
et udvalg, der nærmere skulle overveje den fremtidige styring af sektoren.  
 
Udvalgets overvejelser skal ifølge kommissoriet tage sit udgangspunkt i den 
mål- og aftalestyringsmodel, der er skitseret i Den almene boligsektors fremtid. 
Endvidere skal en eventuel reform tage udgangspunkt i øget decentralisering og 
deregulering, ligesom kommunerne fortsat forudsættes at spille en central rolle i 
sektorens styring.  
 
Boks 3.1. Mål- og aftalestyring (Den almene boligsektors fremtid) 
 

 Boligorganisationerne får frihed til selv – inden for rammerne af en overord-
net målfastsættelse og aftaler med kommunen – at løse sine opgaver.  

 Den detaljerede lovgivning afskaffes på en række områder og erstattes af sty-
ring via overordnede mål og rammer, der konkret udmøntes i aftaler mellem 
kommune og boligorganisation. Det kan blandt andet gælde områder som 
sideaktiviteter, udlejning og opsparet egenkapital. Der vil endvidere kunne 
opstilles mål om boligorganisationernes effektivitet, beboerservice, mv.  

 Kommunen vil fortsat som led i den kommunale boligpolitik og løsningen af 
de boligsociale opgaver beslutte nybyggeri og være tilsynsmyndighed. 

 
 
I overensstemmelse hermed er der fra flere af sektorens parter givet udtryk for 
en positiv holdning til en reform af styringen. Fra KLs side er det tidligere ble-
vet fremført, at man ønsker, at aftaler og kontrakter spiller en øget rolle i styrin-
gen. Fra BLs side er det blandt andet blevet fremført, at man ønsker, at det 
kommunale tilsyn spiller en mere udfarende og fremadrettet rolle, herunder i 
relation til indsatsen i udsatte boligområder. Der er ligeledes fra flere sider givet 
udtryk for, at forenkling af de eksisterende regler er ønskelig.  
 
I forlængelse heraf overvejes i det følgende behovet for og indholdet af en re-
form af den overordnede styring i sektoren med udgangspunkt i mål- og aftale-
styring. 
 
Den konkrete udformning af mål- og aftalestyring, som foreslås i rapporten, har 
6 hovedelementer:  
  

58 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 59 

1. Landsdækkende styringsmålsætninger  
Der fastsættes et antal overordnede, landsdækkende målsætninger, som 
styringen tager udgangspunkt i. 

 
2. Styringsdialog  

Der etableres en styringsdialog mellem kommune og boligorganisation, 
hvor målopfølgning og håndtering af strategiske udfordringer er i fokus. 
Det kontrollerende og enkeltsagsorienterede tilsyn nedtones. 

 
3. Aftaler mellem kommune og boligorganisationer  

Styringen baseres i højere grad på indgåelse af aftaler mellem boligor-
ganisation og kommune.  

 
4. Øget egenkontrol  

Boligorganisationernes egenkontrol, herunder forvaltningsrevision og 
kvalitetsstyring, styrkes, hvorved der kan ske en aflastning af tilsynets 
opgaver med kontrol på et detaljeret plan. 

 
5. Dokumentationspakke 

Der sker en opgradering og fokusering af den information, boligorgani-
sationen leverer til kommunen, i form af en dokumentationspakke, der 
blandt andet muliggør en systematisk opfølgning på målopfyldelsen. 

 
6. Styrket data- og analysegrundlag  

Der etableres et styrket data- og analysegrundlag til brug for statens, 
kommunernes og boligorganisationernes arbejde med udvikling af sek-
toren.  

 
Derudover er en forudsætning for mål- og aftalestyring, at der på de enkelte 
reguleringsområder gennemføres de nødvendige tilpasninger af regelsættet i 
form af forenklinger, øget fleksibilitet mv. Reglerne skal herved bringes til at 
spille bedst muligt sammen med den overordnede styringsmodel. Det er endvi-
dere en forudsætning, at en reform af styringen tilgodeser en række grundlæg-
gende hensyn af boligpolitisk og almen art, herunder vedrørende lejeniveau, 
udlejning, beboerdemokrati og konkurrenceforhold, jf. afsnit 3.3. Disse hensyn 
medfører, at der på nogle områder må fastholdes en mere traditionel regulering 
med begrænset spillerum for aktørerne.  
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Ressourcemæssigt er det udgangspunktet, at et merforbrug af ressourcer i for-
bindelse med styringen skal modsvares af tilsvarende ressourcebesparelser som 
følge af bedre og mere enkle regler.  
 
I kapitlet gennemgås først den eksisterende styrings opbygning og karakter. 
Dernæst fremlægges de overordnede formål, hensyn og udfordringer, som regu-
leringen af sektoren skal tilgodese, og det diskuteres, hvorvidt den eksisterende 
styring er optimal i forhold hertil. Herefter følger en mere principiel gennem-
gang af en række styringsmodeller og -begreber, som danner afsæt for de videre 
overvejelser, og den særlige mål- og aftalestyringsmodel, som ifølge kommisso-
riet er udgangspunktet for udvalgets overvejelser om den fremtidige styring, 
defineres nærmere. Efterfølgende bliver det systematisk gennemgået, hvilke af 
sektorens reguleringsområder, der potentielt vil have fordele af en overgang til 
mål- og aftalestyring. Endelig vil mål- og aftalestyring afslutningsvis blive 
nærmere udmøntet i en konkret styringsmodel. Det vil i rapportens efterfølgen-
de kapitler blive belyst, hvordan reguleringen på de enkelte reguleringsområder 
kan tilpasses til denne overordnede styringsmodel.   
 

3.2. Den eksisterende styring 
 
3.2.1. Styringsstrukturen 
Styringen af den almene boligsektor sker med udgangspunkt i almenboligloven 
og almenlejeloven samt tilhørende bekendtgørelser, der regulerer forhold om-
kring nybyggeri, udlejning, beboerdemokrati, organisation, finansielle forhold, 
øvrig drift og tilsyn på sektorens område. Styringen indebærer et samspil mel-
lem en række parter. Skematisk fremstillet indgår følgende væsentlige parter 
(styringsniveauer) således i styringen:  
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Figur 3.1. Styring af den almene boligsektor1) 

 
1)Pilene illustrerer, hvem der udøver styring ved at fastsætte regler, øve indflydelse, føre 
tilsyn eller kontrol, eller fastsætte vilkår, herunder bevillingsvilkår. Figuren viser de 
centrale aktører i styringen. Dertil kommer aktører med en mere sekundær rolle: Bebo-
erklagenævn, domstole og statsforvaltninger mv. 
 
Staten fastsætter generelle regler for sektorens virke, dvs. regler rettet mod 
kommuner, Landsbyggefonden, boligorganisationer og lejere. Der er tale om en 
regulering, der spænder fra en tæt og intensiv styring af enkeltforhold til fast-
sættelse af overordnede rammer. Staten fastsætter herunder regler for finansie-
ring af nybyggeriet. Staten udøver et overordnet ulovbestemt tilsyn, og har des-
uden godkendelseskompetence i enkelte spørgsmål, f.eks. vedrørende salg af 
boliger.  
 
Kommunerne tilrettelægger den lokale boligpolitik, og giver herunder efter en 
behovsvurdering tilsagn til alment nybyggeri. Kommunen indgår efter behov 
aftale med boligorganisationerne om udlejningen, og har som minimum anvis-
ningsretten til hver 4. af de ledigblevne boliger. Herudover fører kommunen 
tilsyn med opførelse og drift. Tilsynet føres blandt andet i henhold til nøje be-
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Lejere 

Revisor 
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skrevne krav om kommunale godkendelser. Kommunen har herudover et vist 
spillerum med hensyn til valg af tilsynsstrategi: kommunen kan anlægge en 
proaktiv og koordinerende såvel som en mere reaktiv og kontrollerende tilgang 
til udøvelsen af tilsynet.  
 
Der føres tilsyn med, om kommunerne selv overholder loven. Tilsynet med 
kommunerne er henlagt til de 5 statsforvaltninger. 
 
Landsbyggefonden er en selvejende fond, som er oprettet og reguleret ved lov, 
og som yder finansiel støtte til en række aktiviteter efter regler, som er godkendt 
af Velfærdsministeriet. Fonden kan således støtte større renoveringsarbejder, 
handicaptilgængelighed, nødlidende boligafdelinger, ghettoindsats mv., ligesom 
fonden refunderer en del af den statslige støtte til nybyggeri.  
 
Fonden modtager elektroniske regnskabsindberetninger fra boligorganisationer-
ne og giver rådgivning om regnskabsspørgsmål. Fondens midler beror dels på 
ældre afdelingers indbetaling af såkaldte pligtmæssige bidrag, og dels på en 
delvis indbetaling af ydelser på udamortiserede lån. Fonden ledes af en bestyrel-
se bestående af repræsentanter for BL, lejerne og kommunerne.   
 
Almene boligorganisationers primære opgave er at løse boligsociale opgaver 
ved at opføre og drive alment boligbyggeri inden for de rammer, som er fastsat i 
lovgivningen og ved kommunens beslutninger. Boligorganisationerne har bebo-
erflertal i alle besluttende organer. De kan påtage sig at etablere nyt støttet byg-
geri, hvilket forudsætter et støttetilsagn fra kommunen.  
 
Afdelingerne er selvstændige økonomiske og demokratiske enheder, hvor bebo-
erne har mulighed for væsentlig indflydelse på egne forhold (herunder budget 
og dermed iværksættelse af arbejder, renoveringer etc. i afdelingen, husorden 
o.l.).   
 
Lejerne har mulighed for demokratisk indflydelse på deres boligvilkår gennem 
deltagelse i beboerdemokratiet både på afdelingsniveau og på organisationsni-
veau. Lejernes rettigheder er beskyttet i lovgivningen, ligesom deres rettigheder 
kan fremgå af lejekontrakten. Lejerne kan klage til beboerklagenævnet vedrø-
rende lovligheden af boligorganisationens dispositioner, dog ikke i sager vedrø-
rende huslejefastsættelse.  
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Revisorerne godkender årsregnskaber, udfører forvaltningsrevision mv. og bi-
drager dermed til at sikre en retmæssig forvaltning af lejernes midler og offent-
lige investeringer. Revisor har indberetningspligt over for kommunen, hvis der 
som led i revisionen konstateres uregelmæssigheder eller ulovligheder. 
 
Kommunen og staten (med delvis refusion fra Landsbyggefonden) yder støtte til 
nybyggeri, mens boligorganisationerne ikke selvstændigt bidrager. Dertil kom-
mer lejernes bidrag over lejen.  
 
Finansieringen af renovering, modernisering mv. sker som udgangspunkt ved 
opkrævning over lejen. Der er i nogle tilfælde mulighed for at søge støtte, ho-
vedsageligt via midler i de enkelte boligorganisationer og i Landsbyggefonden.  
 
Opstår der på grund af driftsproblemer behov for særlig kapitaltilførsel, vil dis-
se i nogle tilfælde kunne tilføres samlet fra boligorganisationens dispositions-
fond, Landsbyggefonden, kommune og realkreditinstitut efter den såkaldte  
5. dels-ordning. 
 
3.2.2. Den eksisterende styrings karakter 
Den eksisterende styreform er relativt kompleks og resultat af en længere histo-
risk udvikling. Der er store forskelle med hensyn til, hvor styringen er forankret 
på de enkelte reguleringsområder. Der er desuden store variationer med hensyn 
til, om der er tale om en stram regulering eller om forskellige grader af metode-
frihed for kommuner og/eller boligorganisationer.  
 
I figur 3.2 er skitseret den relative fordeling af styringskompetence mellem stat, 
kommune og boligorganisation på de enkelte reguleringsområder. Nærheden af 
et område til et af de tre hjørner, stat, kommune og boligorganisation, angiver, 
hvor stor en rolle det pågældende styringsniveau spiller i den samlede styring på 
det pågældende område.   
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Figur 3.2. Styringsniveauerne stat, kommune og boligorganisation  
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Som det fremgår, varetages styringen på de enkelte reguleringsområder overve-
jende i et samspil mellem flere parter. Både stat, kommune og boligorganisation 
øver indflydelse på dele af sektoren, men det varierer, hvor styringen primært er 
forankret på de enkelte områder.  
 
Med hensyn til finansiering af nybyggeri fastlægger staten finansieringsmodel 
og -vilkår.  
 
Hvad angår finansiering i det eksisterende byggeri træffes de konkrete beslut-
ninger, herunder om finansiering af renoveringsarbejder mv., i vid udstrækning 
af boligorganisationen (og lejerne) selv, mens kommunen har en begrænset 
indflydelse, blandt andet ved at skulle foretage visse godkendelser. Boligorgani-
sationen har herved en vis indflydelse på huslejeniveauet. 
 
I nybyggeriet er der – hvis der ses bort fra finansieringen – lagt betydelig sty-
ringskompetence ud til kommunerne, der ved tildelingen af støttetilsagn har 
afgørende indflydelse på placering, anskaffelsessum mv. Boligorganisationerne 
spiller desuden en væsentlig rolle i forbindelse med konkrete beslutninger om 
byggeproces, bygningsudformning mv. Staten fastlægger dog de overordnede 
rammer, herunder med hensyn til bygningsudgift og boligstørrelse. 
 
Hvad angår beboerdemokrati, er der fastsat en stram regulering fra statslig side. 
Hvordan beboerdemokratiet udfolder sig i den enkelte boligorganisation, og 
hvor stor indflydelse beboerne opnår, er naturligt nok forskelligt fra sted til sted.  
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For så vidt angår konkurrencemæssige forhold (konkurrenceretlige hensyn, 
konkurrenceudsættelse) og boligorganisationernes sideaktiviteter, er der tale 
om en ret intensiv statslig styring, idet der blandt andet skal være sikkerhed for 
overholdelse af konkurrencelovgivningen. Ved beslutninger om konkurrenceud-
sættelse er organisationerne dog overladt et vist spillerum. 
 
På udlejningsområdet fordeler kompetencen sig i højere grad mellem niveauer-
ne, idet der er en relativt detaljeret statslig regulering, betydelige rettigheder for 
kommunen, herunder i forbindelse med kommunal anvisning af boliger, og 
derudover muligheder for lokalt at indgå aftale mellem boligorganisation og 
kommune, f.eks. om fleksibel udlejning.  
 
Områdeløft/ghettoindsats er kun i begrænset omfang reguleret. Indsatsen af-
hænger primært af, hvad den enkelte boligorganisation beslutter og kan skaffe 
finansiering til, herunder fra Landsbyggefonden. Herudover spiller kommunale 
tiltag og samarbejdet mellem boligorganisation og kommune en vigtig rolle som 
ramme om indsatsen. Endelig spiller staten en rolle i forbindelse med, at der 
stilles passende instrumenter til rådighed i lovgivningen, og at der fastsættes 
regler for Landsbyggefondens støttetildeling. Indsatsen på området er samlet 
helt afhængig af, at der lokalt tages de nødvendige initiativer.  
 
Endelig har boligorganisationerne på driftsområdet i øvrigt en del frihedsgrader 
og muligheder inden for visse rammer.  
 
Ovenfor er sektorens styring analyseret med hensyn til fordelingen af styrings-
kompetence. Sektorens styring kan endvidere analyseres med udgangspunkt i, at 
forsyningen med almene boliger (etableringen og driften) anskues som en pro-
duktionsproces, bestående af en række led: input, proces, output (produkt) og 
outcome (effekt). I forhold til styringen er spørgsmålet så, om de fastsatte regler 
eller kommunale beslutninger tager sigte på at styre de ressourcer, der tilføres 
(input), hvordan boligorganisationernes virksomhed tilrettelægges og organise-
res (proces), de boliger og ydelser, der konkret tilbydes (produkt) eller den bre-
dere samfundsmæssige virkning, boligorganisationens virksomhed har, f.eks. på 
den sociale segregering af boligområder, miljøet, byggeriets udvikling etc. (ef-
fekt), jf. figur 3.3. 
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Figur 3.3. Forsyning med almene boliger anskuet som produktionsproces 

 
Denne analysemåde lægger op til en vurdering af, om reguleringen af de enkelte 
led er vægtet optimalt. Som udgangspunkt må det antages, at effektiviteten og 
kvaliteten vil være højere ved en styring med fokus på produkter (output) samt, 
i særlig grad, effekter (outcome) frem for ved en mere traditionel styring, hvor 
der typisk er fokus på en organisations processer, jf. afsnit 3.4.1. I praksis kan 
sondringen mellem disse led dog være vanskelig.  
 
Alle typer af styring er repræsenteret i den almene boligsektor. Der kan konsta-
teres en relativt stærk vægtning af processtyring, ikke mindst på områderne 
beboerdemokrati og øvrig drift. Sektorens input er i kraft af de gældende finan-
sieringsregler ret tæt reguleret, idet selve tilsagnsgivningen dog afhænger af de 
enkelte kommuners beslutninger. Der sker desuden på flere punkter en styring 
af produktet, herunder i form af krav til byggeriets udformning, vedligeholdel-
sesstand mv.  
 
Der foregår endvidere en vis styring på baggrund af dokumenterede effekter. I 
nybyggeriet stilles krav om måling af effekter mv. i form af faste evaluerings- 
og nøgletalsprocedurer, herunder registrering af byggeskader. Målingerne vil 
afhængigt af den enkelte kommune kunne indgå ved tildeling af tilsagn om ny-
byggeri. I forbindelse med tildeling af midler fra Landsbyggefonden til social 
indsats i udsatte boligområder er der krav om evalueringer af indsats og effekt. 
En fuldt gennemført effektstyring forudsætter imidlertid dels, at der foreligger 
målinger på alle relevante områder, dels at der aktivt og systematisk gøres brug 
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af disse målinger i styringen. Her er der stadig et uudnyttet potentiale i sektoren. 
En fuldt gennemført effektstyring vil dog forudsætte en nøje vurdering af an-
vendelige indikatorer. 
 
Sammenfattende ses der at være en relativt stærk vægtning af statslig og kom-
munal styring i den samlede styring. Der er store forskelle på intensiteten af den 
offentlige styring fra område til område. Endelig gøres der i begrænset grad 
systematisk brug af evalueringer og effektmålinger i forbindelse med styring, 
men der er taget en række skridt i retning af faste procedurer herfor. 
 

3.3. Den almene boligsektors formål og udfordringer  
 
Den almene boligsektors formål er – og har altid været – at løse boligsociale 
opgaver. Det skal ske ved, at sektoren stiller boliger til rådighed for befolk-
ningsgrupper med særligt behov derfor samt tilvejebringer velfungerende bolig-
områder med mangfoldighed og trivsel.  
 
Formålet kan udmøntes i en række boligpolitiske hensyn, som der må tages 
højde for ved udformningen af styringen i den almene boligsektor. Hertil kom-
mer en række mere generelle hensyn vedrørende offentlig regulering.   
 
Disse hensyn kan sammenfattes i følgende punkter, jf. Den almene boligsektors 
fremtid:  
 

 Nybyggeri:  
De boligsociale opgaver skal løses, herunder skal der i passende om-
fang opføres nybyggeri, som er målrettet befolkningsgrupper med sær-
ligt behov. 

 
 Lejeniveau:  

Lejeniveauet skal være fastsat i overensstemmelse med den boligsociale 
opgave og sikret mod pludselig lejestigning. 

 
 Udlejning:  

Som led i varetagelsen af boligsociale hensyn skal udlejningen tilgode-
se grupper med særligt behov for de pågældende boliger. 
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 Ghettoisering:  
Som led i varetagelsen af boligsociale hensyn skal tendenser til social 
og etnisk ghettoisering modvirkes. 

 
 Beboerdemokrati:  

Beboerne skal inddrages i driften i så høj grad som muligt, herunder 
især på områder, der direkte berører dem. Beboerdemokratiet skal beva-
res/styrkes.  

 
 Konkurrenceforhold:  

Konkurrenceforvridning over for andre sektorer skal undgås. Konkur-
rence inden for sektoren er vigtig for at sikre optimal opgavevaretagel-
se. Det skal sikres, at boligorganisationerne på passende og fleksibel 
måde kan indgå i et samspil med det omgivende samfund. 

 
 Effektiv udnyttelse af offentlige og samfundsmæssige ressourcer:  

Der skal sikres et effektivt nybyggeri af boliger i god kvalitet. Boligerne 
skal løbende vedligeholdes, renoveres og forbedres, således at de fortsat 
matcher nutidige krav til boligen og dermed er attraktive for de bolig-
søgende. Der skal sikres en forsvarlig, effektiv og moderne drift med 
henblik på at muliggøre et højt serviceniveau for alle grupper til en ri-
melig udgift. 

 
 Hensyn til retssikkerhed og rettigheder:  

Der skal tages de nødvendige hensyn til borgeres (boligsøgendes og le-
jeres) retssikkerhed og rettigheder. Lejerne skal sikres en høj grad af 
beskyttelse og udlejningen skal være præget af gennemsigtighed og 
saglighed.  

 
 Ensartethed og objektivitet versus individuelle løsninger:  

Det er på nogle områder relevant at sikre ensartede standarder og objek-
tivitet, mens der på andre områder kan arbejdes dynamisk og innovativt 
med udvikling af individuelle og behovstilpassede løsninger.  

 
De nævnte hensyn må indgå i udformningen af den almene boligsektors fremti-
dige styring, ligesom de i varierende grad danner grundlag for den eksisterende 
styring.  
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3.3.1. Den eksisterende styrings fordele og ulemper i relation til sektorens 
formål og udfordringer 
Der kan opstilles forskellige krav til, hvad styringen af den almene boligsektor 
”skal kunne”. For det første skal den tilgodese de formål og hensyn, som der er 
redegjort for ovenfor. For det andet skal den give sektoren optimale betingelser 
for at møde de større udfordringer, sektoren står over for.   
 
I Den almene boligsektors fremtid er sektorens vilkår analyseret indgående, og 
der er peget på udfordringer af finansierings- og styringsmæssig art. De væsent-
ligste konkrete udfordringer, sektoren står over for, kan sammenfattes som føl-
ger:  
 

 Der vil fortsat være betydelige opgaver med etablering af almene boli-
ger til varetagelse af boligsociale behov. Der skal således opføres ny-
byggeri i et omfang og af en kvalitet, som modsvarer nutidige standar-
der og lokale behov, og til en omkostning, der er i overensstemmelse 
med det boligsociale formål. 
 

 Der er gennem de seneste årtier sket en stigende social og etnisk opde-
ling af boligmarkedet, herunder en koncentration af ressourcesvage per-
soner med sociale problemer samt personer med anden etnisk baggrund 
end dansk i sektoren. Hvis en egentlig ghettodannelse med alle de nega-
tive konsekvenser, en sådan vil have for sammenhængskraften i det 
danske samfund såvel som for de enkelte beboere, skal undgås, er det 
nødvendigt, at der positivt tages initiativer, som sikrer en bred beboer-
sammensætning i samtlige almene boligafdelinger.  
 

 I store dele af den almene sektor har mange bebyggelser fortsat en byg-
geteknisk, funktionelt og arkitektonisk uhensigtsmæssig udformning, 
ligesom der er mange utidssvarende boliger. Hertil kommer i lyset af 
indsatsen for imødegåelse af klimaforandringerne et stort behov for en 
reduktion af sektorens samlede energibehov. Hvis sektoren skal opret-
holde den nødvendige attraktivitet og konkurrencedygtighed på bolig-
markedet, er der behov for en fysisk opretning og modernisering af dele 
af bygningsmassen. Det må sikres, at der er den nødvendige koordinati-
on og udvises rettidig omhu i forhold til at sikre tidssvarende og velfun-
gerende boligområder. Disse fysiske udfordringer har i øvrigt tæt sam-
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menhæng med de boligsociale, der er nævnt ovenfor.  
 

 Boligorganisationerne har i kraft af at være non-profit organisationer 
begrænsede markedsmæssige incitamenter til en fortsat og løbende for-
bedring af effektiviteten, produktiviteten samt af kvaliteten af ydelser 
og produkter etc. Selvom der via beboerdemokratiet kan etableres et 
pres for forbedringer af boligorganisationens konkurrenceevne, er der 
behov for at etablere supplerende mekanismer, der til stadighed sikrer, 
at alle boligorganisationer lever op til krav om en forsvarlig og effektiv 
drift, stadige forbedringer af kvaliteten etc.  

 
Den eksisterende styring har sin styrke i sikringen af en række af de i afsnit 3.3 
nævnte hensyn. Den reguleringsform, som anvendes, er velegnet til sikring af 
lejeres og boligsøgendes rettigheder og retssikkerhed, f.eks. omkring lejevilkår, 
udlejning og beboerdemokrati, og til sikring af ensartede vilkår og standarder på 
områder som f.eks. boligstandard og finansiering. Det er imidlertid spørgsmålet, 
om styringen giver boligorganisationer og kommuner et tilstrækkeligt godt ud-
gangspunkt for at imødegå ovenstående udfordringer omkring nybyggeri, social 
segregation, fysisk opretning og effektiv drift.  
 
På nybyggeriområdet er det op til kommunen selv, om der ligger et veludbygget 
beslutningsgrundlag til grund for tilsagn om nybyggeri, herunder i hvilken grad 
erfaringer og data fra tidligere/eksisterende byggerier inddrages. Dog er det et 
krav, at der ikke er lejeledighed i kommunens almene byggeri, jf. afsnit 11.3.2. 
En stadig forbedring af det almene byggeris ”præstationer” forudsætter, at 
kommunerne i et løbende samarbejde med boligorganisationerne etablerer et 
veludbygget beslutningsgrundlag, når kommunerne giver tilsagn til nybyggeri.  
 
I forhold til boligområder med social segregation og fysisk nedslidning er det 
helt afhængigt af den enkelte kommune og dens boligorganisationer, i hvilken 
grad det nødvendige samarbejde om en velkoordineret indsats etableres. Da en 
ukoordineret indsats fra både kommunens og boligorganisationernes side næppe 
har megen udsigt til at lykkes, er der behov for et tæt og forpligtende bredt sam-
arbejde mellem kommune og boligorganisation om især udlejning, byplanlæg-
ning, etablering af kommunale institutioner, fysisk opretning, men også om 
sociale og undervisnings- og beskæftigelsesmæssige initiativer mv.  Et samar-
bejde, hvor kommunen er udfarende, men hvor den enkelte boligorganisation 
også påtager sig at arbejde målrettet for at styrke boligområderne.  
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I forhold til driften af boligorganisationerne er det i meget høj grad overladt til 
den enkelte boligorganisation og de beboerdemokratiske organer at sikre et 
stadigt arbejde for at forbedre effektiviteten og kvaliteten af boligorganisatio-
nens virksomhed. Derfor er der antageligt store forskelle på boligorganisatio-
nernes effektivitet og professionalisme. Der er således behov for styringsmeka-
nismer, som sikrer en stadig fremdrift i effektiviteten og et pres for stadig ud-
vikling og forbedring, herunder en systematisk udnyttelse af evalueringer af 
indsats og resultater i styringen. 
 
Alt i alt er der tale om krav til boligorganisationernes handlekraft og kompeten-
ce og til deres samspil med kommunerne, som ikke vil kunne løses ved ”busi-
ness as usual”. Kravene til en forbedret styring vil derfor være, at svagheder ved 
den eksisterende styring overvindes, uden at der gås på kompromis med de 
overordnede hensyn bag sektorens styring. Samtidig skal en overdreven bureau-
kratisering af styringen undgås.  
 

3.4. Offentlig styring – nogle modeller 
 
Den traditionelle regelstyring, som dominerer reguleringen af både privat og 
offentlig virksomhed, dominerer også meget af reguleringen i den almene bolig-
sektor. Denne regulering har både fordele og ulemper, og ved udviklingen af 
nye regulerings- og styreformer, vil det være hensigten at kompensere for nogle 
af svaghederne. Sigtet herved er, at nye reguleringsformer kan supplere, snarere 
end helt erstatte de traditionelle.  
 
Den traditionelle regelstyring vil ikke i denne sammenhæng blive behandlet 
mere indgående. Der kan dog peges på nogle karakteristiske træk. 
 
For det første har den traditionelle regulering hyppigt karakter af ”forbuds- og 
påbudslovgivning”. Dette gør sig ikke mindst gældende ved reguleringen af 
borgeres og virksomheders adfærd. 
 
For det andet er den traditionelle regulering kendetegnet ved i høj grad at styre, 
hvordan givne opgaver skal løses. Der er således tale om en regulering af pro-
cesser, snarere end af produkter/effekter, ofte på et relativt detaljeret niveau. 
Dette gør sig ikke mindst gældende i reguleringen af offentlig virksomhed. 
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En styrke ved denne traditionelle procesregulering er blandt andet, at den bedst 
muligt sikrer borgernes retsstilling samt ensartethed, objektivitet og gennemsig-
tighed i den offentlige administration.  Styringen har omvendt den pris, at den 
vanskeliggør nyudvikling af metoder eller fleksibel tilpasning til nye rammebe-
tingelser. 
 
Der kan der peges på en række alternative tilgange til regulering. Der kan i den 
forbindelse skelnes mellem på den ene side reguleringen af borgeres og virk-
somheders adfærd, og på den anden side reguleringen af offentlig virksomhed.  
 
Alternative instrumenter til regulering af borgeres og virksomheders adfærd 
kan inddeles i kategorierne 1) økonomiske instrumenter (tilskud, afgifter mv.), 
2) quasiregulering/delt regulering (certificering, standardbetingelser, frivillige 
aftaler mv.) og 3) holdnings- og vidensbearbejdning (informationskampagner, 
uddannelse). 
 
Særligt certificering påkalder sig interesse, idet der her er mulighed for at stille 
krav om og dokumentere bestemte kvalitetsstandarder, som har lighedspunkter 
med, hvad der ellers sikres gennem lovgivning. Certificering er således en pro-
cedure, hvor der gives skriftlig sikkerhed for, at et produkt, en ydelse, en proces, 
en person eller et system opfylder særlige krav, som er specificeret i en stan-
dard. De organer, der kontrollerer, om virksomheden lever op til kravene, er 
som regel godkendt af en offentlig myndighed. Der er i så fald tale om et akkre-
diteret certificeringssorgan.  
 
Blandt ulemperne ved certificering kan nævnes, at det kan være ressourcekræ-
vende for virksomheder at blive certificerede. Dette skal dog holdes op mod 
muligheden for at tilrettelægge den offentlige kontrol således, at myndighederne 
kan anvende de data, som frembringes i forbindelse med certificeret kvalitets-
styring. Både ressourcer til myndighedskontrol og indberetninger mv. vil såle-
des i mange tilfælde kunne spares ved brug af certificering. Certificering vil 
desuden i visse tilfælde kunne hæve standarden over det minimumsniveau, som 
følger af lovgivningskrav. Der er derfor stigende interesse for at anvende certi-
ficerings-/akkrediteringsredskaber, også i reguleringen af offentlige eller offent-
ligt støttede virksomheder/institutioner. Certificeringssystemer udmærker sig 
endvidere ved at skabe et fortløbende pres for opfølgende handling på konstate-
rede problemer. I forbindelse med almene boligorganisationer kan dette kom-
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pensere det fravær af internt pres for en fortsat effektivisering, som balancelejen 
potentielt kan indebære.  
 
Hvad angår alternative instrumenter til reguleringen af offentlig virksomhed, står 
indførelsen af mål- og rammestyring samt lignende styreformer (mål- og resul-
tatstyring, kontrakt- og aftalestyring mv.) centralt i de senere års udvikling.  
 
3.4.1. Mål- og rammestyring 
Den traditionelle regulering er som nævnt i mange tilfælde kendetegnet ved at 
styre, hvordan givne offentlige opgaver skal løses, ofte på et relativt detaljeret 
niveau. Med det formål at øge dynamikken, effektiviteten og kvaliteten i den 
offentlige opgaveløsning er der som alternativ hertil udviklet nogle redskaber, 
som lægger hovedvægten på opstilling af og styring efter mål for, hvad der skal 
komme ud af en given indsats eller given bevilling.  
 
De nye styringsstrategier, baseret på styring efter mål, er oftest kendetegnet ved:  
 

1. Der udmeldes fra den overordnede myndighed ressourcerammer, som 
opgaveløsningen skal ske inden for.  
 

2. Der opstilles politisk begrundede, gerne målbare, mål, som skal tilstræ-
bes.  
 

3. Målene opstilles i nogle tilfælde i gensidige aftaler eller kontrakter. 
 

4. Efter en periode foretages en vurdering af målopfyldelsen. Som forud-
sætning herfor opgøres ressourceforbruget – og så vidt muligt måles 
det, om målene er nået.  
 

5. Styringsformen erstatter helt eller delvist styring gennem fastsættelse af 
detaljerede regler om processer.  

 
De forskellige betegnelser, som anvendes om disse strategier (mål- og ramme-
styring, mål- og resultatstyring etc.) afspejler, at fokus lægges på forskellige 
elementer i styringen. Reelt er der dog tale om modeller, som supplerer hinan-
den.  
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Med begrebet mål- og rammestyring betegnes en styringsstrategi, hvori de cen-
trale elementer er fastsættelse af ressourcerammer, opstilling af mål samt efter-
følgende dialog og vurdering vedrørende målopfyldelsen. Mål- og rammesty-
ringsbegrebet anvendes bredt, men har i dansk sammenhæng blandt andet sit 
udspring i 1980’ernes budgetreform, hvor mål- og rammestyring trådte i stedet 
for detailstyring på bevillingsområdet.  
 
Med mål- og resultatstyring, der kan betragtes som en videreudvikling af mål- 
og rammestyring, betegnes en styringsstrategi, hvor fokus sættes på output. Der 
arbejdes systematisk med at opstille mål for og måle den enkelte institutions 
indsats og resultater på udvalgte områder. Målstyring er en del af hverdagen for 
medarbejdere og ledelse, og måleresultaterne danner grundlag for at lede og 
styre institutionen.  
 
En senere udviklet tilgang til styring, der undertiden betegnes som resultatbase-
ret styring, har klare lighedspunkter med mål- og resultatstyring, men er kende-
tegnet ved et eksplicit fokus på indsatsens effekter/virkning. Der arbejdes i den-
ne tilgang systematisk med måling og dokumentation af effekter, herunder ved 
opstilling af relevante indikatorer, som danner udgangspunkt for løbende over-
vågning. Der indgår desuden et systematisk arbejde med opstilling af hypoteser 
(forandringsteorier) om, hvilke tiltag, der vil have en given effekt. Styring på 
grundlag af dokumenterede effekter stiller relativt store krav til kvaliteten af den 
opfølgning, der sker på opstillede målsætninger. Der er på samme tid et behov 
for løbende, aktuel information, herunder om udgifter og gennemførte aktivite-
ter, og for mere dybtgående information om effekten af allerede gennemførte 
tiltag. Tilgangen indebærer således en række metodiske udfordringer omkring 
effektmåling og dokumentation.  
 
Med termen kontraktstyring betegnes i denne sammenhæng en styreform, hvor 
kontraktformen anvendes til at beskrive en aftale mellem en overordnet og un-
derordnet myndighed (f.eks. departement og styrelse/institution). I kontrakten 
omsættes de overordnede politiske målsætninger til styringsrelevante mål og 
resultatkrav, og de vilkår, der gælder for udførelsen af de aktuelle aktiviteter 
specificeres. Konceptet indebærer, at målene fastsættes for en afgrænset periode 
i en styringsdialog, og det kan derfor hævdes, at målene vil have en høj grad af 
relevans og træfsikkerhed i forhold til den enkelte organisations udfordringer. 
Kontraktstyring er en integreret del af en strategi med mål- og rammesty-
ring/resultatstyring.  
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Som det fremgår, er det begrænset, hvor skarpt der i praksis kan sondres mellem 
de forskellige styringsbegreber.  
 
Der er fra flere sider blevet påpeget mulige faldgruber ved en stram styring efter 
målopstilling og målopfølgning. Det er således blevet påpeget, at:  
 

 Der er risiko for, at fokus bliver på opnåelse af målene som et isoleret 
mål i sig selv, hvor fokus ideelt set skulle ligge på kommunikationen 
mellem ledelse og interessenter, idet resultatmålingen skal danne grund-
lag for at træffe bedre beslutninger. 
 

 Væsentlige mål kan være vanskelige at måle, herunder vedrørende sam-
fundsmæssige effekter, der ofte er betinget af flere faktorer end organi-
sationens egen indsats.  
 

 Der vil være risiko for skævvridning af organisationer som følge af, at 
der ikke kan måles på alle væsentlige forhold – man vil prioritere det, 
der måles på. 

 
 Der vil være risiko for en overdreven bureaukratisering, hvorved gevin-

sten ved styreformen helt eller delvist går tabt – omvendt er det uom-
gængeligt, at der ved en sådan styring er behov for en vis formalisering, 
hvis det skal sikres, at de opstillede mål faktisk forfølges og realiseres. 
Det må i denne sammenhæng tilstræbes, at dataindsamlingen især foku-
serer på data, der under alle omstændigheder bør være en del af den en-
kelte organisations ledelsesinformation.  

 
 Styreformen er uegnet til at sikre ensartede løsninger og rettigheder, og 

har snarere sin styrke, når der skal findes rum for forskelligartede løs-
ninger.   

 
Principperne for udformning af en sådan styring må derfor overvejes nøje.  
 
Som konkrete eksempler på, hvordan mål- og rammestyring mv. er blevet ud-
møntet, gives i boks 3.2 og boks 3.3 en kort oversigt over nyere erfaringer, dels 
i den danske centraladministration, dels i reguleringen af uafhængige, engelske 
boligorganisationer, Housing Associations. 
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Boks 3.2. Indførelse af mål- og rammestyring i centraladministrationen 
Historisk set er indførelse af mål- og rammestyring i en dansk sammenhæng blandt 
andet sket i centraladministrationen i løbet af 1990’erne. Forud var gået et årti, hvor 
man med succes fik gennemført rammestyring på budgetområdet. Først med 
1990’ernes udvikling blev der etableret et velfungerende styringssystem for mål- og 
resultatsiden. De væsentligste elementer heri var opstilling af mål og resultatkrav for 
hver institution, nedfældning af disse i en flerårig kontrakt, og opfølgning på målene 
gennem virksomhedsregnskaber.  
 
Formuleringen af kontraktmålene sker i departementerne, og der formuleres mål på 
både et overordnet, strategisk og et mere operationelt niveau. På det strategiske niveau 
udmeldes politiske visioner, på det operationelle niveau stilles mere præcise krav til 
resultater. Der angives både kvalitative og kvantitative mål, f.eks. om henholdsvis 
indførelse af en ny teknologi og opnåelse af bestemte sagsbehandlingstider.  
 
Selvom der kan være principielle intentioner herom, er der ikke etableret éntydige 
sammenhænge mellem de resultater, der kan dokumenteres i virksomhedsregnskabet, 
og prioriteringen af fremtidige ressourcer. 
 
Indførelsen af mål- og rammestyring i centraladministrationen startede oprindeligt 
med etableringen af et begrænset antal kontraktstyrelser. Senere udbredtes kontrakt-
tilgangen, og der blev udviklet et mere systematisk koncept for resultatopfølgning og -
kontrol, hvor virksomhedsregnskabet fik en central rolle (jf. IKR-rapporten, Finans-
ministeriet, 1996). Fra Rigsrevisionens side blev mål- og rammestyring anerkendt som 
et redskab, der også kunne bruges som led i Rigsrevisionens forvaltningsrevision.  
 
I en senere fase, hvor de basale redskaber til mål- og rammestyring var blevet udvik-
let, kom nye redskaber til, som kunne styrke systemets evne til at fungere som en 
helhed. Der kom – i overensstemmelse med internationale trends – en øget fokusering 
på ”holistisk ledelse”, idet mål- og rammestyringstilgangen isoleret set indebærer 
risiko for en skævvridning af organisationer, hvis der kun fokuseres på synlige og 
målbare mål, og resten af organisationen glemmes. Redskaber som ”balanced score-
card” og Business Excellence vandt indpas i perioden, og der skete en introduktion af 
værdibaseret ledelse, hvor det er organisationens grundlæggende værdier, som skal 
være grundlag for ledelsesindsatsen (jf. ”Økonomistyring med fokus og balance”, 
Økonomistyrelsen, 2000). Som supplement til et rendyrket mål- og rammesystem, 
hvor der potentielt kan være tendens til opsplittethed og manglende sammenhæng, bli-
ver begreber som balance, fokus og holisme centrale i økonomistyringsdiskussionen. 
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Boks 3.3. Den engelske regulering af det støttede byggeri 
Konkrete erfaringer med brug af målstyring i den almene/sociale boligsektor er blandt 
andet indhøstet i England. Dette skal ses på baggrund af, at England også på mange 
andre områder gør omfattende brug af mål- og resultatstyring, herunder i styringen af 
kommunerne (jf. Measuring Local Council Performance, Working Paper, 2007, 
KREVI).  
 
Det skal dog understreges, at de engelske erfaringer ikke umiddelbart kan overføres til 
danske forhold. Der er en række forskelle på de danske og engelske forudsætninger, 
herunder at kommunernes rolle i reguleringen af Housing Associations er meget be-
grænset.  
 
Udgangspunktet for styringen af Housing Associations er en kombination af lands-
dækkende målsætninger, systematisk evaluering af selskabernes performance og etab-
lering af konkurrence mellem selskaberne.  
 
Der er blandt andet fastsat mål om, at boligorganisation og kommune indgår samar-
bejdsaftaler om udlejningspolitik og sammenhæng mellem boligorganisationens akti-
viteter og den kommunale boligpolitik. Derimod er tilsynsarbejdet, herunder evalue-
ring, benchmarking, og beslutninger om støtte til nyt byggeri lagt over i den centrale 
instans The Housing Corporation. 
 
The Housing Corporation er organiseret som en selvstændig enhed med egen bestyrel-
se og 9 regionale afdelinger fordelt rundt i landet.  Der er ansat 500 personer (fuldtids-
stillinger) til at varetage enhedens funktioner i forhold til sektorens 2 mio. boliger.   
 
The Housing Corporation har udarbejdet en såkaldt Regulatory Code, som beskriver 
krav og målsætninger for selskaberne. På grundlag heraf foretages vurderinger af alle 
selskaber.  
 
Regulatory Code omfatter en række overordnede, politisk betonede mål – mål som 
muliggør en ret stor diversitet blandt boligorganisationerne. Selvom målene er eva-
luerbare, er der ikke tale om mål, der er så konkrete, at de er éntydigt målbare. I vej-
ledningsform er dog fastsat indikatorer, som på nogle områder lægger op til systemati-
ske målinger af performance. Det kan endvidere bemærkes, at målfastsættelsen gælder 
generelt, og ikke er resultat af aftaler med den enkelte boligorganisation. 
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Vurderingen af boligselskabernes målopfyldelse foregår med udgangspunkt i data, 
som selskaberne leverer til The Housing Corporation. Et centralt udgangspunkt for 
vurderingen er et dokument, the self assessment compliance statement, hvor selskabet 
selv angiver, hvorvidt det lever op til de forudsatte standarder. Derudover kan anden 
information indgå i vurderingsprocessen, f.eks. via Housing Corporations deltagelse i 
bestyrelsesmøder mv.  
 
En nyere udbygning af vurderingssystemet er indførelse af såkaldt risiko-baseret regu-
lering. Selskaberne inddeles i høj-, medium- og lavrisikoorganisationer på baggrund af 
en vurdering af selskabernes risici. På baggrund heraf tilpasses reguleringsindsatsen.   
 
I tilfælde af, at et selskab ikke lever op til Regulatory Code, har The Housing Corpora-
tion kompetence til at gribe ind som tilsynsmyndighed. Et sådant indgreb kan have 
karakter af en systematisk dialog om de nødvendige forbedringer, eller – i mere grelle 
tilfælde - suspension af offentlig støtte, placering af myndighedspersoner i bestyrelsen 
for selskabet mv. 
 
Evalueringer af reguleringen af den engelske Housing Association-sektor giver ikke 
noget særligt éntydigt billede af, hvor godt reguleringen fungerer i sammenligning 
med de engelske kommunalt ejede boliger, som tidligere udgjorde en meget stor andel 
af den sociale boligsektor.  
 
Evalueringer peger på, at den fragmenterede ejerform, der kendetegner Housing Asso-
ciation sektoren, har gjort det til en mere kompleks opgave at sikre renovering, forny-
else og en koordineret indsats på områdeniveau. Erfaringerne med målstyring af bo-
ligorganisationerne viser, at bureaukratisering af samarbejdet mellem tilsyn og bolig-
organisation er en væsentlig problemstilling.  
 
I forbindelse med aktuelle omlægninger af den engelske regulering i kølvandet på 
Cave-rapporten (The Cave Review Of Social Housing Regulation, juni 2007), er der 
endvidere fokus på begrænsning af reguleringsindsatsen i forhold til normalt funge-
rende boligorganisationer. 
 
3.4.2. Mål- og aftalestyring 
Som der er redegjort for i afsnit 3.3, er der behov for at gennemføre en reform 
af den almene sektors styring. Svagheder ved den eksisterende styring skal i den 
forbindelse overvindes, så sektoren bedst muligt er i stand til at møde sine ud-
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fordringer, uden at der gås på kompromis med de overordnede hensyn bag sek-
torens styring. Samtidig må der ikke ske en unødig bureaukratisering.     
 
En rendyrket mål- og rammestyringsmodel som skitseret i foranstående afsnit er 
ikke umiddelbart svaret på, hvordan den almene boligsektor skal reguleres 
fremover. Det skyldes for det første, at boligorganisationerne har en relativt 
uafhængig status i forhold til det offentlige, herunder en uafhængig finansiering 
af driften, beboerdemokrati mv. Der er derfor ikke behov for en så indgribende 
styring som mål- og rammestyringen. For det andet ville en sådan styring van-
skeliggøres væsentligt af, at både staten og kommunerne hver især spiller – og 
også fremover forventes at spille – en relativt vigtig rolle som ”udøvere” af 
styring, Det vil derfor ikke være muligt at udpege entydigt, hvem der i givet 
fald er boligorganisationernes ”modpart” i en mål- og rammestyring. Dertil 
kommer en række andre vanskeligheder, herunder den afgørende problemstil-
ling om at begrænse den administrative belastning af parterne.  
 
Med henblik på styringen af den almene boligsektor er der derfor udviklet en 
mål- og aftalestyringsmodel, som er tilpasset den almene boligsektors særlige 
forhold.  
 
Mål- og aftalestyringsmodellen omfatter på et overordnet plan tre principper: 
 

 Målopstilling og målopfølgning (systematisk evaluering og dialog ved-
rørende målopfyldelsen) til regulering af boligorganisationernes for-
hold.  

 
 Aftaler mellem kommune og boligorganisation til regulering af boligor-

ganisationernes forhold. 
 

 Størst muligt rum for fleksible løsninger og lokal tilpasning. Dette in-
debærer afbureaukratisering, regelforenkling og decentralisering, så-
fremt det ikke strider mod særlige hensyn. Der skal herved sikres den 
bedst mulige balance mellem beslutningskompetence og (økonomisk) 
ansvar. 

 
Disse principper er udmøntet i en mere konkret styringsmodel, der omfatter 6 
hovedelementer, jf. afsnit 3.6. 
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Udgangspunktet for denne styringsmodel er en antagelse om, at boligorganisa-
tionerne vil kunne efterleve deres formål på en mere effektiv måde, når styrin-
gen på relevante områder tager udgangspunkt i opstillede mål og i indgåelse af 
gensidige aftaler samt når der etableres mulighed for at udforme lokalt tilpasse-
de løsninger. Derudover er antagelsen, at det kommunale tilsyn kan effektiveres 
og gøres mere fremadrettet uden øget ressourceforbrug, hvis det i højere grad 
organiseres omkring opstillede mål og indgåelse af gensidige aftaler. 
 
Det skal understreges, at den her skitserede mål- og aftalestyring afgørende 
adskiller sig fra den normalt anvendte mål- og rammestyring. Det er karakteri-
stisk for mål- og rammestyringen, at arbejdet med mål og målopfølgning kobles 
sammen med styringen af bevillingsrammer. Herved adskiller den sig fra det 
foreslåede mål- og aftalestyringskoncept, som er baseret på, at finansieringen af 
driften som i dag sker ved opkrævning af husleje – og altså uden offentlige be-
villinger.  
 
En særlig variant af mål- og rammestyringen er som tidligere nævnt kontrakt-
styring, hvor der fastsættes mål i en gensidig proces mellem en over- og under-
ordnet myndighed, og målene indgår i periodiske kontrakter. I relation til sty-
ringen af den almene boligsektor vurderes en tilgang til styringen, der er baseret 
på, at mål for den samlede virksomhed skal fastsættes på ny i hver aftaleperio-
de, som for tung og ressourcekrævende i forhold til de forventede fordele. I 
mål- og aftalestyringsmodellen vil brugen af aftaler derfor være mere fleksibel, 
således at det afgørende for omfanget af aftaleindgåelse er det lokale behov for 
koordination.  
 
Et vigtigt element i mål- og aftalestyringen er styring efter opstillede mål. Den-
ne målstyring skal gøre det klart, hvilke overordnede mål og værdier, sektoren 
efterstræber, således at dette kan udgøre et fast grundlag for styringsarbejdet i 
både kommuner og boligorganisationer. 
 
Udgangspunktet for brug af målstyring vil være:  
 

 At styringen er baseret på relativt få, men centrale mål af overordnet ka-
rakter, og ikke må udarte sig til ”detailstyring”. 

 At der ikke må ske en unødig bureaukratisering af samarbejdet mellem 
sektorens parter. 
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 At regulering udformes således, at der anvendes minimale ressourcer på 
rutinemæssig kontrol af boligorganisationer, og at den ansvarlige myn-
digheds ressourcer målrettet anvendes på områder, hvor indsatsen ska-
ber værdi, herunder boligpolitisk koordination, og områder, hvor der er 
konstateret reelle problemer. 

 
Som led i mål- og aftalestyringen skal der skabes rum for lokal tilpasning og 
fleksibilitet. Det er dog i den forbindelse afgørende at overveje, hvilke forhold 
der mest hensigtsmæssigt reguleres ved traditionel regelfastsættelse. Begrundel-
sen for at fastholde en sådan regulering vil blandt andet kunne være hensynet til 
borgeres retssikkerhed og rettigheder, hensynet til ensartede standarder og ob-
jektivitet i administrationen mv.   
 
I forbindelse med en omlægning af styringen til mål- og aftalestyring er det 
centralt at overveje, hvor indgribende styringen skal være. Flere forhold må 
indgå i en afvejning ved belysningen af dette spørgsmål. 
 
På den ene side har driften af boligorganisationerne ikke karakter af offentlig 
virksomhed. Boligorganisationerne modtager som udgangspunkt ikke direkte 
driftsstøtte fra det offentlige, har privatretlig status og er demokratisk ledede.  
 
På den anden side bruger det offentlige betydelige midler til løsningen af bolig-
sociale opgaver via den almene boligsektor. Støtten har form af støtte til generel 
nedbringelse af kapitaludgifterne og dermed huslejen i nybyggeri samt – i visse 
tilfælde – tilskud til driften (ungdomsboliger, tomgangsleje i kommunalt anviste 
boliger mv.). Endvidere ydes der i stort omfang individuel boligstøtte til beboe-
re i almene boliger.  
 
Der bliver i forlængelse heraf stillet en lang række krav til driften af boligorga-
nisationerne, som blandt andet skal sikre lejernes interesser og rettigheder, op-
retholdelse af det støttede byggeris værdi samt offentlige interesser i at kunne 
anvise boliger til borgere med særlige boligbehov.  
 
Boligorganisationernes særlige status (herunder finansieringsmæssigt og juri-
disk) som organisationer, der befinder sig i feltet mellem offentlig og privat 
virksomhed taler for, at boligorganisationerne også fremover skal betragtes som 
relativt selvstændige i styringsmæssig sammenhæng. De store offentlige subsi-
dier til nybyggeri betyder dog, at der til stadighed vil være en stærk offentlig 
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interesse i styringen af sektoren, og – i forlængelse heraf – i videreudvikling og 
forbedring af styringen.  
 
En overgang til mål- og aftalestyring bør derfor hverken føre til, at det offentli-
ges greb om sektoren strammes, eller at det offentlige modsat stiller færre krav, 
men til, at styringen moderniseres på en måde, så sektoren formår at møde sine 
udfordringer, at løse opgaverne på en smidigere måde og stadigt at forbedre 
indsatsen. 
 
Heraf følger også, at en afvikling af detaljerede statslige retningslinier for opga-
veløsningen ikke bør følges af en stærkere kommunal styring eller regelfastsæt-
telse, idet dette i lige så høj grad som statslige regler vil kunne begrænse mulig-
hederne for en fleksibel opgaveløsning for de berørte boligorganisationer. 
 

3.5. Styringsbehovet på de enkelte områder   
 
De i afsnit 3.3 nævnte hensyn er afgørende for overvejelser om den mere præci-
se styring på de enkelte områder. På nogle områder vil reguleringen kunne ske 
ved overordnede mål og aftaler, mens der på andre områder, hvor der er behov 
for bestemte processer eller produkter, kan være behov for en tættere regulering 
med detaljerede lovkrav til kommuner og boligorganisation. 
 
På områder, hvor hensynet til borgernes retssikkerhed og rettigheder samt ens-
artede standarder og objektivitet er afgørende, kan der være væsentlige grunde 
til at foretrække en regelorienteret styring. Der vil mest være tale om styring, 
som er relativt stærkt forankret på et statsligt niveau.  
 
På andre områder tilsiger ønsket om en optimal ressourceudnyttelse samt inno-
vation, dynamik og individuelle løsninger, at styringen i højere grad sker som 
mål- og aftalestyring. Groft skitseret kan de enkelte reguleringsområders egnet-
hed til forskellig styreformer sammenfattes således:  
 
Nybyggeri 
På nybyggeriområdet skal reguleringen tilgodese ønsket om, at de boligsociale 
opgaver løses via etablering af et passende boligudbud. Dertil kommer ønsket 
om, at byggeriet har en passende effektivitet, kvalitet mv., og ikke påfører det 
offentlige unødige udgifter.  
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Reguleringen er i dag baseret på, at kommunen har afgørende indflydelse på 
nybyggeriet. Kommunens indflydelse udøves ved, at kommunen på statens veg-
ne giver tilsagn om ydelsesstøtte. Kommunen kan stille saglige og proportionale 
vilkår i forbindelse med tilsagn om støtte til byggeri til både bygherre og drifts-
herre som betingelse for tilsagnet. Der er i lovgivningen indarbejdet visse ram-
mer, begrænsninger og incitamenter, som sigter på at styre kommunens til-
sagnsgivning. Der er herunder fastsat begrænsninger vedrørende boligernes 
anskaffelsessum, areal mv. Endelig har den enkelte byggende boligorganisation 
en indflydelse som bygherre for det konkrete byggeri.  
 
Reguleringen er et eksempel på, at der allerede i dag anvendes styring, som 
harmonerer med mål- og aftalestyringskonceptet, idet beslutningsansvaret i vid 
udstrækning er decentraliseret, mens staten alene fastlægger visse overordnede 
krav til produktet. Styringen er således grundlæggende hensigtsmæssig, men det 
kan overvejes, om de konkrete, overordnede krav, staten stiller, er hensigtsmæs-
sige, f.eks. maksimumsgrænser for areal og anskaffelsesudgift.  
 
I forhold til udbygningen af mål- og aftalestyringen kan det desuden overvejes 
at styrke de mekanismer, der sikrer, at de relevante mål på området forfølges, og 
at der sker en systematisk målopfølgning med henblik på stadige forbedringer af 
indsatsen. Via Velfærdsministeriets digitale forvaltnings- og støttesagsbehand-
lingssystem BOSSINF-STB foreligger allerede i dag et godt grundlag for moni-
torering og målopfølgning, hvad angår byggeriet.  
 
Lejefastsættelse og finansiering 
Med hensyn til fastsættelsen af lejen og tilvejebringelsen af finansiering i øv-
rigt, er det afgørende hensyn bag reguleringen, at lejen ligger på et passende 
niveau, der modsvarer sektorens boligsociale opgaver, at lejeudviklingen er 
forudsigelig og uden store pludselige stigninger og at ressourcerne i øvrigt ud-
nyttes effektivt.   
 
Dette sikres i dag ved en tæt regulering, som dog indebærer visse frihedsgrader 
for lejerne. Udgangspunktet er balancelejeprincippet, som medfører, at der skal 
være balance mellem udgifter og indtægter. Grundlaget for lejefastsættelsen er 
driftsbudgettet, der skal godkendes både af boligorganisation og afdeling. Der er 
krav om, at der i fornødent omfang skal henlægges til planlagt vedligeholdelse, 
således at pludselige lejestigninger undgås i forbindelse med større vedligehol-
delsesarbejder. En del af udgifterne er bestemt udefra, herunder nettokapitalud-
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gifterne, som er snævert forbundet med de statslige finansieringsregler for ny-
byggeriet. Der kan i et vist omfang tilføres eksterne midler til dækning af un-
derskud, finansiering af moderniseringer mv. fra boligorganisationens egenkapi-
tal, Landsbyggefonden mv.  
 
Råderetten indebærer, at der gives individuel kompensation ved fraflytning til 
lejere, som selv måtte have udført forbedringer på boligen. Inden for faste øko-
nomiske rammer er der således lagt indflydelse ud til den enkelte lejer.  
 
Området er kendetegnet ved, at hensynet til lejernes interesser vejer tungt, og at 
der som følge heraf er udformet en stærkt regelbaseret styring. Området er der-
for mindre egnet til ændringer i retning af, at beslutninger tages i samspillet 
mellem kommune og boligorganisation. Hvis der som led i mål- og aftalestyrin-
gen f.eks. aftales opretningsarbejder i boligområder, vil dette dog afføde et fi-
nansieringsbehov, som der vil skulle findes løsninger på.  
 
Beboerdemokrati 
Rammerne om beboerdemokrati skal sikre hensynet til, at beboerne inddrages 
og øver indflydelse på driften, herunder især på områder, der direkte berører 
dem. Der er herved tale om et område, hvor hensynet til lejernes rettigheder og 
retssikkerhed vejer tungt.   
 
Hensynet tilgodeses i dag ved de relativt detaljerede regler om organisationsop-
bygning, kompetence og beboerdemokrati. Dertil kommer, at beboerdemokrati-
et til en vis grad er reguleret af den almindelige foreningsret. Der er dog et vist 
frirum til at udøve beboerdemokratiet efter de lokale forhold.  
 
Hensynet til lejernes demokratiske rettigheder nødvendiggør også fremover, at 
rettighederne er garanteret af statslige regler, som er relativt detaljerede. Områ-
det er derfor mindre egnet til at være styret alene gennem mål- og aftalestyring. 
Inden for rammerne af den nødvendige regelstyring kan beboerdemokratiets 
faktiske funktion imidlertid styrkes, så det bliver mere livskraftigt og funktions-
dygtigt, og så boligorganisationerne får den nødvendige ledelseskraft.  
 
Udlejning 
Reguleringen af udlejningen af almene boliger skal sikre, at sektorens boligso-
ciale formål varetages, og tilgodese grupper med særligt behov for de pågæl-
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dende boliger. Heri indgår endvidere, at social segregation skal undgås. Desu-
den skal gennemsigtighed og objektivitet sikres.  
 
Hensynene tilgodeses i dag ved, at der statsligt er fastsat regler om ventelister, 
fortrinsrettigheder og oprykningsrettigheder samt ret til kommunal anvisning til 
hver fjerde ledige bolig. Disse regler er bindende, med mindre der lokalt indgås 
aftale mellem kommune og boligorganisation om fravigelser (fleksibel udlej-
ning, udvidet kommunal anvisning) eller der lokalt er betingelser til stede for, at 
kommunen kan gennemføre kombineret udlejning. Udlejningsområdet er såle-
des et eksempel på, at der allerede anvendes aftalebaseret styring i relationen 
mellem kommune og boligorganisation. 
 
I forhold til den fremtidige styring på området vil der på den ene side fortsat 
være brug for, at staten ved fastsatte regler garanterer en rimelig balance mel-
lem de forskelligartede hensyn og interesser på udlejningsområdet. Staten må 
således også fremover fastsætte, hvilke regler der gælder, hvis der ikke lokalt er 
grundlag for at indgå særlige aftaler på udlejningsområdet. På den anden side er 
der i høj grad behov for, at kommune og boligorganisation kan indgå aftaler, der 
tager højde for de enkelte boligområders særlige situation og udfordringer. Ud-
lejningsområdet bør derfor kunne være et centralt element i mål- og aftalesty-
ringen.  
 
Konkurrenceforhold/sideaktiviteter 
Der skal være størst mulig sikkerhed for, at boligorganisationerne kan drives 
rationelt, deres ressourcer udnyttes effektivt, og at de kan indgå i et passende 
samspil med det omgivende samfund. Samtidig skal der være sikkerhed for, at 
sektoren overholder såvel skattereglerne som konkurrencereglerne. Regulerin-
gen af, i hvilken grad boligorganisationer konkurrenceudsætter deres egne ydel-
ser og udsætter andre sektorer for konkurrence, herunder ved udøvelse af side-
aktiviteter, beror på hensyntagen til, at konkurrenceforvridning over for andre 
sektorer skal undgås, og at konkurrencen inden for sektoren skal styrkes.  
 
Hensynene tilgodeses i dag overvejende ved en regelbaseret styring. På sideak-
tivitetsområdet er reguleringen relativt detaljeret, idet den tager udgangspunkt i 
en positivliste, ligesom kommunen har nogle fastlagte godkendelsesopgaver.   
 
Udgangspunktet for den fremtidige styring på området vil fortsat være præcise 
lovgivningsmæssige retningslinier, der sikrer, at boligorganisationernes aktivi-
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teter er i overensstemmelse med konkurrence- og skatteretlige hensyn mv. Hvis 
boligorganisationer skal kunne udnytte deres kompetencer og ressourcer på en 
passende måde i forhold til lokalsamfundet, herunder igangsætte nødvendige 
aktiviteter som et direkte resultat af mål- og aftalestyringen, kan der samtidig 
være behov for, at de nuværende grænser for tilladte sideaktiviteter udvides 
inden for rammerne af de gældende skatteregler - f.eks. ved at udskille skatte-
pligtige aktiviteter fra boligorganisationernes øvrige virksomhed. 
 
Ghetto/områdeløft 
Styringen af boligorganisationernes indsats for at forbedre boligområderne og 
modvirke tendenser til ghettoisering skal sikre, at de nødvendige initiativer ta-
ges, både for at oprette eksisterende udsatte områder og for at forebygge udvik-
lingen af nye.  
 
Hensynet tilgodeses i dag ved, at der ved lov er stillet en række redskaber til 
rådighed for boligorganisationer med problemramte afdelinger, ligesom der er 
muligheder for at yde støtte, herunder fra Landsbyggefonden, til særlige initiati-
ver.  
 
Med hensyn til den fremtidige styring på området må udgangspunktet tages i, at 
udfordringerne netop på dette område er relativt markante, og at der næppe med 
den hidtidige regulering er sikret den fornødne indsats og proaktivitet. Dette 
område bør derfor i så vid udstrækning som muligt være omfattet af mål- og 
aftalestyring, der kan styrke et forpligtende samarbejde mellem kommuner og 
boligorganisationer om indsatsen. 
 
Generel drift, herunder opsparing 
Den generelle regulering af boligorganisationernes løbende drift skal sikre, at 
driften er forsvarlig, effektiv og tidssvarende, så der kan tilbydes et højt ser-
viceniveau til en rimelig udgift. Boligerne skal løbende vedligeholdes, renove-
res og forbedres, så de til stadighed er attraktive for de boligsøgende.  
 
Hensynet tilgodeses i dag ved en regulering, som både omfatter overordnede 
målsætninger om en forsvarlig og rationel drift, og en på nogle områder mere 
detaljeret regulering. Der er således en række fastsatte krav vedrørende f.eks. 
generering, forvaltning og anvendelse af opsparing på henholdsvis afdelingsni-
veau og organisationsniveau, principper om kostægthed i administrationen, 
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forvaltningsrevision, regnskabsaflæggelse mv. Hensynet tilgodeses endvidere 
ved, at Landsbyggefonden kan tilføre midler til større renoveringsarbejder mv.   
 
For den fremtidige regulering på området er det væsentligste, at boligorganisa-
tionernes tilskyndelse til at sikre en effektiv og god drift af boligorganisationer-
ne styrkes. En sådan virkning opnås næppe ved fastsættelse af stramme og de-
taljerede regler. Der er i stedet behov for mekanismer, som tilskynder boligor-
ganisationen til selv at være en drivende kraft i arbejdet med løbende forbedrin-
ger. Selvom det fortsat vil være relevant at stille en række statslige krav om 
forvaltningsrevision, regnskabsføring, henlæggelser og øvrig opsparing mv., er 
området derfor egnet til at indgå i mål- og aftalestyring.  
 
Opsummering vedrørende styringsbehovet på de enkelte områder 
Som det fremgår, er områderne nybyggeri, ghettoindsats, drift samt i et vist 
omfang udlejning velegnet til mål- og aftalestyring. Det må tilmed antages, at 
en omlægning i retning af mål- og aftalestyring klart vil kunne forbedre vilkåre-
ne for boligorganisationernes arbejde. 
 
Boks 3.4. Behov for regelstyring 
Det vil fortsat være nødvendigt at sikre en række grundlæggede hensyn gennem en 
detaljeret regelstyring, hvilket gør en række områder mindre egnede til mål- og aftale-
styring. Det gælder f.eks. følgende hensyn/områder:   
 

 sikre retssikkerhed (lejerrettigheder) 
 sikre rettigheder (beboerdemokrati) 
 sikre objektivitet og ensartethed (finansiering af nybyggeri) 
 sikre forsvarlig anvendelse af offentlige ressourcer (krav til byggeri og vedli-

geholdelse). 
 
 
Hvad angår beboerdemokrati, konkurrenceforhold og lejeregulering/finansie-
ring giver de grundlæggende hensyn anledning til en regelstyring, som kun 
overlader et begrænset spillerum til kommuner og boligorganisationer. Hvor en 
regelbaseret styring kan stå ret alene med hensyn til lejeregulering og konkur-
renceforhold, er dette dog i mindre grad tilfældet omkring beboerdemokratiet. 
For at det beboerdemokrati, der er garanteret af regler, også faktisk bliver et 
velfungerende demokrati og at boligorganisationerne i forlængelse heraf ledes 
på en legitim og kompetent måde, er det nødvendigt, at der som supplement til 
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regelstyringen gøres en særlig indsats og udvikles den rette kultur omkring be-
boerdemokrati og ledelsesarbejde. Det betyder samtidig, at der kan være et po-
tentiale i, at ambitionen om et velfungerende beboerdemokrati og ledelsesarbej-
de er omfattet af mål- og aftalestyring.  
 

3.6. Mål- og aftalestyringens elementer  
 
3.6.1. Styringsmodellen og dens forhold til det samlede regelsæt 
I det følgende skitseres de konkrete elementer i en model for mål- og aftalesty-
ring. Den forenkling og tilpasning, der er behov for i regelsættet i øvrigt, be-
handles for de forskellige konkrete reguleringsområder i de efterfølgende kapit-
ler. Der er imidlertid ikke tale om én sammenhængende forslagspakke, forstået 
på den måde, at samtlige forslag gensidigt betinger hinanden. Forslagene på de 
forskellige reguleringsområder kan i vidt omfang gennemføres uafhængigt af 
hinanden, mens elementerne i den foreslåede overordnede styringsmodel forud-
sætter hinanden. Det er udgangspunktet for en samlet omlægning af styringen, 
at de øgede ressourcer, der medgår til nye processer i styringen, opvejes af res-
sourcebesparelser på grund af regelforenkling, lokal fleksibilitet samt mere ”ret-
tidig omhu” med hensyn til håndtering af sektorens udfordringer.  
 
Hovedelementerne i en mål- og aftalestyringsmodel kan sammenfattes som 
følger, jf. afsnit 3.1:  
 

1. Opstilling af styringsmålsætninger for almen boligvirksomhed på cen-
trale områder. 

 
2. Etablering af en proaktiv og differentieret styringsdialog mellem 

kommune og boligorganisation, som delvist afløser det eksisterende 
kommunale tilsyn. 

 
3. Brug af aftaler mellem kommune og boligorganisation til gensidig ko-

ordination og beslutning om særlige indsatser etc. Det kan overvejes i 
en vis udstrækning at lade udnyttelsen af et udvidet spillerum være for-
udsat af indgåelse af aftaler. 

 
4. Styrkelse af boligorganisationernes egenkontrol, herunder arbejde med 

forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Tilsynet vil som følge heraf 
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kunne flytte fokus væk fra detaljerede, virksomhedsinterne spørgsmål 
til fordel for en opprioritering af de overordnede forhold vedrørende 
styringsdialog og boligpolitisk koordination.  

 
5. Forbedret dokumentation af boligorganisationens virksomhed og re-

sultater til brug for kommunen (dokumentationspakke), således at der i 
styringsdialogen kan gøres status med hensyn til målopfølgning og be-
hovet for fremtidige tiltag og koordination. 

 
6. Bedre adgang for kommuner og boligorganisationer til relevante data 

og analyser og dermed bedre beslutningsgrundlag. 
 
Elementerne i styringsmodellen er forankret på forskellige styringsniveauer, jf. 
figur 3.4. 
 
Figur 3.4. Styringsniveauernes funktioner i mål- og aftalestyringsmodel  
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3.6.2. Styringsmålsætninger 
Formålet med den almene boligsektor er, som det fremgår af afsnit 3.3, at løse 
boligsociale opgaver. Det skal ske ved, at sektoren stiller boliger til rådighed for 
befolkningsgrupper med særligt behov derfor samt tilvejebringer velfungerende 
boligområder med mangfoldighed og trivsel.  
 
Inden for rammerne heraf foreslås det, at der på nationalt plan fastsættes nogle 
overordnede styringsmålsætninger for den almene boligvirksomhed.  
 
Med fastsættelse af overordnede styringsmålsætninger på de væsentligste områ-
der forpligtes boligorganisationerne til at arbejde mod fastsatte sigtepunkter. 
Målsætningerne indikerer, hvad ”gode præstationer” er. Målsætningerne er sam-
tidig udgangspunkt for kommunens løbende opfølgning over for boligorganisa-
tionerne. Det foreslås, at målsætningerne fremgår samlet af loven. 
 
Det foreslås, at styringsmålsætningerne for den almene boligsektors virksomhed 
fastsættes med udgangspunkt i følgende: 
 

1. Opførelse, vedligeholdelse og modernisering af almene boliger skal 
ske for en omkostning, der muliggør et sådant lejeniveau, at boli-
gerne kan påregnes udlejet efter deres formål. Det skal sikres, at 
byggeriet under hensyntagen til sit formål får en god arkitektonisk, 
teknisk, sundhedsmæssig samt miljø- og energimæssig kvalitet, og 
at der ved byggeriet opnås mest mulig værdi for de investerede mid-
ler. 

 
2. Boligorganisationens ledelse skal sikre en forsvarlig drift af bolig-

organisationen og dens afdelinger. Driften skal tilrettelægges efter 
rationelle administrationsmetoder, og forvaltningsudgifterne skal 
søges holdt på det lavest mulige niveau under hensyntagen til en 
passende driftsstandard. Ved forvaltningen skal beboernes interesser 
tilgodeses og boligorganisationens og afdelingernes anliggender va-
retages bedst muligt. 

 
3. Ved ledelsen af boligorganisationen skal der udvises god ledelses-

skik, ligesom et velfungerende beboerdemokrati skal søges frem-
met.  
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4. Kommunen og boligorganisationen skal ved indgåelse af de fornød-
ne aftaler sikre, at udlejningen af boliger tilrettelægges med henblik 
på at tilgodese mindre ressourcestærke grupper og grupper med sær-
ligt behov for de pågældende boliger, ligesom en varieret beboer-
sammensætning skal søges fremmet. Udlejning skal ske under hen-
syntagen til forholdene i det enkelte boligområde.  

 
5. Boligorganisationen skal i samarbejde med kommunen og andre re-

levante parter til stadighed drage omsorg for, at de almene boligom-
råder er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i 
god og tidssvarende standard. 

 
Kommunerne varetager ensidigt tildelingen af tilsagn til nybyggeri. Styrings-
målsætningen for denne kommunale virksomhed fastsættes med udgangspunkt i 
følgende:  
 

6. Kommunalbestyrelsens fordeling af støtte til almene boliger skal ske 
på baggrund af en samlet vurdering af de bymæssige forhold, for-
holdene på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet bolig-
byggeri i kommunen. Fordelingen skal ske under hensyntagen til 
den forventede udlejningssituation i det område, hvor byggeriet ag-
tes gennemført. 

 
De foreslåede styringsmålsætninger afspejler og skal ses i sammenhæng med 
hensynene bag sektorens regulering, jf. afsnit 3.3. På visse områder, hvor der er 
en udtømmende regulering i form af detaljerede regler, foreslås ikke opstillet 
styringsmålsætninger. Det gælder eksempelvis den grundlæggende model for 
finansiering af nybyggeri eller fastsættelse af husleje. 
 
Der må skelnes mellem på den ene side sektorens overordnede styringsmålsæt-
ninger, og på den anden side målsætninger, der opstilles på boligorganisatio-
nens niveau. Boligorganisationerne skal allerede i dag udføre forvaltningsrevi-
sion, og som led heri opstille mål, foretage opfølgning herpå mv. Sådanne mere 
operationelle mål forudsættes også fremover opstillet og anvendt i boligorgani-
sationens regi som et led i dennes virksomhedsledelse, forvaltningsrevision mv.  
 
Der kan dog være behov for, at staten som supplement til de overordnede sty-
ringsmålsætninger udsender vejledning, som tydeliggør sammenhængen mellem 
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de overordnede målsætninger og boligorganisationens interne mål. Der skal 
derfor udformes anbefalinger, illustrative eksempler, undermålsætninger/ope-
rationelle mål etc. med udgangspunkt i de overordnede styringsmålsætninger. 
Dette arbejde skal ses i tæt sammenhæng med en styrkelse af boligorganisatio-
nernes forvaltningsrevision og egenkontrol, jf. pkt. 3.6.5. 
 
3.6.3. Styringsdialog og differentieret tilsyn  
Som led i etableringen af et tilsyn, som proaktivt håndterer sektorens udfordrin-
ger, foreslås det, at der organiseres en styringsdialog i form af et tilbagevenden-
de møde mellem kommune og boligorganisation, hvor væsentlige spørgsmål og 
aktuelle udfordringer kan drøftes med henblik på etablering af koordination 
og/eller indgåelse af aftaler.  
 
Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorga-
nisationen, jf. afsnit 3.6.6. Det foreslås i forlængelse heraf, at der etableres et 
differentieret tilsyn, hvor den kommunale tilsynsindsats systematisk tilrettelæg-
ges under hensyntagen til udviklingen i det enkelte boligområde og den enkelte 
boligorganisations forhold og præstationer.  
 
Formålet med styringsdialogen er: 
 

 At drøfte de større udfordringer, boligorganisationen står over for. 
 At gøre status med hensyn til, om sektorens styringsmålsætninger efter-

leves. 
 At afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler 

mellem kommune og boligorganisation samt fastlægge en ”køreplan” 
herfor. 

 
Styringsdialogen omfatter såvel overordnede spørgsmål og fremadrettede for-
hold som mere specifikke forhold, tilsynet bør forholde sig til.  
 
Som udgangspunkt bør der indkaldes til et møde mellem kommune og boligor-
ganisation med en 1-årig kadence. Det vurderes imidlertid hensigtsmæssigt at 
skabe plads til en vis fleksibilitet i og differentiering af tilsynet, således at der 
både kan:  
 

 tilrettelægges en turnus, så der efter nærmere aftale sættes fokus på for-
skellige temaer inden for en 3-årig periode og  
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 fastsættes en 2- eller 3-årig tilsynskadence. Forudsætningen for dette er, 
at boligorganisationen i relativt høj grad opfylder sektorens styrings-
målsætninger, herunder at der ikke vurderes at være væsentlige risici og 
problemer i tilknytning til driften, samt at der ikke er væsentlige behov 
for koordination og aftaleindgåelse mellem boligorganisation og kom-
mune. Uanset om der er aftalt en 2- eller 3-årig tilsynskadence, vil 
kommunen dog fuldt ud skulle varetage sit tilsynsansvar, herunder år-
ligt foretage en regnskabsgennemgang.  

 
Kommunen skal på baggrund af dialogen med hver boligorganisation udfærdige 
en redegørelse for den gennemførte styringsdialog. Redegørelsen offentliggøres 
på kommunens hjemmeside. I redegørelsen skal de enkelte elementer i styrings-
dialogen være omhandlet, dvs. følgende skal være indeholdt:   
 

 Et referat af drøftelsen mellem boligorganisation og kommune, hvor 
begge parters vurdering af boligorganisationens udfordringer og mål-
opfyldelse fremgår.  

 En oplistning af de punkter, hvor parterne er nået til enighed om den 
fremtidige samarbejdsproces, herunder behov for indgåelse af aftaler, 
analyser, fortsatte drøftelser, kommunale godkendelser mv.  

 
Redegørelsen er et centralt redskab for samarbejde mellem boligorganisation og 
kommune, og skal sikre et godt grundlag for samarbejdet også mellem dialog-
runderne.  
 
Det vil være et krav, at alle dele af den kommunale forvaltning, der har væsent-
lige berøringsflader med boligorganisationen (f.eks. vedrørende nybyggeri, 
anvisning, driftstilsyn), inddrages i dialogen. Det vil endvidere være et krav, at 
kommunen giver den enkelte boligorganisation en fyldestgørende, individuel 
tilbagemelding.   
 
Inden for visse rammer, jf. ovenstående, vil der være metodefrihed for kommu-
nen i tilrettelæggelsen af styringsdialogen. Det kan eksempelvis tænkes, at der 
etableres en fælles proces med deltagelse af flere boligorganisationer, der er 
involveret i samme boligområde. Der vil ligeledes kunne etableres en proces 
med alle boligorganisationer i kommunen om et begrænset sagsområde, f.eks. 
udlejning.  
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For boligorganisationer med afdelinger i flere kommuner, skal boligorganisati-
onen deltage i flere dialogmøder. Kommunerne vil i den forbindelse skulle afta-
le en nærmere arbejdsdeling. For administrationsselskaber (forretningsførere og 
andelsselskaber) vil styringsdialogen skulle begrænses, så fokus er på forhold, 
der vedrører selve den administrerende boligorganisation, mens mere afdelings-
rettede problemstillinger behandles som en del af datterorganisationens eller 
den administrerede boligorganisations forhold.  
 
Fokus i styringsdialogen skal så vidt muligt være på principielle spørgsmål, på 
væsentlige problemer og deres løsning. Dette forudsætter en velfungerende 
virksomhedsledelse og kvalitetssikring i den enkelte boligorganisation, således 
at behovet for at drøfte detaljerede spørgsmål vedrørende organisationsdriften 
minimeres. Kommunen skal derfor tilse, at boligorganisationens eget arbejde 
med ledelse, forvaltningsrevision og kvalitetssikring fungerer betryggende, og 
intensiteten af tilsynet skal afpasses efter boligorganisationens redskaber til 
”egenkontrol”. Denne del af kommunens arbejde kan eventuelt lettes ved en 
certificeringsordning, jf. afsnit 3.6.5. 
 
Samtidig med, at kommunen skal organisere rammerne for en styringsdialog, 
vil der ske en aflastning af kommunen for en række af dens nuværende godken-
delsesopgaver. Kommunen vil fortsat føre et legalitetstilsyn, meddele tilsagn til 
nybyggeri mv., jf. kapitel 4 om det kommunale tilsyn.  
 
Set fra kommunens side vil den foreslåede omlægning af tilsynet medføre en 
række fordele. Bortsaneringen af en del af godkendelsesopgaverne vil lette 
kommunerne for arbejde, der har et vist bureaukratisk præg, og hvor der kan 
være berettiget tvivl om nytten af kommunens involvering. I stedet kan tilsynets 
indsats fokuseres på de væsentligste spørgsmål for udviklingen i den kommuna-
le boligpolitik såvel som i de enkelte almene boligområder.  
 
Etableringen af en god styringsdialog vil give kommunen forbedrede mulighe-
der for at opdage problemer, før de udvikler sig. Kommunen får bedre mulighed 
for at øve indflydelse på boligorganisationen og fremme ”gode præstationer”. 
Endelig vil muligheden for samarbejde og koordination blive styrket – både 
med hensyn til drift og nybyggeri. 
 
Set fra boligorganisationens side er det en fordel, at de kommunale sagsgange 
omkring godkendelser reduceres. Boligorganisationen får med styringsdialogen 
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en platform for samarbejde og kommunikation med kommunen, hvor boligor-
ganisationen kan gøre opmærksom på eventuelle ønsker og behov med hensyn 
til aftaler med kommunen, kommunale tiltag, fysisk planlægning mv. Endelig 
vil boligorganisationens sparring med kommunen være mindre rettet mod kon-
trol, mere mod stadig forbedring.     
 
Kommunens indflydelse på boligorganisationen via styringsdialog og aftaler er 
som udgangspunkt baseret på frivillighed mellem parterne.  
 
Hvis kommunen imidlertid konstaterer, at en boligorganisation ikke overholder 
lovens forpligtelser, herunder målsætninger, vil forholdet være omfattet af 
kommunens legalitetstilsyn. Kommunen vil fortsat have mulighed for som led 
heri at afgive henstillinger, påbud, i yderste konsekvens indsætte en midlertidig 
forretningsfører etc.  
 
3.6.4. Aftalestyring  
De større udfordringer, boligorganisationerne står over for, vil ofte skulle løses i 
et tæt samarbejde med kommunen og eventuelt med andre boligorganisationer - 
et samarbejde, hvor alle parter forpligter sig. Det gælder udfordringer med hen-
syn til udsatte boligområder, udlejning, nybyggeri mv. 
 
Et centralt redskab i denne sammenhæng er indgåelse af aftaler (partnerskabsaf-
taler). Selvom indgåelse af aftaler pr. definition er frivillig, er der en forpligtelse 
til i styringsdialogen at kortlægge behovet for aftaler og fastlægge en ”køre-
plan” for indgåelse af disse aftaler. Der følger desuden af de overordnede sty-
ringsmålsætninger en ”generel” forpligtelse for boligorganisationen og kommu-
nen til at indgå i det nødvendige samarbejde vedrørende udlejning og boligom-
råder.  
 
Der foreslås fuld metodefrihed med hensyn til, hvordan aftaler indgås og følges 
op. En velfungerende aftalestyring forudsætter dog, at aftaler indgås for større, 
sammenhængende sagsområder, og at der anlægges en helhedsbetragtning på 
det enkelte område, således at der kan tilrettelægges en afbalanceret indsats, 
som tilgodeser de nødvendige hensyn.  
 
I en aftale kan desuden indgå mere specifikke spørgsmål, f.eks. omkring for-
hold, hvor der efter loven forudsættes indgået en aftale (visse udlejningsordnin-
ger) eller hvor kommunens godkendelse er påkrævet. Kommunen kan således i 
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aftalen tilkendegive, at den er ”sindet” at godkende dispositioner, der efterføl-
gende forudsætter kommunens formelle godkendelse.  
 
Følgende forhold vil f.eks. kunne være genstand for større aftaler:  
 

 Der kan indgås aftale om områdeløft/helhedsplaner – både som fore-
byggende indsats og når udsatte boligområder har behov for mere 
grundlæggende opretning. Aftalen vil kunne omfatte et bredt spektrum 
af tiltag, f.eks. sociale, bygningsmæssige og udlejningsmæssige, og kan 
også omfatte, at boligorganisationen igangsætter visse sideaktiviteter. 
Den kan desuden omfatte rent kommunale initiativer. 

 Der kan indgås særskilt aftale om den måde, hvorpå man kombinerer 
forskellige udlejningsinstrumenter i et område eller en kommune, såle-
des at de overordnede hensyn på udlejningsområdet tilgodeses bedst 
muligt. Hvis der ikke indgås en aftale, finder ”grundmodellen” anven-
delse. 

 Der kan indgås aftaler om boligstandard, nybyggeri, arkitekturpolitik og 
andre områder, hvor der er lokale ønsker, eller hvor kommunen ønsker 
at implementere en kommunal boligpolitik.  

 
Set fra boligorganisationens side sikrer en aftale, at kommunen i senere faser 
har et medejerskab og dermed færre bureaukratiske barrierer omkring godken-
delser etc. samt at kommunen igangsætter nødvendige kommunale initiativer. 
Set fra kommunens side indebærer aftaler en mulighed for at øve indflydelse på 
de konkrete forhold i boligområderne og dermed integrere disse i en lokal, 
sammenhængende boligpolitik – en mulighed, de ellers ikke vil have. 
 
Aftaler kan indgås bilateralt mellem kommune og boligorganisation. Der er dog 
intet til hinder for, at der etableres samarbejdsfora mellem flere boligorganisati-
oner og indgås multilaterale aftaler mellem kommune og boligorganisationer 
om overordnet koordination, hvor problemstillingerne går på tværs af den en-
kelte boligorganisation.  
 
Kommunen varetager, selv om den måtte være aftalepart, fortsat et legalitetstil-
syn. Såfremt der ikke etableres aftaler, vil relationen til kommunen alene ske via 
de øvrige elementer i styringen, styringsdialog, dokumentationspakke mv.  
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3.6.5. Egenkontrol, kvalitetssikring og forvaltningsrevision  
Som led i mål- og aftalestyringsmodellen åbnes for større frihedsgrader for bo-
ligorganisationerne og ændringer i det nuværende tilsynskoncept. Ændringerne 
forudsætter, at boligorganisationerne i vid udstrækning selv sikrer og kontrolle-
rer effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af deres virksomhed, således at 
tilsynet i højere grad kan basere sig på dialog og aftaler frem for kontrol. For at 
sikre det fulde udbytte af det nye tilsynskoncept, uden at det medfører, at res-
sourceforbruget til kommunens tilsyn samlet set skal øges, er det afgørende, at 
der kan skabes en høj grad af sikkerhed for, at samtlige boligorganisationer 
lever op til en vis standard. 
 
De eksisterende regler om forvaltningsrevision forudsætter allerede, at boligor-
ganisationerne i samarbejde med revisor kontrollerer, at der udvises skyldige 
økonomiske hensyn. Forvaltningsrevisionen forudsætter, at der gennemføres 
metodiske undersøgelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
Konkret indebærer forvaltningsrevisionen blandt andet, at der skal rapporteres 
om opnåede mål og resultater, ligesom der skal foreligge skriftlige arbejdsgange 
på alle væsentlige driftsområder.  
 
De eksisterende regler om forvaltningsrevision har imidlertid ikke i tilstrække-
lig grad sikret, at alle boligorganisationer faktisk gennemfører en effektiv egen-
kontrol, og at der derved er sikkerhed for, at der udvises skyldige økonomiske 
hensyn. Et effektivt arbejde i den enkelte boligorganisation med egenkontrol er 
en vigtig forudsætning for såvel arbejdet med at skabe en velfungerende bolig-
organisation som med en fremadrettet styringsdialog. 
 
Der er flere udfordringer forbundet med den eksisterende forvaltningsrevision:  
 

 For det første er regler og anvisninger på området ikke tilstrækkeligt 
præcise til at sikre, at arbejdet med forvaltningsrevision foregår på et 
acceptabelt minimumsniveau. Der er derfor behov for en skærpelse af 
reglerne på området. 

 
 For det andet er reglerne om forvaltningsrevision ikke i tilstrækkeligt 

grad formuleret således, at de tydeligt omfatter udvikling, styring og 
kontrol af kvalitet. Selvom kvalitetsaspektet hyppigt indgår i forvalt-
ningsrevision i praksis, vil det være perspektivrigt at foretage en stærke-
re sammenkædning mellem de eksisterende elementer i forvaltningsre-
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visionen og et fremtidigt krav om systematisk at arbejde med kvalitets-
udvikling og kvalitetsstyring. 

 
 For det tredje er det vurderingen, at der er relativt store variationer med 

hensyn til efterlevelsen af reglerne om forvaltningsrevision i sektoren. 
Der må derfor overvejes en styrkelse af den eksterne kontrol heraf. Den 
foreslåede skærpelse af kravene på området, herunder udvidelse med 
stærkere elementer af kvalitetsstyring, gør det også nødvendigt at over-
veje, hvordan kontrollen på området bedst sikres. Et redskab, som i den 
forbindelse må overvejes, er indførelse af en certificeringsordning for 
boligorganisationerne. 

 
Det skal understreges, at arbejdet med forvaltningsrevision og kvalitetsstyring, 
herunder eventuelt certificering, skal ske inden for fleksible rammer, der kan 
tilpasses den enkelte boligorganisations behov. 
 
3.6.6. Dokumentation 
Til brug for styringsdialogen med kommunen leverer boligorganisationen årligt 
en dokumentationspakke. Omfanget af den samlede dokumentationspakke skal 
være tilstrækkelig til, at den kan danne grundlag for en kvalificeret dialog med 
kommunen, men dens omfang skal samtidig begrænses, så udarbejdelsen af den 
ikke belaster boligorganisationen unødigt. For at sikre, at dokumentationen har 
et hensigtsmæssigt omfang, vil der i en vis udstrækning være tale om ”standar-
diseret” information, som også i vid udstrækning vil være nødvendig for ledel-
sen af en velfungerende organisation.  
 
Dokumentationspakken skal indeholde følgende elementer:  
 

A. Selvangivelse/afrapportering 
En ”selvangivelse”/afrapportering, hvori boligorganisationen i spørge-
skemaform evaluerer og vurderer sine egne præstationer, dvs. hvordan 
boligorganisationen lever op til styringsmålsætningerne vedrørende:  
 
 Nybyggeri og modernisering 
 Økonomi og drift   
 Ledelse og beboerdemokrati 
 Udlejning  
 Velfungerende boligområder. 
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Selvangivelsen/afrapporteringen omfatter for hvert af disse områder:   
 

 Boligorganisationens vurdering af, hvilke udfordringer boligorgani-
sationen står over for. 

 Oplysninger om, hvilke initiativer boligorganisationen vil igangsæt-
te. 

 Boligorganisationens bud på, om der er behov for koordination, 
samarbejde, aftaleindgåelse mv. med kommunen. 

 
Selvangivelsen/afrapporteringen kan ses som boligorganisationens op-
læg til styringsdialogen. Det er vurderingen, at man ved at benytte en 
standardiseret spørgeskemaform bedst kan styre omfanget af og den 
nødvendige præcision i tilbagemeldingerne til kommunen. 

 
B. Boligorganisationens årsrapport  

Årsrapporten vil som i dag typisk fokusere på det forløbne år, boligor-
ganisationens aktuelle situation og dens strategiske overvejelser om 
fremtidige tiltag. Desuden bør boligorganisationens opfølgning på for-
hold, der tidligere er indgået i styringsdialogen, være omhandlet. Om-
fanget af årsrapporten skal stå i passende omfang til boligorganisatio-
nens størrelse.  
 

C. Regnskaber, revisionsprotokol og afrapportering  
Regnskaber, revisionsprotokol og afrapportering om boligorganisatio-
nens økonomiske sundhed. Sidstnævnte afrapportering sker ved brug 
af et spørgeskema, som er en revideret udgave af det nuværende regn-
skabsspørgeskema. Skemaet påtegnes af boligorganisationen og revi-
sor. Der indgår både faktuelle oplysninger og vurderinger af økonomi-
en i boligorganisation og afdelinger.  
 

D. Dokumentation for egenkontrol 
Dokumentation vedrørende gennemført egenkontrol (forvaltningsrevi-
sion, kvalitetssikring, certificering mv.), jf. afsnit 3.6.5.  
 

E. Resultater af relevante analyser  
Resultater af relevante analyser af boligorganisation og -afdelinger, 
herunder nøgletal, benchmarking, temaanalyser og evalueringer fore-
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taget af Velfærdsministeriet, Landsbyggefonden, kommunen eller an-
dre parter.  

 
Relevante dele af dokumentationspakken offentliggøres på boligorganisationens 
hjemmeside. Samlet vil en dokumentationspakke som den skitserede kraftigt 
styrke boligorganisationernes gennemsigtighed til gavn for lejere, kommune og 
andre parter. 
 
3.6.7. Data og analyser  
For at kvalificere dialogen mellem kommune og boligorganisation er det fore-
slået, at dokumentationspakken indeholder relevante analyser, nøgletal mv. 
(punkt E). Det er dog forudsat, at dette indtil videre sker på baggrund af parter-
nes vurdering af behovet. Der vil efterfølgende kunne tages stilling til, om visse 
data fast skal indgå i dokumentationspakken.  
 
Et forbedret data- og analysemateriale vil, udover at det kan indgå i dokumenta-
tionspakken, også tjene andre formål, idet det skal:   
 

 sikre staten mulighed for at følge udviklingen i sektoren tilstrækkelig 
tæt, således at der kan skabes vished for, at sektorens ydelser lever op 
til de krav, der stilles, og at der kan tages politiske initiativer til yderli-
gere forbedringer. 

 sikre tilstrækkelig gennemsigtighed og derved konkurrence mellem bo-
ligorganisationerne. 

 sikre et grundlag for den enkelte boligorganisations eget løbende arbej-
de med forbedringer. 

 
Dokumentation og analyser på området har grundlæggende til hensigt at etable-
re en solid viden om sektorens og den enkelte boligorganisations omkostninger, 
produktion og indsats (boligernes standard og vedligeholdelsesstand, serviceni-
veau, øvrig boligsocial indsats) samt effekten heraf til brug for styringsarbejdet. 
Dokumentationen skal således kvalificere vurderingen af, hvorvidt der leves op 
til sektorens styringsmålsætninger. En omfattende dokumentation må ikke blive 
et mål i sig selv, dokumentationen skal bidrage til væsentlig og styringsrelevant 
viden.  
 
Der er i dag etableret elementer af et data- og analysegrundlag for såvel bygge-
riet som for driften i den almene boligsektor.  
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På byggeområdet sker der for nye almene bebyggelser en registrering af oplys-
ninger om byggeprocessens organisering, byggeriets udformning og anlægs-
økonomi (BOSSINF-systemet). Derudover er der i byggeriet generelt taget ini-
tiativ til øget brug af sammenlignende data. Der er således et nøgletalssystem 
vedrørende de udførendes og rådgivernes præstationer i byggeprocessen under 
etablering. En eventuel udbygning af dette med data vedrørende det færdige 
byggeris standard/kvalitet vil gøre det muligt at etablere et egentligt nøgletals-
system for almene bygherrer. Da renovering og fremtidssikring af almene byg-
gerier fremover vil lægge beslag på store ressourcer, bør det overvejes tillige at 
indsamle oplysninger om gennemførelsen og resultatet af sådanne projekter. 
 
På driftsområdet er regnskaber og forvaltningsrevision i dag kilder til relevante 
data. Desuden bliver der, afhængigt af den enkelte kommune, i et vist omfang 
udarbejdet kommunale temaundersøgelser, opstillet lokale indikatorer o.l. Disse 
data dækker dog næppe fuldt ud behovet for information på området. 
 
Der vil som et led i en effektiv målopfølgning skulle etableres et digitalt nøgle-
talssystem, som med udgangspunkt i regnskabsoplysninger leverer statistisk 
bearbejdet information, der er målrettet den enkelte kommune og boligorganisa-
tion.  
 
Den fulde værdi af et sådant system opnås imidlertid først, hvis det er muligt at 
sammenholde økonominøgletal med oplysninger om standarden/kvaliteten af 
driften af almene boligorganisationer og deres afdelinger.  
 
Både på bygge- og driftsområdet er der således et behov for generering af nye 
data. Der kan tentativt peges på visse særligt centrale områder, hvor det vil være 
oplagt at søge en øget indsamling og systematisering af information:  
 

 Boligernes standard  
 Boligernes vedligeholdelse 
 Boligorganisationens service 
 Beboernes individuelle trivsel og tilfredshed 
 Områdebaserede data, herunder vedrørende beboersammensætning, fra-

flytning mv. 
 
Det vil være en udviklingsopgave nærmere at definere samt systematisere ind-
samlingen af relevante indikatorer/data til brug for styringen. 
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Kapitel 4. Det kommunale tilsyn  
 
 

4.1. Indledning 
 
Kommunalbestyrelsen spiller en central rolle i styringen af den almene bolig-
sektor, idet den:  
 

 giver tilsagn om offentlig støtte til nybyggeri  
 fører tilsyn med, at boligorganisationerne overholder gældende lovgiv-

ning samt 
 varetager en række øvrige opgaver i forhold til by- og boligområder 

med alment byggeri.  
 
Kommunalbestyrelsen og de almene boligorganisationer indgår i en række sam-
arbejdsrelationer i forbindelse med såvel tilvejebringelsen som den senere drift 
af alment byggeri i kommunen.  
 
Planlægningen af nye byggerier, herunder sammensætningen af boligtyper mv., 
sker således typisk i et tæt samarbejde med boligorganisationerne på baggrund 
af en vurdering af det lokale boligbehov.  
 
Derudover arbejder kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne sammen om 
løsningen af en række opgaver i relation til eksisterende bebyggel-
ser/boligområder. Som eksempler herpå kan nævnes: 
 

 aftaler om udlejning  
o efter særlige kriterier (fleksibel udlejning) 
o kommunal anvisningsret 
o kombineret udlejning 

 iværksættelse af forebyggende sociale foranstaltninger 
 helhedsplaner vedrørende problemramte bebyggelser 
 driftsstøtte til nødlidende afdelinger mv.  
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Endelig fører kommunalbestyrelsen som nævnt tilsyn med de almene boligor-
ganisationer. Kommunalbestyrelsen skal som tilsynsmyndighed generelt påse, 
at boligorganisationerne overholder gældende regler. Derudover skal kommu-
nalbestyrelsen godkende en række enkeltdispositioner, som boligorganisatio-
nerne ønsker at foretage.  
 
Dette kapitel omhandler alene kommunens tilsynsopgaver. I praksis er der dog 
en tæt sammenhæng mellem tilsynsopgaverne og kommunens varetagelse af 
øvrige opgaver på det boligsociale område mv. 
 
Kommunalbestyrelsens tilsyn omfatter såvel opførelsen af byggeriet som den 
efterfølgende drift.  
 
Tilsynet i opførelsesfasen består i, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
tilsagn om offentlig støtte til nyt byggeri/ombygninger skal påse, at de stillede 
støttebetingelser i lov om almene boliger mv., i bekendtgørelse om støtte til 
almene boliger mv. samt øvrige myndighedskrav er opfyldt, herunder blandt 
andet krav om kvalitetssikring, vinterbyggeri mv. Denne del af de kommunale 
tilsynsopgaver behandles i kapitel 11.  
 
I dette kapitel fokuseres på tilsynet i driftsfasen for almene boligorganisationer 
og disses afdelinger samt forretningsførerorganisationer/datterorganisationer.  
 

4.2. Lovhjemmel 
 
De gældende regler på området fremgår af:  
 

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 1 og 13 
 Lov om leje af almene boliger, kapitel 3 
 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kapitel 21  
 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v., kapitel 8  
 Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v., 

kapitel 4.  
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4.3. Regelindhold 
 
4.3.1. Tilsynsmyndighed 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer. 
 
Tilsynet med den almene boligorganisation og med dennes evt. sideaktivitetsaf-
delinger føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligorganisatio-
nen ifølge vedtægterne har sit hjemsted (hjemstedskommunen).  
 
Tilsynet med boligorganisationens afdelinger føres af kommunalbestyrelsen i 
den kommune, hvor afdelingen er beliggende (beliggenhedskommunen).  
 
Tilsvarende føres tilsynet med forretningsførerorganisationer og datterorganisa-
tioner af henholdsvis hjemsteds- og beliggenhedskommunerne.  
 
Herudover skal boligorganisationens hjemstedskommune godkende administra-
tionsforholdet, hvis boligorganisationen administreres af et alment andelssel-
skab.  
 
Hvis en boligorganisation administreres af en administrator, som ikke er en 
almen boligorganisation, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor bo-
ligorganisationen har hjemsted, føre tilsyn med administrators virksomhed som 
administrator af alment byggeri. Tilsynet omfatter tillige de rammer, hvorunder 
administrator har opbygget eller tilrettelagt sin administration.  
 
Har en boligorganisation afdelinger beliggende i flere forskellige kommuner, 
foreligger der en situation med krydstilsyn, og tilsynet må derfor ske i et samar-
bejde mellem de involverede kommuner. 
 
4.3.2. Generelt om tilsynet  
Kommunalt tilsyn 
Kommunalbestyrelsen skal som tilsynsmyndighed påse, at driften af almene 
boligorganisationer er i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om 
almene boliger mv., almenlejeloven, med bestemmelser, der er udstedt i medfør 
af disse love samt med boligorganisationens vedtægter. 
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Udgangspunktet er, at kontrollen sker efterfølgende – typisk i forbindelse med 
boligorganisationens regnskabsaflæggelse. På en række områder er der imidler-
tid fastsat krav om, at kommunalbestyrelsen skal (forhånds)godkende konkrete 
dispositioner. I disse tilfælde består tilsynet så ikke alene i en vurdering af di-
spositionens lovlighed, men tillige i en vurdering af dennes hensigtsmæssighed.  
 
Boligorganisationen skal på forlangende give kommunalbestyrelsen enhver 
oplysning til brug for kommunalbestyrelsens tilsyn.  
 
Kommunalbestyrelsen kan tage de forholdsregler, der skønnes nødvendige for 
at sikre en forsvarlig drift af boligorganisationen og afdelingerne, herunder 
fremkomme med henstillinger og påbud/pålæg til boligorganisationen. 
 
Finder kommunalbestyrelsen, at der som følge af udvist forsømmelse måtte 
være grundlag for eventuelt at gøre et erstatningsansvar gældende over for be-
styrelsesmedlemmer, forretningsfører eller andre, kan den forlange, at boligor-
ganisationen rejser et erstatningskrav overfor de pågældende.  
 
Kommunalbestyrelsen kan endvidere udpege en forretningsfører til midlertidigt 
at overtage boligorganisationens administration og i særlige tilfælde udpege en 
forretningsfører, der midlertidigt varetager de funktioner, som ellers er tillagt 
boligorganisationens eller afdelingens ledelse. 
 
Den kommunale tilsynsordning kan suppleres af den indsigt i boligorganisatio-
nernes forhold, som kommunen opnår ved at være repræsenteret i boligorgani-
sationernes bestyrelser. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid ikke forlange at 
være repræsenteret i boligorganisationens bestyrelse. Det er i givet fald op til 
boligorganisationen at træffe beslutning herom. Almenboligloven indeholder - 
med det formål at forebygge inhabilitetskonflikter - forbud mod, at borgmeste-
ren i kommunen, samt rådmanden og udvalgsformanden for og ansatte i den del 
af forvaltningen, som udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i 
kommunen, kan vælges eller udpeges til bestyrelsen.   
 
Velfærdsministeriets tilsyn 
Velfærdsministeriet udarbejder generelle regler og vejledninger på området 
samt fremkommer med vejledende udtalelser vedrørende regelfortolkning mv.  
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Tilsynet med de almene boligorganisationer påhviler efter reglerne i lov om 
almene boliger mv. kommunalbestyrelsen. Ministeriet kan ikke annullere eller 
omgøre en afgørelse, som er truffet af en kommune som led i sit tilsyn. 
 
Kommunalbestyrelsen skal inddrage ministeriet, hvis en boligorganisation ikke 
følger kommunalbestyrelsens pålæg, eller hvis boligorganisationens forhold i 
øvrigt giver kommunalbestyrelsen anledning til væsentlig kritik, jf. nærmere 
nedenfor under det økonomiske tilsyn.  
 
Velfærdsministeren har efter almenboligloven de samme beføjelser over for 
boligorganisationen som kommunalbestyrelsen, dvs. at ministeren kan træffe 
alle forholdsregler, som skønnes nødvendige for at bringe forholdene i orden. 
Ministeren kan desuden søge opfyldelse af pligter, der påhviler bestyrelse, for-
retningsfører eller revisor, fremtvunget ved pålæg af daglige bøder, som tilfal-
der statskassen. Endelig kan velfærdsministeren påbyde konvertering af lån, 
hvortil der er ydet offentlig støtte. 
 
Herudover har ministeren efter almindelige forvaltningsretlige og statsretlige 
principper en overordnet forpligtigelse til at holde sig generelt orienteret om, 
hvad der foregår inden for ressortområdet og sikre, at lovgivningen generelt 
overholdes.  
 
Ministeriet kan tage enkeltsager op af egen drift, hvis det finder anledning her-
til. Det er op til ministeriet, hvilke reaktioner der i givet fald er behov for. Mini-
steriet kan f.eks. anmode kommunalbestyrelsen om at tage sagen op til behand-
ling, ministeriet kan afgive en udtalelse om lovgivningen på området eller ind-
kalde parterne til et møde. Er der tale om, at kommunen ikke har fulgt lovgiv-
ningen, kan ministeriet efter omstændighederne indbringe sagen for den kom-
munale tilsynsmyndighed (statsforvaltningen), jf. reglerne i den kommunale 
styrelseslov. 
 
Endelig skal visse enkeltdispositioner, som boligorganisationen ønsker at 
iværksætte, både godkendes af den tilsynsførende kommune og af Velfærdsmi-
nisteriet. Det drejer sig om afhændelse eller nedrivning af ejendomme, der om-
fatter almene boliger samt udvidelse af eksisterende erhvervsarealer.  
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Klager/tvister 
Kommunen skal som tilsynsmyndighed tage stilling til klager over boligorgani-
sationen, som forelægges af beboere i boligorganisationen.  
 
Kommunalbestyrelsen har normalt ikke beføjelser til at afgøre konkrete tvister 
mellem beboerne (lejerne) og boligorganisationen samt mellem lejerne og orga-
nisationens bestyrelse/afdelingsbestyrelsen. 
 
I disse sager kan kommunalbestyrelsen henvise beboerne til at få den konkrete 
tvist afgjort ved beboerklagenævnet (jf. boks 4.1) eller ved domstolene. Hvis 
sagen indeholder overordnede tilsynsaspekter - f.eks. hvis boligorganisationen 
ikke administrerer efter gældende regler - skal kommunen tage sagen op, uanset 
om forholdet også kan prøves ved beboerklagenævnet. 
 
Boks 4.1. Beboerklagenævnets kompetence 
Beboerklagenævnet træffer ifølge den almene lejelov afgørelse i følgende tvister: 
 

 lovligheden af varsler vedrørende lejeforhøjelser  
 mangler ved lejeforholdets begyndelse  
 udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse af lejligheden i boperioden og til 

istandsættelse ved fraflytning   
 lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede  
 udlejers pligt til at tilbagebetale beboerindskud eller depositum ved lejefor-

holdets ophør  
 størrelsen af a-conto bidrag til dækning af lejerens andel af ejendommens for-

brugsudgifter  
 tvister om forbrugsregnskabet vedrørende varme og vand mv. 
 størrelsen af lejerens betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske 

kommunikationstjenester 
 lejerens ret til fremleje 
 pålæg af retsfølger på grund af adfærd, som er til gene for ejendommen, udle-

jer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejen-
dommen 

 lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer, samt 
 udlejning af almene boliger, medmindre udlejningen er omfattet af en kom-

munal godkendelsesordning. 
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Klager over huslejens størrelse kan ikke indbringes for beboerklagenævnet, men 
alene for kommunalbestyrelsen.  
 
Kommunalbestyrelsen har, hvis forholdene gør det påkrævet, mulighed for at 
påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen. Dette vil f.eks. kunne være aktuelt 
ved kommunalbestyrelsens afgørelseskompetence i budgettvister, i forlængelse 
af gennemgangen af forelagte regnskaber samt ved kommunalbestyrelsens god-
kendelse af huslejens størrelse i nybyggeri og ved senere ændringer af huslejen 
som følge af ændringer af boligernes indbyrdes værdi.  
 
Endelig skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i konflikter mellem boligor-
ganisationens bestyrelse og afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet om henholds-
vis driftsbudget og årsregnskab samt om gennemførelse af bestemte forbed-
ringsarbejder i det lejede efter de enkelte beboeres ønsker.  
 
Som altovervejende hovedregel gælder, at kommunalbestyrelsens afgørelser 
som tilsynsmyndighed ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, 
herunder til Velfærdsministeriet.  
 
De centrale tilsynsområder 
Kommunalbestyrelsens tilsyn vedrører alle sider af de almene boligorganisatio-
ners og afdelingers drift. 
 
Tilsynet kan beskrives i følgende hovedpunkter:  
 

- Organisatoriske tilsyn   
- Økonomisk tilsyn  
- Tilsyn med salg, køb, forandring og pantsætning  
- Tilsyn med udlejning 
- Teknisk tilsyn. 

 
De enkelte punkter omtales nærmere nedenfor. 
 
4.3.3. Organisatorisk tilsyn 
Det organisatoriske tilsyn føres navnlig igennem en række godkendelser, jf. 
nedenfor.  
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Godkendelse af enkeltdispositioner mv.  
Kommunalbestyrelsen skal således:  
 

 Godkende nye boligorganisationer.  
Det er en forudsætning for godkendelse af en ny boligorganisation: 

 
o at der skønnes at være behov for boligorganisationen for at få 

gennemført det fornødne almene boligbyggeri i området eller 
for at sikre en rimelig konkurrence imellem boligorganisatio-
nerne, samt 

o at boligorganisationen skønnes at kunne sikre en effektiv admi-
nistration såvel af afdelinger under opførelse som afdelinger i 
drift. 

 
Det er forudsat, at kommunalbestyrelsen i overvejelserne af, hvorvidt 
godkendelse skal meddeles, kan inddrage hensyn, der går ud over en 
formel konstatering af, om lovens bestemmelser kan opfyldes. 
 
En undtagelse herfra er almene andelsboligorganisationer, der oprettes i 
medfør af lov om byfornyelse og boligforbedring. Disse skal godken-
des, medmindre særlige hensyn taler i mod. 

 
 Godkende opløsning af en boligorganisation med henblik på sammen-

lægning med en eller flere andre boligorganisationer.  
 
Det er forudsat, at opløsningen er tiltrådt af den øverste myndighed i 
samtlige involverede organisationer. Kommunalbestyrelsen er imidler-
tid ikke som følge af en sådan accept forpligtet til at godkende opløs-
ningen og kan således nægte at godkende opløsningen/sammenlæg-
ningen. I tilfælde af opløsning/sammenlægning indgår den opløste bo-
ligorganisations afdelinger og midler i den sammenlagte boligorganisa-
tion.  
 

 Godkende sammenlægning af afdelinger, hvortil der er ydet statslig el-
ler kommunal støtte. 
 
Det er en betingelse, at beslutning om sammenlægningen er truffet af 
boligorganisationens øverste myndighed og godkendt på afdelingsmø-
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der i hver af de berørte afdelinger. Det er endvidere en betingelse, at 
sammenlægningen vedrører afdelinger i samme kommune, medmindre 
der er tale om få boliger. Bortset herfra er det op til kommunalbestyrel-
sen at vurdere, om dispositionen skal godkendes eller ej. Ved sammen-
lægning på tværs af kommuner skal hver af de respektive kommuner 
godkende sammenlægningen.  

 
 Godkende administrationsaftaler med almene andelsselskaber. 

Det er op til kommunalbestyrelsen at vurdere, om den vil godkende en 
administrationsaftale med et alment andelsselskab. Der er ikke fastsat 
nærmere regler vedrørende godkendelse/afslag.   

 
Tilsyn med vedtægter 
Kommunalbestyrelsen skal påse, at boligorganisationens vedtægter/ændrede 
vedtægter overholder gældende regler.  
 
Der er vedtægtsfrihed for boligorganisationerne. Kommunalbestyrelsen har 
derfor kun mulighed for at gribe ind over for vedtægter, som ikke opfylder de 
krav, der er fastsat i lovgivningen.  
 
4.3.4. Økonomisk tilsyn 
Det økonomiske tilsyn føres med udgangspunkt i en årlig regnskabsgennem-
gang samt gennem godkendelse af en række enkeltdispositioner. Reglerne om 
tilsyn med sideaktiviteter behandles også i tilknytning til det økonomiske tilsyn. 
 
Det regnskabsmæssige tilsyn  
Regnskabsmaterialet for boligorganisationen og samtlige afdelinger skal ind-
sendes til hjemstedskommunen senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til 
kritisk gennemgang.  
 
Regnskabsmaterialet omfatter: 
 

- Regnskaber for boligorganisationen og afdelinger med noter samt hertil 
knyttet spørgeskema 

- Revisionsprotokollat  
- Bestyrelsens årsberetning. 
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Regnskabsmaterialet skal omfatte samtlige afdelinger i boligorganisationen. Det 
gælder også, hvis en boligorganisation har en eller flere afdelinger i andre kom-
muner end hjemstedskommunen. Regnskaberne for de afdelinger, der er belig-
gende i andre kommuner, skal sammen med organisationsregnskabet sendes til 
disse. Tilsvarende regler gælder for indsendelse af regnskaber for forretningsfø-
rerorganisationer og datterorganisationer. I tilfælde af krydsende tilsyn må 
hjemstedskommunen og beliggenhedskommunen om fornødent aftale, hvorle-
des tilsynet bedst koordineres. 
 
Regnskabsmaterialet skal endvidere indsendes til Landsbyggefondens regn-
skabskonsulenttjeneste.  
 
De nærmere regler om revision af regnskaber, herunder forvaltningsrevision er 
omtalt i kapitel 7. 
 
Boks 4.2. Regler vedrørende regnskabsmaterialet 
Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som ansættes af 
boligorganisationen. 
 
I revisionsprotokollatet oplyser revisor alle væsentlige forhold, der har givet anledning 
til bemærkninger, herunder forhold, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt boligorgani-
sationen har handlet i overensstemmelse med gældende regler. 
 
Specielt skal revisor oplyse om sin undersøgelse af samt vurdering og konklusioner 
vedrørende boligorganisationens interne kontrol- og registreringssystemer, boligorga-
nisationens formål, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (forvaltningsrevisi-
on). Endelig skal revisor i protokollatet oplyse om særlige kontrolarbejder, afgivelse 
af særlige beretninger, rådgivning eller assistance. 
 
Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for den økonomiske udvikling i boligor-
ganisationen og dens afdelinger i regnskabsåret. Den skal herunder redegøre for even-
tuelle særlige økonomiske problemer, for de foranstaltninger, der er eller påtænkes 
iværksat til løsning af problemerne, og for forhold, som revisor måtte have påtalt. Den 
almene boligorganisation er underlagt forvaltningsrevision og skal i årsberetningen 
rapportere om mål og opnåede resultater på baggrund af den gennemførte forvalt-
ningsrevision. 
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For at lette kommunernes gennemgang og styrke fokus på evt. problemer, skal 
regnskaberne for boligorganisation og afdelingerne være bilagt et særligt spør-
geskema (populært kaldet tipskuponen), hvor boligorganisationen med en af-
krydsning i et ja- og nej-felt skal svare på en række centrale spørgsmål vedrø-
rende økonomien. Afkrydsning i ja-feltet indikerer, at der kan været tale om 
økonomiske problemer og skal derfor uddybes i en særlig note. 
 
Hvis revisor i løbet af regnskabsåret konstaterer økonomiske uregelmæssighe-
der af væsentlig betydning eller bliver opmærksom på overtrædelser af lovgiv-
ningen, som er af væsentlig betydning, skal revisor foretage en såkaldt straks-
indberetning til boligorganisationens bestyrelse og til kommunalbestyrelsen.  
 
Kommunalbestyrelsen skal ikke foretage en egentlig revisionsmæssig gennem-
gang af regnskabsmaterialet, men dette forelægges som nævnt til kritisk gen-
nemgang. Kommunalbestyrelsen skal herunder tage stilling til, om boligorgani-
sationens og dens afdelingers drift og økonomi efter det forelagte regnskabsma-
teriale - og de oplysninger, som kommunalbestyrelsen i øvrigt måtte være i 
besiddelse af - skønnes at være forsvarlig og i øvrigt i overensstemmelse med 
lovgivningens krav. 
 
Der er ikke krav om indsendelse af budget til kommunalbestyrelsen. Kommu-
nalbestyrelsen kan dog kræve, at budgettet skal indsendes til kommunen inden 
budgetårets begyndelse. Kommunen får dog altid kendskab til dette inden halv-
delen af budgetåret er forløbet, idet regnskabsmaterialet indeholder en kolonne 
med budgettallene for det regnskabsår, der følger efter det pågældende regn-
skabsår. 
 
Hvis kommunalbestyrelsen finder kritisable forhold i regnskabsmaterialet eller i 
andet materiale, som den har fået fra boligorganisationen, kan den benytte sig af 
de ovenfor nævnte almindelige virkemidler i tilsynet – dvs. anmode om yderli-
gere oplysninger, herunder fra revisor, afgive henstillinger og påbud/pålæg samt 
indsætte en midlertidig forretningsfører etc. 
 
Undlader boligorganisationen at efterkomme kommunalbestyrelsens pålæg, 
eller giver dens forhold i øvrigt kommunalbestyrelsen anledning til væsentlig 
kritik, skal kommunalbestyrelsen foretage indberetning herom til Velfærdsmini-
steriet bilagt kommunalbestyrelsens indstilling og det fornødne regnskabsmate-
riale.  

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 113



 114

Tilsyn med sideaktiviteter 
Boligorganisationen skal indberette aktiviteter, som ikke er omfattet af boligor-
ganisationernes (hoved)formål – dvs. sideaktiviteter – til kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen påser, at de pågældende aktiviteter er i overensstemmel-
se med reglerne i sideaktivitetsbekendtgørelsen. De nærmere regler om tilsyn 
med de almene boligorganisationers sideaktiviteter er omtalt i kapitel 9 om 
sideaktiviteter. 
 
Godkendelse af enkeltdispositioner mv.  
Som led i det økonomiske tilsyn skal kommunen godkende en række enkeltdi-
spositioner samt visse andre driftsforhold. Det drejer sig om følgende dispositi-
oner/forhold: 
 

 Starthuslejen ved nybyggeri. 
 Fordeling af lejen på de enkelte boliglejemål samt senere ændringer i 

fordelingen. 
 Huslejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder o.l. (forhøjelser 

over 1 pct. af årslejen). 
 Forhøjelser af beboerindskud og depositum med henblik på at sikre 

dækning af lejernes forpligtelser overfor afdelingen, herunder udgifter i 
forbindelse med det lejedes fraflytning. 

 Nedsættelse af lejen i afdelinger med sociale institutioner.   
 Udlån af afdelingsmidler til afdelinger med driftsunderskud, der over-

stiger en måneds bruttolejeindtægt. 
 Udlån eller tilskud af dispositionsfonden til finansiering af boligorgani-

sationens administrationsejendom. 
Det er en forudsætning for godkendelse, at kommunen har fastsat et 
maksimum for arbejdskapitalen.  

 Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen.  
Der er fastsat maksimalgrænser for, hvor stort et samlet vederlag kom-
munalbestyrelsen kan godkende.  

 Udbetaling af byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i særligt omfat-
tende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder. 

 Godkendelse af aftaler, hvor der er risiko for habilitetskonflikter.  
 Overdragelse og pantsætning af garantibeviser i garantiorganisationer. 
 Udbetaling af udbytte over 5 pct. af garantikapitalen i garantiorganisati-

oner.  
 Dækning af tab ved lejeledighed med en afdelings egne midler. 
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Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende følgende sideaktiviteter: 
 

 Drift af private udlejningsboliger og kollegier, hvortil kommunalbesty-
relsen har anvisningsret. 

 Indskud i almene andelsselskaber.  
 Etablering af og indskud i selskaber, der forestår ekstern byfornyelse 

samt indskud i selskaber, der sælger viden om boligbyggeri og bo-
ligadministration i udlandet. 

 Udlejning af almene boligorganisationers ejendomme til andet end be-
boelse. 

 
Endelig skal kommunalbestyrelsen godkende helhedsplaner for boligområder, 
hvor der er boligafdelinger med væsentlige problemer af økonomisk, social eller 
anden karakter. Den kommunale godkendelse er en betingelse for, at Landsbyg-
gefonden kan yde tilskud til de pågældende boligafdelinger. 
 
4.3.5. Tilsyn med salg, køb, forandring og pantsætning af fast ejendom 
Kommunen skal som hovedregel godkende samtlige dispositioner, der vedrører 
en boligorganisations faste ejendom, dvs. køb og frasalg af ejendom, væsentlige 
forandringer på ejendommen samt låneoptagelse. For beslutninger af mere vidt-
rækkende karakter (eksempelvis salg af boliger til andre end almene boligorga-
nisationer og selvejende almene institutioner) skal også Velfærdsministeriets 
godkendelse indhentes. 
 
Følgende dispositioner vedrørende fast ejendom forudsætter kommunalbestyrel-
sens godkendelse: 
 

 Salg (afhændelse)  
 Køb (erhvervelse)  
 Væsentlig forandring  
 Pantsætning (dog med visse nærmere angivne undtagelser). 

 
Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan godkende en ansøgning om godkendelse af 
erhvervelse af fast ejendom skal meddelelse herom gives til boligorganisationen 
inden 6 uger. Hvis der ikke er givet afslag inden for fristen, er ansøgningen 
godkendt. 
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4.3.6. Tilsyn med udlejning 
Kommunalbestyrelsen påser, at boligorganisationerne udlejer ledige boliger i 
overensstemmelse med de fastsatte regler i almenboligloven og bekendtgørelsen 
om udlejning af almene boliger mv. Tilsynet omfatter også afdelinger i kom-
munen under boligorganisationer, som er hjemhørende i andre kommuner. 
 
Kommunen kan som led i tilsynet med boligorganisationernes udlejning beslut-
te, at anvisning af almene familieboliger skal godkendes af kommunalbestyrel-
sen i hvert enkelt tilfælde. Beslutningen kan omfatte alle boligorganisationer, en 
enkelt boligorganisation eller f.eks. en afdeling.  Er der truffet beslutning om 
etablering af en godkendelsesordning, skal boligorganisationen forelægge hver 
enkelt udlejning til godkendelse hos kommunalbestyrelsen. 
 
Kommunalbestyrelsen kan afvise udlejning til boligsøgende med husstandsind-
komst, der står i et åbenbart misforhold til boligafgiften. Afviste boligsøgende 
kan klage til det sociale nævn over kommunalbestyrelsens afgørelse.  
 
Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende udlejning til andet end beboel-
se, hvis en bolig ikke kan udlejes til beboelse. Ved ledighed skal boligerne dog 
på ny søges udlejet til den berettigede personkreds.  
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligorganisationen ved udlejning af 
almene familieboliger i afdelinger, som er beliggende i områder med en høj 
andel af personer uden for arbejdsmarkedet, skal afvise boligsøgende, der mod-
tager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse (kombineret udlejnings-
ordning). Kommunen skal som følge heraf godkende alle udlejninger af fami-
lieboliger i den pågældende afdeling. Kommunen skal tilbyde boligsøgende, der 
afvises efter disse bestemmelser en anden passende bolig.  
 
Endelig skal kommunalbestyrelsen godkende udlejning af ledige almene fami-
lieboliger og ungdomsboliger til flygtninge i hvert enkelt tilfælde. Der er tale 
om samme personkreds, som kan få lån til betaling af indskud mv. efter reglerne 
i lov om individuel boligstøtte (jf. boligstøttelovens kapitel 112). Baggrunden 
herfor er, at kommunen stiller garanti for betalingen af leje og istandsættelses-

                                                      
2 Boligstøttelovens kapitel 11 finder anvendelse på personer, der søger om boligstøtte 
inden for de første 3 år efter, at de har fået opholdstilladelse efter en række nærmere 
angivne bestemmelser i Udlændingeloven. 
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udgifterne ved fraflytning efter samme regler som gælder for kommunal anvis-
ningsret. Afviste flygtninge kan klage til det sociale nævn over kommunalbesty-
relsens afgørelse. 
 
4.3.7. Teknisk tilsyn  
Kommunalbestyrelsen skal som tilsynsmyndighed påse, at boligorganisationer-
ne og deres afdelinger drives forsvarligt, herunder at ejendommenes vedligehol-
delsestilstand er forsvarlig.  
 
Det tekniske tilsyn har tæt tilknytning til det økonomiske tilsyn. 
 
Kommunalbestyrelsen skal således som led i sit tilsyn vurdere, om afdelingerne 
i fornødent omfang henlægger midler til vedligeholdelse og fornyelse. Der skal 
henlægges til såvel udvendig som indvendig vedligeholdelse.  
 
Som grundlag for henlæggelserne skal boligorganisationen udarbejde en drifts- 
eller vedligeholdelsesplan, som omfatter mindst de kommende 10 år. Boligor-
ganisationen skal én gang årligt gennemgå ejendommen og på den baggrund 
ajourføre planen.  
 
Det er ikke et krav, at kommunalbestyrelsen skal have drifts- eller vedligehol-
delsesplanen tilsendt, men kommunen kan som led i sit tilsyn kræve dette. 
Kommunalbestyrelsen kan endvidere kræve, at boligorganisationen inddrager 
uafhængig, teknisk ekspertise i forbindelse med udarbejdelsen af planen, eller 
hvis forholdene i øvrigt giver anledning hertil.  
 
Finder kommunalbestyrelsen, at boligorganisationen ikke har foretaget den 
fornødne vedligeholdelse, kan den give boligorganisationen et pålæg herom. 
Det samme gælder, hvis boligorganisationen ikke har foretaget passende hen-
læggelser til vedligeholdelse.  
 
Kommunalbestyrelsen kan herudover påbyde gennemførelse af rimelige moder-
niserings- og forbedringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder og byg-
geskader mv.  
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4.4. Reglernes baggrund og sigte 
 
4.4.1. Indledning 
Den almene sektors overordnede opgave er at stille gode og sunde boliger til 
rådighed for et bredt udsnit af befolkningen til en rimelig husleje, herunder for 
de grupper af befolkningen, der har svært ved selv at skaffe sig en bolig på det 
almindelige boligmarked. Formålet med reglerne om tilsyn med de almene bo-
ligorganisationer er at sikre de offentlige støttemidler i sektoren bliver brugt i 
overensstemmelse med hensigten. 
 
Historisk har tilsynet med de almene boligorganisationer været forankret i sta-
ten, ligesom staten tidligere har givet tilsagn om støtte til nyt byggeri. Tilsyns-
funktionerne er dog gradvist blevet overladt til kommunerne. Helt centralt i 
udviklingen var, at tilsynet med boligorganisationernes regnskaber blev uddele-
geret til kommunerne i 1965 ud fra et ønske om, at det i højere grad end hidtil 
skulle være mulighed for at afklare regnskabsmæssige forhold lokalt, i første 
række internt i boligorganisationens bestyrelse og med bistand fra revisorerne 
og dernæst i forbindelse med kommunalbestyrelsens gennemgang af regnska-
berne. Et yderligere væsentligt skridt blev taget, da den hidtidige ordning med 
statsligt udpegede tilsynsførende blev afskaffet i 1970. De tilsynsførende deltog 
typisk i bestyrelsesmøderne, men havde ingen besluttende myndighed.  
 
Udlægningen af tilsynsfunktionerne til kommunerne er på en række områder 
fortsat i løbet af 1980’erne og 1990’erne. Sideløbende hermed blev kommuner-
ne i stigende omfang inddraget i tilsagnsprocessen i forbindelse med nybyggeri. 
Projektgodkendelsen blev således i princippet uddelegeret til kommunerne i 
1975, mens selve tilsagnsgivningen blev uddelegeret i 1992.  
 
I dag påhviler tilsynet med boligorganisationerne som nævnt i afsnit 4.3 kom-
munerne, ligesom kommunerne giver tilsagn om offentlig støtte til nybyggeri.  
 
Udviklingen med decentraliseringen af de nævnte opgaver til kommunerne skal 
ses i sammenhæng med kommunernes økonomiske engagement i nybyggeriet 
og samarbejde med boligorganisationerne om løsning af boligsociale opgaver i 
boligområderne. 
 
Nedenfor gennemgås kort de mere specifikke hensyn, der danner baggrund for 
regelsættet på de tidligere omtalte centrale tilsynsområder.  
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4.4.2. De enkelte tilsynsområder 
Organisatorisk tilsyn 
Formålet med reglerne om godkendelse af nye selskaber samt godkendelse af 
opløsning og forandring af boligorganisation/afdelinger er dels at sikre, at der er 
et passende antal almene boligorganisationer og boligafdelinger tilstede i kom-
munen/lokalområdet, dels at sikre, at de organisatoriske forudsætninger for en 
forsvarlig og effektiv drift er til stede i den enkelte boligorganisation. 
 
Formålet med tilsynet med boligorganisationens vedtægter er at sikre, at bolig-
organisationen ikke fastsætter vedtægtsbestemmelser, der er i strid med lovgiv-
ningen, herunder bestemmelser, der begrænser beboerdemokratiet.  
 
Økonomisk tilsyn  
Det overordnede formål med reglerne om regnskabstilsyn er at sikre, at boligor-
ganisationerne og afdelingerne drives økonomisk forsvarligt og rationelt under 
iagttagelse af gældende regler.  
 
Det er et helt centralt element i tilsynet at udvirke, at der gribes ind over for en 
negativ økonomisk udvikling i form af høj husleje og udlejningsvanskeligheder 
mv.   
 
De væsentligste hjælpemidler i forbindelse med regnskabstilsynet er revisors 
revisionsprotokollat og boligorganisationens årsberetning. I revisionsprotokolla-
tet redegør revisor for den gennemførte revision, herunder for forvaltningsrevi-
sionen, og anfører eventuelle kritiske bemærkninger. I årsberetningen oplyser 
boligorganisationen, hvilke foranstaltninger revisors bemærkninger har givet 
anledning til.  
 
Derudover er der, som tidligere omtalt, krav om kommunal godkendelse af en 
række enkeltdispositioner. Baggrunden og sigtet med godkendelsesbeføjelserne 
varierer en del: 
 

 En gruppe af godkendelser skal sikre en rimelig og retfærdig husleje, 
herunder at der er balance mellem udgifter og indtægter (f.eks. godken-
delse af starthusleje, fordeling af huslejen på boliglejemål samt husleje-
forhøjelser som følge af forbedringsarbejder). 
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 En anden gruppe af godkendelser skal sikre boligorganisationens 
og/eller afdelingernes midler (f.eks. godkendelse af udlån fra dispositi-
onsfond til finansiering af boligorganisationens administrationsejendom 
og udlån af afdelingsmidler til afdelinger med driftsunderskud). 

 
 En tredje gruppe skal varetage både økonomiske og andre hensyn 

(f.eks. godkendelse af størrelsen af eventuelt bestyrelsesvederlag, afta-
ler, hvor der er risiko for habilitetskonflikt samt visse sideaktiviteter). 

 
Tilsyn med salg, køb, forandring og pantsætning af fast ejendom  
Tilsynet skal varetage to hovedhensyn:  
 

 Sikre at pantet for offentlige lån og /eller lånegarantier fastholder sin 
værdi.  

 Sikre at boligorganisationen ikke foretager dispositioner, der kan inde-
bære økonomiske vanskeligheder for boligorganisationen og dermed 
beboerne. 

 
Ved afhændelser og væsentlig forandring af ejendomme, hvortil der er ydet 
statsstøtte, skal Økonomistyrelsen således normalt afgøre, om forudsætningerne 
for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden. 
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med en ansøgning til Økonomistyrel-
sen udtale sig om, hvorvidt den pågældende ejendom er medtaget i den anskaf-
felsessum, der i sin tid blev lagt til grund for statsstøttens beregning, ligesom 
kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om den - uanset afhændelsen eller 
forandringen - vil vedstå en eventuel garanti for indestående lån.   
 
Baggrunden for bestemmelsen om kommunal godkendelse af køb af ejendom-
me er især den økonomiske risiko, som en ejendomserhvervelse, der ikke er 
tilstrækkeligt koordineret med den kommunale planlægning, herunder navnlig 
kommunernes planer om udbygning med støttet byggeri, kan være forbundet 
med.  
 
Ved erhvervelser af ubebyggede grunde, som finansieres helt eller delvis af 
eksterne lån, påser kommunalbestyrelsen i forbindelse med sin godkendelse, om 
reglerne om garantistillelse er overholdt. Reglerne om garantistillelse indebærer, 
at boligorganisationen kun kan optage de nævnte lån, hvis der foreligger en 
kommunal garanti eller en anden lige så sikker garanti (f.eks. fra et pengeinstitut 
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eller et forsikringsselskab), således at erhvervelsen af byggegrunden ikke kan 
påføre boligorganisationen eller lejerne et tab. 
 
Ved erhvervelse af bebyggede ejendomme, herunder private udlejningsejen-
domme, indgår det i kommunalbestyrelsens vurdering, hvorvidt der inden for 
den påkrævede periode på 10 år kan opnås balance mellem indtægter og udgif-
ter.  
 
Ved godkendelser af pantsætning af fast ejendom vurderer kommunen, om lå-
neoptagelsen sker til et acceptabelt formål og ikke bevirker lejeforhøjelser, der 
kan give udlejningsvanskeligheder. Ved visse typer af lån skal kommunalbesty-
relsen endvidere tage stilling til, om den vil garantere for lånet eller eventuelt 
vedstå en regaranti for et tidligere lån, der skal rykke for det nye lån.  
 
Tilsyn med udlejning 
Formålet med reglerne om tilsyn med udlejning er at sikre, at boligorganisatio-
nen udlejer ledige boliger efter gældende regler, dvs. efter bestemmelserne om 
venteliste og husstandens størrelse og sammensætning eller efter aftalte, særlige 
kriterier. 
 
Baggrunden for reglen om, at kommunen kan iværksætte en ordning, hvorefter 
boligorganisationernes udlejninger af ledige boliger skal godkendes af kommu-
nen i hvert enkelt tilfælde, er et ønske om at give kommunerne et effektivt red-
skab i forbindelse med ovennævnte tilsyn og styrke beboersammensætningen. 
 
Teknisk tilsyn 
Formålet med det tekniske tilsyn, der er hjemlet i almenboligloven, er at sikre, 
at boligorganisationernes ejendomme holdes forsvarligt ved lige, herunder at 
der i givet fald gennemføres nødvendige vedligeholdelses- og opretningsarbej-
der, således at der ikke opstår et vedligeholdelsesefterslæb, som det eventuelt 
vil kræve større investeringer at oprette. 
 
Bestemmelserne skal værne boligorganisationens beboere (lejere) – både de 
nuværende og kommende beboere – mod vedligeholdelsesefterslæb. Endvidere 
skal regelsættet sikre, at værdien af de offentlige støtteinvesteringer bevares 
bedst muligt, og at ejendommen ikke forringes til skade for panthaver/garanter. 
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4.5. Styringens karakter  
 
4.5.1. Indledning 
Overordnet set er styringen forankret på 3 niveauer:  
 

 Staten styrer den almene boligsektor gennem fastsættelse af en række 
regler om sektorens virksomhed. Styringen sker med hjemmel i lov om 
almene boliger mv. og almenlejeloven og retter sig som udgangspunkt 
direkte mod boligorganisationerne. Styringsrelation er således stat – bo-
ligorganisation.  

 
 Staten har ligeledes med hjemmel i de nævnte love fastsat regler om of-

fentligt tilsyn. Reglerne forpligter kommunerne til at føre tilsyn med 
boligorganisationerne, ligesom reglerne indeholder de nærmere ret-
ningslinjer for udøvelsen af dette tilsyn. Styringsrelation er således her 
stat – kommune. 

 
 Endelig åbner tilsynsreglerne også mulighed for, at kommunerne kan 

påvirke boligorganisationernes adfærd, herunder gennem en dialog med 
boligorganisationerne om indsatsen i det enkelte boligområde. Dette 
aspekt har således fokus på styringsrelationen kommune – boligorgani-
sation.  

 
Sidstnævnte 2 styringsrelationer, som knytter sig specifikt til tilsynsreglerne, 
omtales nærmere i det følgende. 
 
4.5.2. Tilsynsreglerne 
Tilsynsreglerne retter sig som nævnt primært mod kommunerne, idet de forplig-
ter kommunerne til - på det offentliges vegne - at føre tilsyn med boligorganisa-
tionernes virksomhed. 
 
Samtidig fastsætter reglerne rammerne for kommunernes udøvelse af dette til-
syn, herunder de beføjelser, som kommunalbestyrelsen har overfor boligorgani-
sationerne, hvis disse ikke lever op til de regler, der gælder for deres virksom-
hed.  
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Der er overvejende tale om et legalitetstilsyn – dvs. en vurdering af, om bolig-
organisationen administrerer efter gældende regler (”påse at boligorganisationen 
overholder”). Legalitetstilsynet er således ikke i sig selv egnet til at påvirke 
adfærden hos de boligorganisationer, der i øvrigt overholder gældende regler, 
og er som sådant ikke et styringsinstrument for kommunerne.  
 
Kommunerne har som udgangspunkt frihed til selv at fastlægge, hvorledes de 
vil tilrettelægge deres tilsyn. Samtidig har kommunerne et spillerum for at vur-
dere, hvilke reaktioner en overtrædelse af de gældende regler skal medføre. Der 
er således kun fastsat ganske få procesregler, der beskriver fremgangsmåden i 
forbindelse med udøvelsen af tilsynet. 
 
På en række områder består tilsynet i, at enkeltdispositioner skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen. Reglerne retter sig både mod boligorganisationerne og 
kommunerne.  
 
Godkendelsesreglerne er navnlig karakteriseret ved følgende forhold:  
 
Reglerne indebærer i modsætning til de øvrige tilsynsregler et krav om at kom-
munerne udfører tilsynet med boligorganisationerne via en bestemt metode 
(forhåndsgodkendelser).  
 
Endvidere repræsenterer godkendelsesreglerne en udvidelse af tilsynsbeføjel-
serne, idet de som regel forudsætter, at kommunalbestyrelsen ikke blot skal 
vurdere lovligheden af en aktivitet, men også hensigtsmæssigheden af denne. 
Der er kun forholdsvis sjældent fastsat nærmere retningslinjer for, hvilke ele-
menter, der skal indgå i vurderingen af aktiviteternes hensigtsmæssighed – 
kommunerne har derfor en vis mulighed for selv at påvirke boligorganisationer-
nes adfærd på de nævnte områder gennem afslag og godkendelser.  
 

4.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer  
 
Kommunerne har som nævnt ovenfor i vid udstrækning metodefrihed med hen-
syn til, hvorledes de vil tilrettelægge tilsynet med de almene boligorganisatio-
ner.  
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Der er ikke i de senere år foretaget undersøgelser af, hvorledes det kommunale 
tilsyn fungerer i praksis, men der gør sig antagelig ganske store forskelle gæl-
dende kommunerne imellem, blandt andet afhængig af kommunestørrelse, bo-
ligmassens sammensætning, geografi og sociale forhold mv. 
 
I det følgende gennemgås en række ændringsbehov/problemer, som indretnin-
gen af det fremtidige tilsyn må forholde sig til. 
 
Uensartet administration  
Der kan som nævnt være store forskelle på, hvorledes kommunerne administre-
rer tilsynsreglerne. Den decentrale tilsynsordning rummer mulighed for, at den 
enkelte kommune - inden for rammerne af det gældende regelsæt - kan tilrette-
lægge sit tilsyn under hensyntagen til de lokale forhold. Dette er efter udvalgets 
opfattelse en styrke ved den nuværende model, men omvendt er der også en 
risiko for, at kommunerne har en forskellig tilsynspraksis på områder, hvor der i 
højere grad burde være en mere ensartet linje.  
 
Forskelle i kvalitet  
Kvaliteten af tilsynet er meget forskellig i kommunerne. Det skyldes en række 
lokale forhold, herunder navnlig kommunens størrelse, forvaltningens opbyg-
ning, den politiske prioritering af opgaven, kompetencer og viden om boligor-
ganisationerne hos de specifikke medarbejdere, som varetager opgaven mv. 
 
I årenes løb har der været en række enkeltsager, hvor kommuner har været i 
tvivl om det mere præcise indhold af deres tilsynsfunktioner, herunder det kor-
rekte valg af virkemidler mv.  
 
Der er således behov for at overveje initiativer, der kan øge og harmonisere 
kvaliteten af opgavevaretagelsen, herunder hvordan dokumentationsgrundlaget 
for kommunernes tilsyn kan forbedres, således at det optimale match mellem 
kompetencer/viden/dokumentation på området på den ene side og tilsynsopga-
vernes tyngde på den anden side kan opnås. 
 
Reaktiv/proaktiv tilgang  
I mange kommuner fylder en række godkendelsesbeføjelser samt kontrol og 
korrektion af processer meget i den samlede tilsynsindsats. Dette indebærer, at 
tilsynet overvejende får en reaktiv karakter, og rejser samtidig spørgsmålet om, 
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hvorvidt ressourcerne bruges hensigtsmæssigt i forhold til de udfordringer, som 
det kommunale tilsyn står overfor.  
 
Samtidig er der eksempler på, at kommunerne ikke har været tilstrækkeligt op-
mærksomme på tidlige ”advarselssignaler”, herunder i revisors beretning og i 
forhold til den gennemførte forvaltningsrevision.  
 
I sådanne tilfælde har konsekvensen til tider været, at kommunen er kommet for 
sent ind i billedet – dvs. efter, at der er opstået væsentlige problemer i form af 
udlejningsvanskeligheder og/eller dårlig økonomi mv. 
 
Der er således behov for et mere proaktivt og målrettet tilsyn, som kan fange 
problemerne op, inden de får lov til at udvikle sig.  
 
Samarbejdsstruktur 
Tilsynsopgaverne, tildeling af tilsagn til nybyggeri samt varetagelsen af forskel-
lige boligsociale opgaver varetages typisk af forskellige forvaltningsgrene i 
kommunen.  
 
I den forbindelse er der behov for en intern koordination mellem de forskellige 
forvaltningsgrene i kommunen, som både kan sikre boligorganisationerne én 
indgang til kommunen og en intern koordinering af kommunernes samarbejde 
med boligorganisationerne.  
 
Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at formalisere kontakterne mellem 
kommunen og boligorganisationerne med henblik på en samlet og koordineret 
indsats i de forskellige boligområder. En række kommuner og boligorganisatio-
ner har allerede etableret sådanne kontaktorganer. Som eksempel herpå kan 
nævnes det samarbejde, som Esbjerg Kommune har etableret med de lokale 
boligorganisationer, jf. boks 4.3.   
 
Endelig er der efterlyst et bedre samarbejde mellem kommunerne indbyrdes, 
både med hensyn til varetagelse af tilsynsopgaver, men også i forbindelse med 
boligsociale opgaver, andre tiltag mv., der vedrører boligorganisationer med 
afdelinger i flere kommuner. 
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Boks 4.3. Samarbejdsfora mellem Esbjerg Kommune og lokale boligorganisati-
oner 
Esbjerg Kommune har etableret en enhed i kommunen – enheden for støttet byggeri – 
som tjener som én samlet indgang til kommunen i sager om støttet byggeri. 
 
Denne nævnte enhed står desuden for den løbende kontakt til boligorganisationerne. 
Møder aftales efter behov.  
 
Derudover holdes én gang årligt et møde med samtlige større boligorganisationer i 
kommunen med deltagelse af borgmester og embedsmænd samt formændene for be-
styrelserne og forretningsførerne. På disse møder drøftes overordnede spørgsmål og 
andre tværgående emner (politiske møder). 
 
Endelig holdes et årligt erfaringsudvekslingsmøde mellem kommunens embedsmænd 
og hver enkelt boligorganisation (administrative møder). Møderne holdes hos de re-
spektive boligorganisationer i forlængelse af kommunens regnskabsgennemgang.  
 
Hensigten er - gennem et opsøgende tilsyn og en aftalt struktur for samarbejdet - at 
forebygge, at problemer opstår. 
 
Godkendelse af enkeltdispositioner 
Reglerne om kommunal godkendelse af enkeltdispositioner er i en række tilfæl-
de utidssvarende og ofte unødigt ”bureaukratiske”. Der er behov for, at boligor-
ganisationerne i højere grad selv træffer de pågældende beslutninger, men na-
turligvis med respekt af de regler, der gælder på de respektive områder, ligesom 
der er behov for at lette den administrative byrde for kommunerne på dette om-
råde. Kommunale godkendelser bør forbeholdes ganske få situationer, hvor 
væsentlige, offentlige interesser står på spil, eller hvor hensynet til beboerne 
med betydelig vægt taler derfor.  
 
Regnskaber/revision 
Det forhold, at boligorganisationen ansætter revisor, kan give anledning til at 
drage revisors uafhængighed i tvivl. Hertil kommer, at revisors beretning ofte er 
vanskelig tilgængelig både for boligorganisationens bestyrelse og for den til-
synsførende kommune. Der er derfor behov for en mere standardiseret revisor-
rapportering, som ikke efterlader nogen i tvivl om, at der efter revisors opfattel-
se er handlingskrævende forhold i boligorganisationen.  
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Mål- og aftalestyring 
Den statslige regelstyring af boligorganisationerne og kommunerne skal nedto-
nes, idet de hensyn, der ligger bag en del af reglerne, mere hensigtsmæssigt kan 
varetages gennem en lokal dialog mellem kommune og boligorganisation. 
 
En sådan bevægelse fra regel- mod aftalestyring vil accentuere behovet for en 
bedre organisering af samarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationer-
ne, herunder en udvikling af kompetencer og redskaber til brug herfor. 
 
Endelig understreger den nævnte bevægelse også behovet for større boligorga-
nisationer eller administrative fællesskaber, som mere professionelt kan indgå i 
samarbejdet med kommunerne. 
 
Habilitet, ansvarsfordeling og sanktionsmuligheder 
Et tættere samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne - herunder 
navnlig øget brug af aftaler - kan give anledning til habilitetsproblemer, idet 
kommunen i så fald indtager en dobbeltrolle både som aftalepart og som til-
synsmyndighed. Den nævnte dobbeltrolle rejser også spørgsmål om ansvarsfor-
delingen mellem parterne, herunder mulighederne for sanktioner, hvis aftalen 
ikke overholdes. 
 
Lokalt - centralt tilsyn 
En overgang til en højere grad af mål- og aftalestyring stiller som nævnt krav 
om et øget kompetenceniveau både i kommunernes forvaltninger og i boligor-
ganisationernes administration.  
 
Der kan principielt rejses spørgsmål om, hvorvidt tilsynsopgaverne - helt eller 
delvis - bør løftes ud af kommunernes regi og organiseres på lands- eller regio-
nalt plan med det formål at sikre mere ensartede afgørelser samt at imødegå de 
nævnte habilitetsproblemer.  
 
Med strukturreformen pr. 1. januar 2007 og de hermed etablerede større kom-
munale enheder er der imidlertid etableret et godt grundlag for, at kommunerne 
kan leve op til de udfordringer, som en overgang til en højere grad af mål- og 
aftalestyring stiller. Der er således ikke fundet grundlag for at overveje en cen-
tralisering af tilsynsfunktionerne nærmere.  
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Hertil kommer, at udvalget finder det vigtigt at fastholde mulighederne for en 
sammenhængende lokal boligpolitik såvel som sammenhængen mellem kom-
munernes indsats overfor de almene boligområder og andre kommunale indsat-
ser i de pågældende områder. Endvidere giver en kommunal forankring af tilsy-
net de optimale muligheder for udnyttelse af kommunernes lokalkendskab. 
 

4.7. Overvejelser om ændringer af regler/styring 
 
4.7.1. Indledning 
Tilsynet skal sikre, at boligorganisationerne drives i overensstemmelse med de 
overordnede målsætninger for den almene boligsektor, og at boligorganisatio-
nerne overholder gældende regler. 
 
Kommunens nuværende tilsynsopgaver omfatter derfor, jf. afsnit 4.5, følgende 
opgaver:  
 

 Et legalitetstilsyn knyttet til en række hovedområder (organisatorisk til-
syn, økonomisk tilsyn, tilsyn med udlejning og teknisk tilsyn). 

 En række forhåndsgodkendelser vedrørende en række nærmere angivne 
enkeltdispositioner inden for de nævnte områder. 

 
Derudover arbejder kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne som nævnt i 
vid udstrækning sammen om løsningen af en række opgaver i relation til ny-
byggeri og løsningen af problemer i relation til eksisterende byggerier. Som 
eksempler på sidstnævnte samarbejdsflader kan nævnes aftaler om anvisnings-
ret/kombineret udlejning, forebyggende sociale indsatser, helhedsplaner vedrø-
rende problemramte bebyggelser mv.  
 
Det er i vid udstrækning overladt til den enkelte kommunalbestyrelse, hvorledes 
den vil tilrettelægge tilsynet, og hvilken politik den vil føre med hensyn til god-
kendelse af enkeltdispositioner og indgåelse af aftaler.  
 
De brede rammer for kommunalbestyrelsen gør området velegnet til mål- og 
aftalestyring.  
 
Forslagene nedenfor tager derfor udgangspunkt i en ny styringsmodel, jf. kapi-
tel 3 som baserer sig på:  
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 En løbende dialog mellem boligorganisationen og den tilsynsførende 
kommune (styringsdialog) på baggrund af en årlig afrapportering fra 
boligorganisationen. En række eksisterende godkendelsesbeføjelser for 
kommunalbestyrelsen foreslås samtidig afskaffet eller forenklet. 

 
 Aftaler i højere grad end kontrol. 

 
Styringsmodellen gør det muligt for kommunerne i højere grad at målrette tilsy-
nets ressourcer mod områder, der kræver boligpolitisk koordinering, og/eller 
områder, hvor tidlige indgreb er nødvendige - dvs. føre et mere proaktivt tilsyn. 
Det er således hensigten, at modellen skal styrke det fremadrettede, problemfo-
regribende tilsyn.  
 
Det skal understreges, at den nye styringsmodel ikke ændrer ved kommunalbe-
styrelsens legalitetstilsyn som sådant. Kommunalbestyrelsen vil fortsat være 
berettiget og forpligtet til at gribe ind med henstillinger og påbud mv., hvis bo-
ligorganisationen ikke overholder gældende regler. Det må imidlertid forventes, 
at den nye styringsmodel vil indebære, at kommunerne for fremtiden vil skulle 
bruge væsentligt færre ressourcer på denne del af tilsynet.  
 
Der er som nævnt i styringsmodellen lagt op til, at kommunalbestyrelsen i høje-
re grad end i dag samarbejder med boligorganisationerne og indgår aftaler om 
boligorganisationens drift/udvikling af boligområdet. Der kan dels være tale om 
at indgå aftale på områder, hvor der ikke er reguleret, men der kan også være 
tale om at indgå aftaler som alternativ til en eksisterende regulering.  
Samarbejdet og aftalerne vedrører samtlige overordnede målsætninger for sek-
toren, dvs.:  
 

 Ledelse og beboerdemokrati 
 Økonomi og drift 
 Udlejning 
 Velfungerende boligområder 
 Nybyggeri og modernisering. 

 
Overholder én af parterne ikke en indgået aftale, vil det typisk bero på aftalens 
indhold, hvilke eventuelle sanktionsmuligheder/konsekvenser der er forbundet 
hermed.  
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Der er ikke fundet grundlag for at fastsætte særlige regler om inhabilitet i for-
bindelse med den nye styringsmodel. Spørgsmål, der måtte opstå herom i relati-
on til den kommunale aftalepart, vil skulle afgøres efter forvaltningslovens al-
mindelige regler.  
 
4.7.2. Styringsdialog 
 
Forslag 4.1: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at 
føre en dialog i form af regelmæssige møder med hver enkelt bolig-
organisation om byggeri og drift af almene boliger, herunder om 
udviklingen i de almene boligområder (styringsdialog). Dialogmø-
derne skal som udgangspunkt afholdes hvert år. Dialogen føres på 
grundlag af en afrapportering (dokumentationspakke) om mål og 
resultater, som boligorganisationen indsender til kommunalbestyrel-
sen, jf. forslag 4.2 nedenfor.  
Det anbefales endvidere, at kommunerne fremmer et princip om én 
samlet indgang for boligorganisationerne til de relevante forvalt-
ningsgrene i kommunerne.  
 
Den nye styringsmodel forudsætter en høj grad af gensidig kommunikation 
mellem kommunalbestyrelsen om og med de almene boligorganisationer. 
 
Det foreslås derfor, at der stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal føre en 
dialog i form af regelmæssige møder med hver enkelt boligorganisation om 
byggeri og drift af almene boliger, herunder om udviklingen i de almene bog-
ligområder (styringsdialog). Møderne skal som udgangspunkt afholdes hvert år.  
 
Den foreslåede model for mål- og aftalestyring lægger op til, at kommunen i 
højere grad end i dag etablerer et differentieret tilsyn, hvor kommunalbestyrel-
sen systematisk tilrettelægger sin tilsynsindsats under hensyntagen til udviklin-
gen i det enkelte boligområde og den enkelte boligorganisations forhold og 
præstationer. Som konsekvens heraf åbnes der for, at kommunalbestyrelsen og 
boligorganisationen kan tilrettelægge en mere fleksibel dialog, hvor man i stedet 
for en fast 1-årig mødekadence f.eks.: 
 

 tilrettelægger en turnus, så der efter nærmere aftale sættes fokus på for-
skellige temaer indenfor en 3-årig periode eller  

 fastsætter en 2- eller 3-årig tilsynskadence.   
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Forudsætningen for dette vil i alle tilfælde være, at boligorganisationen i relativt 
høj grad opfylder sektorens målsætninger, herunder at der ikke vurderes at være 
væsentlige risici og problemer i tilknytning til driften, samt at der ikke er væ-
sentlige behov for koordination og aftaleindgåelse mellem boligorganisation og 
kommune. Uanset om der er aftalt en 2- eller 3-årig tilsynskadence, vil kommu-
nen dog fuldt ud skulle varetage sine tilsynsopgaver, herunder årligt foretage en 
regnskabsgennemgang. 
 
Der skal som minimum afholdes et styringsmøde hvert 3. år.  
 
Dialogen skal føres med udgangspunkt i en afrapportering (dokumentations-
pakke), som boligorganisationen indsender til kommunalbestyrelsen om bolig-
organisationens mål og resultater, jf.  nærmere herom i forslag 4.2 nedenfor.  
 
Formålet med styringsdialogen er:  
 

 at drøfte større udfordringer for boligorganisationen 
 at gøre status med hensyn til, om sektorens målsætninger efterleves 

samt  
 at afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler 

mellem kommune og boligorganisation, herunder at fastlægge en ”kø-
replan” (procesplan) herfor. 

 
Det er i øvrigt op til den enkelte kommunalbestyrelse, hvorledes den nærmere 
vil tilrettelægge styringsdialogen, herunder hvilken vægt der skal lægges på 
gennemgangen af de enkelte områder. Dette afhænger blandt andet af boligor-
ganisationens størrelse, det nærmere indhold af boligorganisationens rapporte-
ring mv., jf. også bemærkningerne ovenfor om et differentieret tilsyn. Kommu-
nalbestyrelsen kan endvidere tilrettelægge en fælles proces med deltagelse af 
flere boligorganisationer, der er involveret i samme boligområde, eller som 
administreres af samme forretningsførerorganisation.    
 
Udover de nævnte møder med hver enkelt boligorganisation, kan der også være 
behov for, at den tilsynsførende kommune holder regelmæssige fællesmøder 
med deltagelse af alle boligorganisationer i kommunen med henblik på drøftelse 
af tværgående spørgsmål. Der er imidlertid ikke fundet grundlag for at foreslå et 
egentligt krav herom, da behovet vil variere lokalt. Det samme gælder møder 
mellem kommuner om erfaringsudveksling/tværgående indsatser. 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 131



 132

Parterne bør hver for sig sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede på 
møderne samt vurdere, i hvilket omfang der er behov for politisk deltagelse.  
 
Det anbefales i forlængelse heraf, at kommunerne fremmer et princip om én 
samlet indgang for boligorganisationerne til de relevante forvaltningsgrene i 
kommunerne, jf. eksemplet fra Esbjerg Kommune. En sådan samlet indgang til 
kommunen vil kunne effektivisere såvel dialogmøderne som de løbende kontak-
ter mellem parterne i tidsrummet mellem møderne. 
 
4.7.3. Dokumentation 
 
Forslag 4.2: Det foreslås, at boligorganisationen årligt skal udar-
bejde og indsende en dokumentationspakke vedrørende mål og re-
sultater til kommunalbestyrelsen. Dokumentationspakken skal inde-
holde en ”selvangivelse”, årsrapport, regnskaber, herunder revisi-
onsprotokol og spørgeskema, samt resultater af relevante analyser 
af boligorganisationen og afdelinger af denne. Der igangsættes et 
arbejde med henblik på den nærmere udformning af de enkelte 
elementer i dokumentationspakken.  
 
Det foreslås, at boligorganisationen årligt skal levere en dokumentationspakke 
til brug for styringsdialogen med kommunen. Dokumentationspakken vil samti-
dig styrke gennemsigtigheden i boligorganisationens aktuelle situation og vil 
således også styrke organisationsbestyrelsens og beboerdemokratiets mulighe-
der for at få indsigt heri. Pakken skal indeholde følgende:  
 

 En ”selvangivelse”   
 En årsrapport 
 Regnskaber, herunder revisionsprotokol og spørgeskema (det er samti-

dig hensigten at revidere det nuværende spørgeskema – den såkaldte 
”tipskupon” – således at det afspejler et bredere spektrum af driftsfor-
hold)  

 Resultater af relevante analyser af boligorganisationen og afdelinger af 
denne. 
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I ”selvangivelsen” skal boligorganisationen evaluere og vurdere sine egne præ-
stationer, - dvs. hvordan boligorganisationen lever op til de overordnede mål-
sætninger for sektoren. Følgende forhold skal indgå i ”selvangivelsen”:   
 

 Boligorganisationens aktuelle udfordringer - struktureret efter sektorens 
overordnede målsætninger   

 Tiltag, som boligorganisationen vil iværksætte  
 Behovet for koordination, samarbejde, aftaleindgåelse mv. med kom-

munen.  
 
Selvangivelsen fungerer således både som boligorganisationens afrapportering 
og som et oplæg til, hvad der efter boligorganisationens opfattelse bør indgå i 
styringsdialogen. Det er vigtigt, at selvangivelsen bliver kortfattet og ensartet i 
sin opbygning – f.eks. i form af et spørgeskema. 
 
Den nævnte dokumentationspakke skal indsendes til kommunalbestyrelsen, 
uanset at der måtte være fastlagt en mødekadence, som alene indebærer dialog-
møder hvert 2. eller 3. år for den pågældende boligorganisation. Dette er nød-
vendigt for, at kommunalbestyrelsen løbende kan følge udviklingen som til-
synsmyndighed - f.eks. kan der være tale om en enkelt problemramt afdeling i 
en ellers velfungerende boligorganisation med flere afdelinger. 
 
Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med henblik på den nærmere udform-
ning af de enkelte elementer i dokumentationspakken. Arbejdet er en nødvendig 
forudsætning for igangsætningen af det nye styringssystem og skal derfor gen-
nemføres inden for en kort tidshorisont. Resultaterne af arbejdet skal samtidig 
indgå i den foreslåede generelle revision af gældende regnskabsregler mv., jf. 
forslag 7.3, som har en lidt længere tidshorisont. 
 
4.7.4. Redegørelse for styringsdialog 
 
Forslag 4.3: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde 
en redegørelse for den gennemførte styringsdialog. Redegørelsen 
skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
Når kommunen har modtaget dokumentationspakken, indkalder den som nævnt 
til møde, hvor materialet skal drøftes (styringsdialogen).  
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I forlængelse heraf foreslås, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en redegø-
relse for den gennemførte styringsdialog med hver boligorganisation. Redegø-
relsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.  
 
I redegørelsen skal de enkelte elementer i styringsdialogen være omhandlet, 
dvs. følgende skal være indeholdt:   
 

 Et referat af drøftelsen mellem boligorganisation og kommune, hvor 
begge parters vurdering af boligorganisationens udfordringer og mål-
opfyldelse fremgår.  

 En oplistning af de punkter, hvor parterne er nået til enighed, herunder 
om den fremtidige samarbejdsproces, behovet for indgåelse af aftaler, 
analyser, fortsatte drøftelser, kommunale godkendelser mv.  

 
Redegørelsen er - på linie med dokumentationspakken - et centralt redskab for 
samarbejdet mellem kommunen og skal sikre et godt grundlag for samarbejdet 
også i tidsrummet mellem styringsdialogmøderne. 
 
4.7.5. Kommunale godkendelser 
 
Forslag 4.4: Det foreslås, at en række kommunale godkendelses-
beføjelser afskaffes eller forenkles som følge af den nye styringsmo-
del.  
 
Det foreslås, at en række eksisterende regler om kommunal godkendelse af en-
keltdispositioner så vidt muligt afskaffes. Det bør i den forbindelse overvejes, i 
hvilket omfang der til gengæld skal stilles krav om oplysning om disse disposi-
tioner i den årlige dokumentationspakke, således at der er sikkerhed for en fort-
sat gennemsigtighed heri.  
 
Baggrunden herfor er, at den nye styringsmodel med løbende afrapporteringer 
og dialog mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen i vid udstræk-
ning kan sikre de hensyn, der ligger til grund for reglerne. 
 
Udgangspunktet er således, at der skal være væsentlige grunde, f.eks. vedrøren-
de offentlige interesser eller retssikkerhed og beskyttelse af lejernes interesser, 
til at opretholde en godkendelsesbeføjelse på et givet område.  
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Endvidere foreslås en række godkendelsesbeføjelser forenklet. Forenklingen har 
til formål at gøre regelsættet mere smidigt og fleksibelt at anvende både for 
boligorganisationerne og kommunerne. 
 
Det skal understreges, at det forhold at en godkendelsesbeføjelse foreslås opret-
holdt helt eller delvis alene er et udtryk for, at forhåndskontrol af de pågældende 
dispositioner vurderes at være påkrævet. Godkendelserne træder således ikke i 
stedet for en dialog. Tværtimod vil det ofte være hensigtsmæssigt at drøfte de 
pågældende dispositioner, inden boligorganisationen ansøger om godkendelse.  
 
En oplistning af hvilke kommunale godkendelsesbeføjelser, der henholdsvis 
ophæves, forenkles eller opretholdes uændret - samt hvilke nye godkendelses-
beføjelser, der foreslås indført, fremgår af bilag 4.1. 
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Bilag 4.1. Oversigt over kommunale godkendelser  
 
Af oversigten fremgår, hvilke af de nuværende kommunale godkendelses- 
beføjelser, der foreslås afskaffet, forenklet eller opretholdt.  
 
Endvidere indeholder oversigten forslag om nye godkendelsesbeføjelser. 
 
Afskaffes:  

 Opløsning af en boligorganisation med henblik på en sammenlægning 
med én eller flere andre boligorganisationer - jf. forslag 5.6.  

 Sammenlægning af afdelinger, hvortil der er ydet statslig eller kommu-
nal støtte - jf. forslag 5.7. 

 Indgåelse af aftaler, hvor der er risiko for ”interessekonflikter” - jf. for-
slag 6.9. 

 Indskud i og indgåelse af administrationsaftaler med et alment andels-
selskab - jf.  forslag 9.3. 

 Ændring af lejens fordeling på de enkelte boliglejemål - jf. forslag 7.7. 
 Nedsættelse af lejen (ved udamortisering af indestående lån) i afdelin-

ger, der alene indeholder sociale institutioner - jf. forslag 7.8. 
 Udlejning til andet end beboelse, hvis en bolig på grund af ganske eks-

traordinære udlejningsvanskeligheder ikke kan udlejes til beboelse - jf. 
forslag 8.13. 

 Udlån eller tilskud fra dispositionsfonden til finansiering af boligorga-
nisationens administrationsejendom - jf. forslag 10.4. 

 Udlån af afdelingsmidler til afdelinger med driftsunderskud, der over-
stiger én måneds bruttolejeindtægt, som ikke skyldes udlejningsvanske-
ligheder - jf. forslag 10.8.  

 
Forenkles:  

 Huslejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder o.l. - jf. forslag 7.6. 
 Forhøjelser af beboerindskud og depositum med henblik på at sikre 

dækning af lejernes forpligtelser overfor afdelingen, herunder udgifter i 
forbindelse med det lejedes fraflytning - jf. forslag 7.9.  

 Etablering af og indskud i selskaber, der forestår ekstern byfornyelse, 
salg af viden om boligbyggeri og boligadministration samt indskud i 
selskab, der udlejer erhvervsarealer - jf. forslag 9.2. 

 Udlejning af almene boligorganisationers ejendomme til andet end be-
boelse - jf. forslag 9.2. 

 Starthuslejen ved nybyggeri, herunder fordelingen af huslejen på de en-
kelte boliglejemål - jf. forslag 7.7 og 11.1. 
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Opretholdes:  
 Oprettelse af nye boligorganisationer. 
 Forhøjelse af vederlag til bestyrelsen. 
 Overdragelse og pantsætning af garantibeviser i garantiorganisationer.   
 Udbetaling af udbytte over 5 pct. af garantikapitalen i garantiorganisati-

oner. 
 Dækning af tab ved lejeledighed med en afdelings egne midler. 
 Udbetaling af byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i særligt omfat-

tende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelses-arbejder. 
 Drift af private udlejningsboliger og kollegier, hvortil kommunalbesty-

relsen har anvisningsret. 
 Salg (afhændelse). 
 Køb (erhvervelse). 
 Væsentlig forandring. 
 Pantsætning. 
 Godkendelse af boligorganisationens anvisninger i hvert enkelt tilfælde. 
 Godkendelse af helhedsplan for boligområder, hvor der er boligafdelin-

ger med væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karak-
ter. 
 

Nye: 
 Fravigelse fra kravet om etablering af særlig afdeling i mindre byggesa-

ger - jf. forslag 5.4. 
 Indskud i og udøvelse af nye sideaktiviteter via et skattepligtigt selskab. 

Godkendelse af de nævnte aktiviteter kan ske som en rammegodkendel-
se – jf. forslag 9.2, 9.4, 9.8, 9.9 og 9.11. 
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Kapitel 5. Den almene boligsektors struktur  
 
 

5.1. Indledning 
 
Den almene boligsektors struktur, dvs. antallet og størrelsen af afdelinger, bo-
ligorganisationer og administrationer, er et resultat af sektorens historiske ud-
bygning, herunder byggeaktiviteten, samt ændringer i regelsættet vedrørende 
ekstern administration, oprettelse og sammenlægning af boligorganisationer og 
afdelinger. 
 
Den almene boligsektors struktur er af central betydning for sektorens mulighed 
for at sikre effektivitet og kvalitet i boligorganisationernes arbejde og afdelin-
gernes drift, samt i relation til samarbejdet med kommunerne. Det bør derfor 
overvejes, om der er barrierer for at opnå en struktur, der mest effektivt lever op 
til sektorens udfordringer og mål.      
 
I dette kapitel beskrives således den almene boligsektors struktur med henblik 
på en vurdering af mulighederne for styrkelse af sektoren. Kapitlet indeholder 
en beskrivelse af regelsættet vedrørende mulighed for ekstern administration, 
oprettelse og sammenlægning af boligorganisationer og afdelinger, samt en 
overordnet statistisk belysning af sektoren. Herudover belyses behov for struk-
turtilpasninger og afslutningsvis skitseres mulige løsninger. 
 
Denne belysning af strukturen suppleres i kapitel 6 med overvejelser om en 
styrket organisering af sektoren, samt i kapitlerne 7 og 11 med overvejelser 
vedrørende styrkede incitamenter til effektivitet, kvalitet og produktivitet i både 
byggeri og drift. 
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5.2. Lovhjemmel  
 
De gældende regler på området fremgår af:  
 

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 1  
 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kapitel 1, 3, 6, 7 og 20  
 Normalvedtægterne 

 

5.3. Regelindhold  
 
5.3.1. Oprettelse af ny boligorganisation 
Enhver kan i princippet - med kommunalbestyrelsens godkendelse - tage initia-
tiv til at stifte en ny almen boligorganisation. Det er dog en række forudsætnin-
ger for kommunens godkendelse:  
 

 at der skønnes at være behov for boligorganisationen for at få gennem-
ført det fornødne almene boligbyggeri i området eller for at sikre en ri-
melig konkurrence imellem boligorganisationerne 

 at boligorganisationen skønnes at kunne sikre en effektiv administration 
såvel af afdelinger under opførelse som af afdelinger i drift og 

 at almindelige hensyn til forenkling og strukturrationalisering i området 
ikke taler imod oprettelse af flere boligorganisationer. 

 
Det er forudsat, at kommunalbestyrelsen i vurderingen af, hvorvidt godkendelse 
skal meddeles, kan inddrage hensyn, der går ud over en formel konstatering af, 
om lovens bestemmelser kan opfyldes. 
 
En undtagelse er almene andelsboligorganisationer, der oprettes i medfør af lov 
om byfornyelse og boligforbedring. Sådanne boligorganisationer skal godken-
des, medmindre særlige hensyn taler imod. 
 
Kommunalbestyrelsen skal indberette godkendelse af nye boligorganisationer til 
Velfærdsministeriet, Økonomistyrelsen og Landsbyggefonden. 
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Ændring af organisationsform for en eksisterende boligorganisation sidestilles 
med etablering af et nyt selskab, og kræver derfor også kommunalbestyrelsens 
godkendelse. 
 
5.3.2. Sammenlægning af boligorganisationer 
En eller flere boligorganisationer kan beslutte at lægge sig sammen til en ny og 
større organisation. Typisk foregår det - uanset organisationsformen - ved, at én 
boligorganisation (den fortsættende boligorganisation) fortsætter, mens de øvri-
ge berørte boligorganisationer opløses. De ophørende boligorganisationers afde-
linger fortsætter som nye afdelinger i den fortsættende boligorganisation. De 
opløste boligorganisationers midler indgår efter sammenlægningen i den fort-
sættende boligorganisation. 
 
Boligorganisationens øverste myndighed kan beslutte opløsning med henblik på 
sammenlægning med en eller flere andre boligorganisationer. Der er krav om 
kvalificeret flertal og krav til afstemningsproceduren.  
 
Boligorganisationens øverste myndighed kan beslutte sammenlægning, uden at 
forslaget forelægges afdelingsmødet i organisationens enkelte afdelinger til 
godkendelse. Derimod skal kommunalbestyrelsen godkende sammenlægningen. 
Kommunalbestyrelsen skal indberette opløsningen til Økonomistyrelsen, så-
fremt der er indestående statslån eller statsgaranterede lån eller der ydes statslig 
driftsstøtte til ejendommen. 
 
5.3.3. Sammenlægning af afdelinger 
Boligorganisationens øverste myndighed kan beslutte sammenlægning af to 
eller flere afdelinger. Det er en betingelse, at sammenlægningen vedrører afde-
linger i samme kommune, medmindre der er tale om bebyggelser med et meget 
lille antal boliger. 
 
Sammenlægning skal godkendes på afdelingsmøder i hver af de berørte afdelin-
ger. Har boligorganisationen i forbindelse med nybyggeri i flere etaper truffet 
beslutning om, at to eller flere byggeafsnit tilsammen skal udgøre én afdeling, 
kan afdelingsmødet dog ikke omgøre det. 
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Kommunalbestyrelsen skal godkende sammenlægning, hvis der er ydet støtte til 
en af afdelingerne. Ved sammenlægning på tværs af kommuner skal hver af de 
respektive kommunalbestyrelser godkende sammenlægningen. 
 
Når sammenlægning af afdelingerne er sket, skal lejen fastsættes efter ensartede 
principper under hensyn til boligernes indbyrdes værdi. Hvis lejeforhøjelse i en 
eller flere af afdelingerne er nødvendig, skal tilpasningen ske over højst 10 år. 
Herefter må der ikke være lejeforskelle, som ikke er begrundet i boligernes 
indbyrdes brugsværdi. 
 
5.3.4. Opdeling af afdelinger 
Boligorganisationens øverste myndighed kan desuden beslutte opdeling af en 
afdeling i 2 eller flere selvstændige afdelinger. Formelt set betragtes en opdeling 
som afhændelse af boligorganisationens ejendom inden for samme organisation. 
Opdelingen kræver derfor ikke afdelingens godkendelse. 
 
Ved opdeling af en afdeling skal der blandt andet foretages en forholdsmæssig 
opdeling af lånene i den oprindelige afdeling, så den nyoprettede afdeling over-
tager lånene på den ejendom, der overgår til afdelingen, ligesom afdelingen skal 
have skøde på den ejendom, der overgår. Overdragelsessummen kan fastsættes 
til indestående belåning. Meddelte tilsagn om støtte overføres, og statsgarantier, 
kommunale og regionale garantier samt alle regarantier vedstås. 
 
Da opdeling betragtes som afhændelse, skal kommunalbestyrelsen godkende 
opdelingen. Kommunalbestyrelsen skal indberette opdelingen til Økonomisty-
relsen, såfremt der er indestående statslån eller statsgaranterede lån eller der 
ydes statslig driftsstøtte til ejendommen. 
 
5.3.5. Administrationsaftaler 
Boligorganisationens øverste myndighed kan beslutte, at organisationen helt 
eller delvist skal administreres af en forretningsfører.  
 
Forretningsføreren kan være enten: 
  

 en almen forretningsførerorganisation  
 et alment andelsselskab  
 en anden almen boligorganisation eller  
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 en privat administrator, f.eks. en advokat.  
 
Hvis en almen boligorganisation beslutter sig for at blive administreret af et 
alment andelsselskab, kan dette således ske enten ved, at administrationen over-
lades til et eksisterende alment andelsselskab, eller ved at boligorganisationen 
sammen med andre almene boligorganisationer opretter et nyt andelsselskab til 
at forestå administrationen. Der har ikke siden 1989 kunne oprettes nye forret-
ningsførerorganisationer (jf. afsnit 6.3.1). 
 
Etablering af fælles administration for flere almene boligorganisationer kan 
være en forløber for sammenlægning af en eller flere af de administrerede orga-
nisationer. 
 
Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationsaftaler med almene an-
delsselskaber, men ikke med forretningsførerorganisationer. 
 

5.4. Den almene boligsektors struktur – statistisk set 
 
I det følgende afsnit gives en overordnet statistisk belysning af den almene bo-
ligsektors struktur.  
 
Det statistiske grundlag for belysningen af den almene sektor nedenfor omfatter 
de almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation, opgjort primo 2007. 
Datagrundlaget til opgørelsen af bestanden primo 2007 tager udgangspunkt i 
regnskaberne for de almene boligafdelinger for 2005, samt Velfærdsministeriets 
edb-baserede indberetnings-, forvaltnings- og informationssystem for det støtte-
de byggeri (BOSSINF-STB) og stamregisteret fra Landsbyggefonden.  
 
5.4.1. Struktur og antal boliger  
Antallet af almene boligorganisationer, afdelinger og boliger primo 2007 er vist 
i tabel 5.1. Det fremgår heraf, at der er 764 almene boligorganisationer med 
7.745 afdelinger og 548.397 boliger. Den almene sektor udgør dermed en fem-
tedel af den samlede boligbestand på knap 2,7 mio. boliger. 
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Tabel 5.1. Den almene sektor primo 2007, samt 2000, 1995, 1986 og 1978 
Gns. antal boliger pr.:  Antal 

organisationer 
 

Afdelinger 
 

Boliger Organisation Afdeling 
 
2007 

 
764 

 
7.745 

 
548.397 

 
718 

 
71 

      
2000 741 7.103 504.458 681 71 
1995 691 6.341 463.732 671 73 
1986 639 4.681 371.601 582 79 
1978 588 3.606 288.254 490 80 

Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligafde-
lingers regnskaber (2007), ”Den almene boligsektor – statistik 2000” (By- og Boligmi-
nisteriet) samt ”Almennyttige boligafdelingers regnskaber” årgangene 1978 og 1992-
1993 (Boligministeriet).  
 
Figur 5.1. Udviklingen i antallet af organisationer, afdelinger og almene boli-
ger (indeks 1978=100) 
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Antallet af boligorganisationer er i løbet af de sidste 29 år øget med 176 organi-
sationer, svarende til en stigning på 30 pct. Da tilvæksten i antallet af almene 
boliger i samme perioden har været på 90 pct., er det gennemsnitlige antal boli-
ger pr. organisation øget fra 490 boliger pr. organisation i 1978 til 718 boliger i 
2007. Modsat er antallet af afdelinger siden 1978 øget med mere end tilvæksten 
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i antallet af boliger, hvilket har mindsket det gennemsnitlige antal boliger pr. 
afdeling fra 80 boliger i gennemsnit i 1978 til 71 boliger pr. afdeling i 2007.    
 
Inden for den almene sektor er familieboligen med godt 483.000 boliger, sva-
rende til 88 pct. af den almene boligbestand, den klart mest dominerende bolig-
type. Ældre- og ungdomsboliger udgør godt 36.000 henholdsvis godt 29.000 
boliger, svarende til en andel på henholdsvis 7 pct. og 5 pct. af den samlede 
almene boligbestand. Andelen af ældre- og ungdomsboliger er imidlertid kraf-
tigt stigende i nybyggeriet og har samlet set udgjort knap halvdelen af det alme-
ne byggeri, opført i løbet af de sidste 10 år, jf. figur 5.2.   
 
Figur 5.2. Antallet af almene boliger fordelt på boligtype og ibrugtagelsesår 
primo 2007 
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Anm.: Boligtypen ældrebolig blev indført med ældreboligreformen i 1987. Boligbygge-
ri direkte målrettet ældre bestod før ældreboligreformen primært af lette kollektivboliger 
og kommunale pensionistboliger. 
Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligafde-
lingers regnskaber 
 
Geografisk set er der almene boliger i alle landets kommuner, men der er store 
variationer i de almene boligers andel af den samlede boligmasse i de enkelte 
kommuner. Der er en relativ tæt sammenhæng mellem ejerform og geografisk 
beliggenhed. Andelen af almene boliger er generelt stigende med stigende by-
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mæssighed, mens modsat ejerboligers andel er aftagende med stigende bymæs-
sighed. Andelen af almene boliger i de enkelte kommuner fremgår af figur 5.3. 
 
Figur 5.3. Andelen af almene boliger i pct. af boligmassen fordelt på kommuner 
primo 2007 
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For de almene boliger ses en kraftig overrepræsentation i kommunerne på Kø-
benhavns vestegn med en andel på over 40 pct. I kommunerne Brøndby, Al-
bertslund, Ballerup og Herlev udgør de almene boliger over halvdelen af alle 
boliger. Modsat er de almene boliger kraftig underrepræsenteret i primært de 
mindre kommuner i provinsen og udgør f.eks. under 10 pct. i blandt andet 
kommunerne: Lemvig, Rebild, Nordfyn - men også i enkelte kommuner i Ho-
vedstadsregionen f.eks. Vallensbæk og Gentofte.  
 
29 kommuner har under 2.000 almene boliger (i alt 33.000 boliger), mens der i 
andre 29 kommuner er over 6.000 almene boliger (i alt 368.000 boliger). Kø-
benhavn, Århus og Aalborg kommuner har til sammen i alt 126.300 almene 
boliger, svarende til knap 1/4 af den samlede sektor, fordelt med 57.800 boliger i 
København, 42.800 boliger i Århus og 25.700 boliger i Aalborg. 
 
I tabel 5.2 er boligorganisationerne fordelt efter yngste afdelings ibrugtagelses-
år. Det ses heraf, at godt halvdelen af boligorganisationerne har opført almene 
boliger siden år 2000, mens godt 1/5 af boligorganisationerne ikke har opført 
boliger i løbet af de sidste 25 år. Boligorganisationerne, der opfører almene 
boliger, er gennemsnitlig større end dem, der ikke bygger. Således repræsente-
rer de almene boligorganisationer, der har opført boliger siden årtusindskiftet, 
godt 3/4 af boligsektoren, mens boligorganisationerne, der ikke har opført boli-
ger i de sidste 25 år, repræsenterer under 1/10 af sektoren.  
 
Tabel 5.2. Boligorganisationer fordelt efter hhv. yngste og ældste afdelings 
ibrugtagelsesår primo 2007 

Yngste afdeling Ældste afdeling 
Afdelings 
ibrugtagel-
sesår 

Antal 
organi- 
sationer I pct. 

 
Antal 

boliger I pct. 

Antal 
organi- 
sationer I pct. 

 
Antal 

boliger I pct. 
 - 1959 86 11,3 9.853 1,8 468 61,3 469.058 85,5 

1960-1979    72 9,4 31.245 5,7 131 17,1 60.835 11,1 

1980-1994 113 14,8 49.653 9,1 109 14,3 14.666 2,7 

1995-1999    87 11,4 42.829 7,8 33 4,3 2.302 0,4 

2000-2005 312 40,8 262.287 47,8 21 2,7 1.491 0,3 

2006        94 12,3 152.530 27,8 2 0,3 45 0,0 

I alt            764 100,0 548.397 100,0 764 100,0 548.397 100,0 

Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligafde-
lingers regnskaber  
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Fordelingen af boligorganisationerne efter ældste afdelings ibrugtagelsesår illu-
strerer organisationernes historiske oprindelse. Det fremgår af tabel 5.2, at godt 
60 pct. af organisationerne oprindeligt er etableret for over 45 år siden, og at 
disse organisationer i dag repræsenterer 85 pct. af boligsektoren. Boligorganisa-
tioner, der har sin oprindelse indenfor de sidst 25 år, udgør 1/5 af organisationer-
ne, men er primært meget små organisationer med i alt 18.500 boliger.  
 
5.4.2. Organisationsstruktur 
I tabellerne 5.3-5.5 belyses den almene sektors struktur med hensyn til organisa-
tioner og afdelinger samt med hensyn til administrationsforholdene. 
  
Størrelsesmæssigt er der en stor spredning imellem de 764 boligorganisationer. 
Den gennemsnitlige boligorganisation har 10 afdelinger med i alt godt 700 boli-
ger svarende til godt 70 boliger pr. afdeling, jf. tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3. Organisationsstrukturen i den almene sektor primo 2007 

Antal boliger 
pr. organisation

Antal 
organisa-

tioner 
Fordeling 

i pct. 

 
Antal 

afdelinger 
Antal 

boliger 

Antal boliger 
pr. organisation 

(gns.) 
1-49 133 17,4 191 3.671 28 

50- 99          86 11,3 202 6.259 73 

100-199         104 13,6 442 15.520 149 

200-499         167 21,9 1.275 53.169 318 

500-999         114 14,9 1.503 80.439 706 

1.000-1.999       87 11,4 1.647 121.783 1.400 

2.000-4.999       62 8,1 1.927 182.361 2.941 

5.000-9.999       9 1,2 398 57.543 6.394 

10.000-20.000    2 0,3 160 27.652 13.826 

I alt            764 100,0 7.745 548.397 718 

Anm.: Opgørelsen er ekskl. organisationer uden egne boliger blandt andet forretningsfø-
rerorganisationer. 
Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligafde-
lingers regnskaber 
 
133 organisationer, svarende til knap 1/5 af alle boligorganisationer, har under 
50 boliger pr. organisation (28 boliger i gennemsnit). I den modsatte ende har 
godt 1/5 af boligorganisationerne over 1.000 boliger pr. organisation. Tilsammen 
repræsenterer denne femtedel godt 4.100 afdelinger fordelt på 389.000 boliger, 
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svarende til godt 70 pct. af sektoren. De resterende 3/5 af boligorganisationerne 
har mellem 50 og 1.000 boliger pr. organisation.  
 
73 boligorganisationer har mere end 2.000 boliger. Hvis alle boligorganisationer 
skulle have denne mindstestørrelse, skulle 691 boligorganisationer eller 90 pct. 
af alle boligorganisationer således indgå i større eller mindre fusioner med an-
dre boligorganisationer. Mange af de mindre boligorganisationer bliver dog 
administreret af større boligorganisationer eller administrationsfællesskaber, jf. 
afsnit 5.4.3.  
 
I perioden 1998-2006 er der blevet ”nedlagt”/opløst (dvs. overgået til anden 
organisation) 57 boligorganisationer (ekskl. forretningsførerorganisationer) med 
i alt knap 12.000 boliger (heraf 6.300 boliger i 2006). Det er primært små bolig-
organisationer, der ”nedlægges”. Således havde 70 pct. af de nedlagte organisa-
tioner under 150 boliger inden sammenlægningen. De ”nedlagte” boligorganisa-
tioner sammenlagde sig med boligorganisationer, der i gennemsnit var 5 gange 
så store.    
 
Boligorganisationernes virke er i høj grad lokalt forankret indenfor en kommu-
negrænse. Før kommunalreformen havde 668 boligorganisationer udelukkende 
afdelinger i én kommune – repræsenterende 370.000 boliger, svarende til godt 
2/3 af sektoren. Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 har styrket denne ”loka-
le” tilknytning. Over 9 af 10 boligorganisationer (710 organisationer) med 
419.000 boliger og dermed 3/4 af den samlede sektors boliger har således nu kun 
boligafdelinger i én kommune. I over halvdelen af kommunerne består mindst 
9/10 af den almene boligmasse udelukkende af boligorganisationer (en eller fle-
re), der kun har afdelinger i den samme kommune. 
 
I figur 5.4 er vist antallet af boligorganisationer med boligafdelinger i de enkelte 
kommuner. Det ses, at der er stor spredning i antallet af organisationer med 
afdelinger i de enkelte kommuner. 8 kommuner har mindst 15 boligorganisatio-
ner og heraf har de 4 største kommuner mindst 20 boligorganisationer. Modsat 
har 20 kommuner maksimalt 5 boligorganisationer med afdelinger i kommunen. 
Ø-kommunerne Ærø, Langeland, Fanø, Morsø, Samsø og Læsø har heraf 3 eller 
færre boligorganisationer i kommunen.     
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Figur 5.4. Antal boligorganisationer med afdelinger i kommunen, primo 2007 

Antal organisationer 15 - 31 10 - 14
6 - 9 1 - 5

Furesø
Allerød

Fredensborg

Helsingør

Hillerød
Hørsholm
Rudersdal

Egedal
Frederikssund

Greve

Køge

Frederiksværk-Hundested

Roskilde

Solrød

Gribskov

Odsherred

Holbæk

Faxe

Kalundborg

Ringsted

Slagelse Stevns

Sorø

Lejre

Lolland

Næstved

Guldborgsund

Vordingborg

Bornholm

Middelfart

Assens

Faaborg-Midtfyn

Kerteminde

Nyborg

Odense

Svendborg

Nordfyn

Langeland

Ærø

Haderslev

Billund

Sønderborg

Tønder

Esbjerg
Fanø

Varde

Vejen

Aabenraa

Fredericia

Horsens

Kolding

Vejle

Herning

Holstebro

Lemvig

Struer

Syddjurs

Norddjurs

Favrskov

Odder

Randers

Silkeborg

Samsø

Skanderborg

Århus

Ikast-Brande
Ringkøbing-Skjern

Hedensted

Morsø

Skive

Thisted

Viborg

Brønderslev-Dronninglund

Frederikshavn

Vesthimmerland

Læsø

Rebild

Mariagerfjord

Jammerbugt

Aalborg

Hjørring

 
 
5.4.3. Administrationsforhold 
Boligorganisationerne kan som nævnt i afsnit 5.3.5 overlade deres administrati-
onsopgaver og drift til en almen forretningsførerorganisation, et alment andels-
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selskab, en anden almen boligorganisation eller en privat administrator, f.eks. en 
advokat. Tabel 5.4 og figur 5.5 viser administrationsforholdene for de almene 
boligorganisationer primo 2007. 
 
Tabel 5.4. Administrationen af den almene sektor primo 2007 

 
Antal admi-
nistratorer 

Organisati-
oner 

Afdelin-
ger 

Antal 
boliger I pct. 

Selvadministrerende, i alt 228 228 3.332 213.725 39,0 
Adm. fællesskaber, i alt     36 97 1.526 115.995 21,2 
 - AAB 1 3 97 17.472 3,2 
 - FSBbolig 1 2 75 12.412 2,3 
Forretningsførerorg., i alt  4 280 1.549 141.840 25,9 
 - KAB 1 36 270 42.827 7,8 
- DAB 1 47 285 35.570 6,5 
- Lejerbo 1 71 531 34.757 6,3 
- Domea 1 126 463 28.686 5,2 
Andelsselskab, i alt            15 117 1.170 66.135 12,1 
 - Boligkontoret Danmark 1 65 485 19.224 3,5 
 - Fællesadm. 3B 1 3 68 11.209 2,0 
Privat administrator 22 42 168 10.702 2,0 
I alt 305 764 7.745 548.397 100,0 

Anm.: I kursiv er anført administrationer med mindst 10.000 boliger i drift. 
Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligafde-
lingers regnskaber 
 
Det fremgår af tabel 5.4, at 228 boligorganisationer er selvadministrerende. De 
administrerer i alt 214.000 boliger, svarende til 39 pct. af de almene boliger i 
alt. Det gennemsnitlige antal boliger for de selvadministrerende boligorganisa-
tioner er knap 940 boliger, og det er især mellemstore boligorganisationer med 
500-5.000 boliger, der er selvadministrerende, jf. figur 5.5. Der findes dog også 
et betydeligt antal mindre boligorganisationer, der er selvadministrerende. 106 
boligorganisationer med under 500 boliger administrerer således sig selv.  
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Figur 5.5. Boligorganisationerne, fordelt efter administrationsforhold og orga-
nisationens størrelse (antal boliger pr. organisation primo 2007) 
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Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligafde-
lingers regnskaber 
 
Boligorganisationer kan foruden at administrere egne afdelinger også admini-
strere andre boligorganisationer. 97 boligorganisationer indgår i sådanne admi-
nistrative fællesskaber, fordelt på 36 administrationer med knap 116.000 boli-
ger, svarende til godt 1/5 af sektoren. Langt hovedparten af disse boliger udgøres 
af den administrerende boligorganisations egne boliger, idet omkring 100.000 
boliger af disse boliger tilhører den administrerende boligorganisation. De 2 
største boligorganisationer (AAB med knap 16.000 egne boliger og FSBbolig 
med knap 12.000 egne boliger) administrerer foruden egne også 3 mindre bo-
ligorganisationer med i alt omkring 2.200 boliger.  
 
De sidste 38 pct. af den almene sektors boliger administreres af i alt 19 organi-
sationer (andelsselskaber og forretningsførerorganisationer), der ikke selv har 
boliger, men alene har til formål at administrere andre boligorganisationer. 406 
boligorganisationer med 208.000 boliger administreres således af en forret-
ningsførerorganisation eller et andelsselskab. Der er en betydelig spredning i 
administratorernes størrelse, målt på det antal boliger de administrerer. De 4 
forretningsførerorganisationer er de største og administrerer tilsammen knap 
142.000 boliger og dermed godt 1/4 af den samlede sektor, primo 2007.  
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Indenfor de sidste par år er der foretaget en del administrative sammenlægnin-
ger, samt sammenlægninger af boligorganisationer – blandt andet initieret af 
kommunalreformen. Eksempelvis er forretningsførerorganisationerne Boligsel-
skabet AKB og KAB - Bygge- og boligadministration pr. 1. januar 2007 sam-
menlagt til en ny samlet administration KAB med omkring 45.000 boliger. Al-
bertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille andelsboligforening er 
i 2007 gået sammen om at danne et alment andelsselskab ”BO-VEST” med 
10.000 boliger. Af boligorganisationer er eksempelvis boligorganisationen Bo-
ligselskabet Sjælland med 11.000 boliger grundlagt i 2007 som en fusion mel-
lem Roskilde Boligselskab, Andelsboligforeningen af 1899 og Ringsted Bys 
Boligselskab. 
 
Boligorganisationerne har også mulighed for at indgå i administrative fælles-
skaber, som kun står for en del af administrationen f.eks. udlejning (oprettelse 
af fælles venteliste) ligesom der er mulighed for at indgå samarbejdsaftaler. 
Eksempelvis indgik Lejerbo, FSBbolig og Boligkontoret Danmark medio 2006 
et strategisk samarbejde omfattende omkring 70.000 boliger. Samarbejdet sker 
for at udnytte stordriftsfordele og mulighederne for rationel økonomisk drift, 
herunder styrkelse af markedsføringen for de 3 selvstændige organisationer.  
 
Antallet af administrationer med mindst 2.000 boliger udgør 65 administratio-
ner med i alt knap 414.000 boliger, svarende til 3/4 af sektoren. Heraf admini-
strerer de 8 største 202.000 boliger. Modsat har 240 administrationer under 
2.000 boliger. I gennemsnit har disse organisationer knap 600 almene boliger 
pr. administration.  
 
I figur 5.6 er vist antallet af administrationer i de enkelte kommuner. Ved sam-
menligning med figur 5.5 ses, at kommunerne i praksis ikke står overfor så 
mange forskellige boligorganisationer som antallet af boligorganisationer umid-
delbart indikerer. Samarbejdet mellem boligorganisationerne, hvad enten det 
sker ved overdragelse af administrationsopgaven til anden boligorganisation, til 
andelsselskab eller til forretningsførerselskab, reducerer således antallet af 
kommuner med mange boligorganisationer. Antallet af kommuner med mindst 
10 administrationer med boligafdelinger i kommunen udgør således 19 kommu-
ner, mens 43 kommuner har mindst 10 boligorganisationer med afdelinger i 
kommunen. Særlig for København Kommune er der tale om en stor reduktion: 
fra 29 boligorganisationer til 15 administrationer, mens der i Århus kommune er 
21 boligorganisationer fordelt på 18 administrationer. I gennemsnit er der 7 
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administrationer i hver kommune, fordelt på i gennemsnit 9 boligorganisationer 
i hver kommune. Af figur 5.7 fremgår endvidere, at 59 kommuner har mellem 
5-9 administrationer, samt at 86 kommuner har maksimalt 10 administrationer. 
 
Figur 5.6. Antal administrationer med afdelinger i kommunen, primo 2007 
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Figur 5.7. Antallet af administrationer og boligorganisationer fordelt på kom-
muner, 2007 
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Anm.: Kommunerne er rangordnet efter stigende antal administrationer og derefter antal 
organisationer. 
 
5.4.4. Afdelingsstrukturen 
Organisatorisk er det boligafdelingerne, der er hovedhjørnestenen med hensyn 
til drift af boligerne. Afdelingerne er organiseret i boligorganisationer, der træf-
fer beslutninger af mere overordnet karakter, og som enten selv eller gennem et 
administrationsselskab forestår en række opgaver vedrørende afdelingernes 
administration.  
 
Det fremgår af tabel 5.5, at der i gennemsnit var 71 boliger i en almen afdeling 
primo 2007. Det ses endvidere, at godt 80 pct. af de almene boligafdelinger har 
under 100 boliger, mens 2/3 af afdelingerne har under 50 boliger. Knap 300 bo-
ligafdelinger har over 300 boliger, og de 16 største afdelinger har mellem 1.000 
og 2.000 boliger. De 3 største boligafdelinger er Gellerupparken i Århus (1.824 
boliger), Vapnagård i Helsingør (1.730 boliger) og Farum Midtpunkt i Furesø 
Kommune (1.645 boliger).  
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Tabel 5.5. Afdelingsstrukturen i den almene sektor primo 2007 
Antal boliger 
pr. afdeling 

Antal 
afdelinger

Fordeling i 
pct. 

Antal 
boliger 

Fordeling i 
pct. 

Antal boliger pr. 
afdeling (gns.) 

 1-9 692 8,9 4.482 0,8 6 
10-19 1.618 20,9 22.751 4,1 14 
20-29              1.237 16,0 29.188 5,3 24 
30- 49             1.405 18,1 53.570 9,8 38 
50- 99             1.336 17,2 94.628 17,3 71 
100- 149           564 7,3 68.277 12,5 121 
150- 299           595 7,7 124.300 22,7 209 
300- 499           203 2,6 77.708 14,2 383 
500- 999           79 1,0 52.905 9,6 670 
1.000-2.000      16 0,2 20.588 3,8 1.287 
I alt 7.745 100,0 548.397 100,0 71 

Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligafde-
lingers regnskaber 
 
Hovedparten af afdelingerne med over 100 boliger er opført i 1960’erne og 
1970’erne, og de 16 største afdelinger er alle opført i denne periode. Boligafde-
linger opført i løbet af de sidste 25 år er gradvis blevet mindre. De nyeste bolig-
afdelinger – opført i perioden efter 2000 – er i gennemsnit på under 30 boliger.  
 
5.339 afdelinger med i alt knap 385.000 boliger, svarende til 7 af 10 boligafde-
linger består udelukkende af familieboliger. Boligafdelinger med udelukkende 
ungdomsboliger udgør 403 afdelinger (godt 18.000 boliger) og boligafdelinger 
med udelukkende ældreboliger udgør 918 afdelinger med godt 29.000 boliger. 
Over 80 pct. af ældreboligerne er beliggende i rene ældreboligafdelinger. Bolig-
afdelinger med en eller flere boligtyper udgør 1.085 afdelinger med i alt godt 
116.000 boliger, fordelt på 98.300 familieboliger, 11.100 ungdomsboliger og 
6.800 ældreboliger. 
 
Antallet af afdelinger er en dynamisk størrelse, påvirket af sammenlægninger af 
afdelinger og tilgang af nye afdelinger i forbindelse med nybyggeri. I de seneste 
år er der sket en årlig tilvækst på omkring 200 afdelinger som følge af nybygge-
ri, mens der årligt nedlægges i størrelsesordenen 50 afdelinger som følge af 
sammenlægninger.  
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Antallet af afdelinger fordelt på kommuner er vist i figur 5.8. Det fremgår heraf, 
at 22 kommuner har over 100 boligafdelinger, mens der i 22 kommuner er un-
der 30 boligafdelinger. For de 4 største kommuner er antallet af afdelinger hen-
holdsvis 413 afdelinger i København, 402 afdelinger i Århus, 373 afdelinger i 
Aalborg og 246 afdelinger i Odense.   
 
Figur 5.8. Antal afdelinger i kommunen, primo 2007  
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5.4.5. Sammenfatning af den statistiske belysning 
Den almene boligsektor består (primo 2007) af 764 boligorganisationer, fordelt 
på 7.745 afdelinger med i alt 548.397 boliger. Familieboligen er den mest do-
minerende boligtype og udgør 88 pct. af den almene boligbestand. Geografisk 
set er der almene boliger i alle kommuner, men der er stor variation i antallet af 
almene boliger i de enkelte kommuner. 
 
Antallet af boligorganisationer er siden 1978 vokset med 30 pct. Det gennem-
snitlige antal boliger pr. boligorganisation er i løbet af de sidste 29 år steget fra 
under 500 til over 700 boliger pr. organisation. Den gennemsnitlige afdelings-
størrelse er i samme periode faldet fra 80 til 71 boliger pr. afdeling.   
 
Størrelsesmæssigt er der stor spredning imellem boligorganisationerne. Således 
repræsenterer 1/5 af boligorganisationerne over 4.000 boligafdelinger og 70 pct. 
af boligerne, mens en anden 1/5 af boligorganisationerne repræsenterer knap 200 
afdelinger med i alt 3.700 boliger.  
 
Godt halvdelen af boligorganisationerne har opført almene boliger siden år 
2000, mens godt 1/5 af organisationerne ikke har opført boliger i løbet af de sid-
ste 25 år. Historisk set har godt 60 pct. af boligorganisationerne deres oprindel-
se for over 45 år siden og disse organisationer repræsenterer i dag 85 pct. af 
boligerne.   
 
Boligorganisationerne har en stærk lokal tilknytning. Over 9 af 10 boligorgani-
sationer har kun boligafdelinger i én kommune – repræsenterende 3/4 af den 
samlede almene boligsektor. 
 
Geografisk set er der pr. kommune i gennemsnit 79 boligafdelinger fordelt på 9 
boligorganisationer og 7 administrationer. 
 
De almene boliger administreres af i alt 305 administrationer, hvoraf 3/4 er selv-
administrerende boligorganisationer, mens de resterende 77 administrationer er 
fællesadministrationer, heraf i alt 19 forretningsfører- eller andelsselskaber. 
Fordelt på boliger administreres 39 pct. af boligerne af boligorganisationerne 
selv, mens 38 pct. af boligerne administreres af en forretningsfører eller et an-
delsselskab. De 8 største administrerer 202.000 boliger – svarende til godt 
25.000 boliger i gennemsnit. Modsat har 238 administrationer under 2.000 al-
mene boliger pr. administration og i gennemsnit under 600 boliger. 
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Der er i gennemsnit 71 boliger i en almen afdeling primo 2007. Godt 80 pct. af 
de almene boligafdelinger har under 100 boliger og 2/3 af afdelingerne har under 
50 boliger. Modsat har knap 300 boligafdelinger over 300 boliger, og de 16 
største afdelinger har mellem 1.000 og 2.000 boliger. 
 

5.5. Reglernes baggrund og styringens karakter 
 
5.5.1. Reglernes baggrund og sigte 
Kravet om kommunal godkendelse af nye almene boligorganisationer har til 
formål at sikre, at der ikke oprettes flere almene boligorganisationer, end der er 
behov for til at sikre, at der opføres det fornødne almene boligbyggeri i området 
og til at sikre konkurrence imellem organisationerne. Desuden sikres det gen-
nem godkendelsesproceduren, at en ny almen boligorganisation kan gennemføre 
en effektiv administration både af afdelinger under opførelse og af afdelinger i 
drift. 
 
Tidligere lå kompetencen til at godkende nye almene boligorganisationer hos 
boligministeren. Som led i en øget decentralisering blev kompetencen til at 
godkende nye boligorganisationer overført til kommunalbestyrelsen pr. 1. janu-
ar 1989.  
 
Som naturlig konsekvens af, at kommunen skal godkende oprettelsen af en ny 
almen boligorganisation, skal kommunen også godkende opløsning af en almen 
boligorganisation af hensyn til den offentlige støtte, der er ydet boligorganisati-
onen, herunder i forbindelse med sammenlægning. 
 
Reglerne om sammenlægning af boligorganisationer giver mulighed for, at 
mindre enheder sammenlægges til større, der bedre kan leve op til krav om øget 
professionalisering af byggeri og drift af hensyn til byggeriets kvalitet og lejens 
størrelse. Samtidig sikrer kravet om kommunal godkendelse, at der ikke sker 
sammenlægninger, der ikke efter en samlet bedømmelse er hensigtsmæssige. 
 
Indtil 1. januar 2007 skulle sammenlægning af almene boligorganisationer be-
sluttes på afdelingsmøde i samtlige afdelinger i den eller de boligorganisationer, 
der skulle ophøre, hvilket i mange tilfælde kunne hæmme en sammenlægnings-
proces.  
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 159



 160

Med henblik på at gøre det lettere for boligorganisationerne at omstille sig til 
kommunalreformen og de stigende krav til en kompetent og effektiv drift blev 
reglerne som led i boligaftalen fra 2006 ændret. Sammenlægning af boligorga-
nisationer skal herefter ikke længere forelægges på afdelingsmøderne i de ophø-
rende boligorganisationer.  
 
Reglerne om sammenlægning af afdelinger sikrer - ligesom sammenlægning af 
organisationer – at mindre enheder kan sammenlægges til større. Baggrunden 
for reglerne om sammenlægning er især hensynet til større effektivitet og der-
med mulige besparelser ved at få færre regnskaber, færre afdelingsmøder, bedre 
udnyttelse af personel og maskiner mv. mellem flere bebyggelser. 
 
Kravet om godkendelse på afdelingsmøderne af sammenlægning af afdelinger 
sikrer lejerne indflydelse på den væsentlige beslutning om sammenlægning af to 
eller flere afdelinger, som kan få direkte indflydelse på huslejen i de berørte 
afdelinger. 
 
Reglerne om opdeling af afdelinger sikrer især hensynet til et velfungerende 
beboerdemokrati, men også i vidt omfang hensynet til større effektivitet. Effek-
tivitetssynspunktet er her begrundet i større nærhed i beslutningen og ansvars-
fordeling, som kan indebære besparelser. 
 
5.5.2. Styringens karakter  
Regelsættet om oprettelse af nye almene boligorganisationer er kendetegnet ved 
en udstrakt grad af rammestyring, hvor det indenfor helt overordnede rammer 
og krav er overladt til kommunerne i samspil med boligorganisationerne at god-
kende de nævnte dispositioner. Den primære styringsrelation er kommune - 
boligorganisation. 
  
I forhold til sammenlægninger af boligorganisationer og afdelinger er den de-
centraliserede styring drevet endnu videre, idet kommunerne i alle tilfælde og 
uden statslige krav om særlige forudsætninger kan godkende de sammenlæg-
ninger, som kommunen efter en samlet bedømmelse finder hensigtsmæssige. 
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5.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer  
 
5.6.1. Organisations- og administrationsstrukturen 
Den statistiske belysning af organisations- og administrationsstrukturen i sekto-
ren i afsnit 5.4 viser, at der størrelsesmæssigt er stor spredning imellem boligor-
ganisationerne, samt at der findes et betydeligt antal mindre boligorganisationer, 
der er selvadministrerende. Små selvadministrerende boligorganisationer har alt 
andet lige lavere soliditet og en mindre personalestab. Det kan derfor være 
svært for mindre organisationer at leve op til lovgivningens krav, ligesom det 
naturligvis vil være svært at realisere stordriftsfordele. Det er ligeledes klart, at 
en ændring af selve styreformen i sektoren med mere udbredt brug af aftalesty-
ring vil stille stigende krav til organisationerne, herunder deres administrative 
formåen.  
 
Spørgsmålet om stordriftsfordele indgår i Landsbyggefondens temaundersøgel-
se af administrationsforhold (jf. boks 5.1). Det fremgår her, at der med hensyn 
til administrationsomkostninger kan påvises stordriftsfordele som følge af antal 
lejemålsenheder for såvel boligorganisationer som afdelinger.  
 
Både KL og BL har peget på, at der er behov for en strukturrationalisering af 
den almene boligsektor. 
 
I KLs debatoplæg vedrørende reform af den almene boligsektor (august 2006) 
blev det således foreslået, at en reform af sektoren skal lede til større og mere 
professionelle boligorganisationer med mindst 2.000 boliger.  
 
Som baggrund for en fastsættelse af en mindstestørrelse anfører KL, at boligor-
ganisationerne dermed får den nødvendige økonomiske styrke til at kunne råde 
over en professionel administration og at bære de økonomiske risici, organisati-
onen skal påtage sig med en øget økonomisk frihed. En minimumstørrelse på 
2.000 boliger vil efter KLs opfattelse sikre bæredygtige enheder. Endvidere 
finder KL, at fordelene ved mål- og aftalestyring først for alvor vil kunne indhø-
stes i det øjeblik, der er færre boligorganisationer. 
 
Efter BLs opfattelse bør strukturændringer fremskyndes, så der sikres mulighed 
for større, mere effektive og professionelle administrationer. Samtidig skal der 
ved sammenlægninger af organisationer eller ved etablering af velfungerende 
lokale samarbejdsorganer sikres, at der i kommunerne skabes forudsætninger 
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for beslutningsdygtige og velfungerende samarbejdsfora. Endvidere peger BL 
på, at en strukturreform kan søges fremmet ved etablering af en obligatorisk 
debatfase i alle kommuner og boligorganisationer. KL finder hertil, at eventuel-
le manglende resultater af en frivillig sammenlægningsproces bør blive efter-
fulgt af mere bindende initiativer. 
 
BL har tidligere i et debatoplæg om lokalt samarbejde i 2000 givet udtryk for, at 
et større antal fusioner i sektoren vil være påkrævet og i mange tilfælde den 
bedste løsning. I kølvandet på den efterfølgende debat blev der indgået en ræk-
ke administrative samarbejdsaftaler.  
 
Der er på grundlag af erfaringer fra allerede gennemførte fusioner mellem bo-
ligorganisationer peget på et behov for en nærmere regulering af fremgangsmå-
de ved og retsvirkninger af en fusion mellem boligorganisationer. Der peges 
således blandt andet på, at det er uklart, om der er behov for at indkalde kredito-
rerne gennem Statstidende (proklama) for så vidt angår den ophørende boligor-
ganisation, om der skal indhentes samtykke fra medkontrahenter og kreditorer, 
hvordan administrationsaftaler overføres, og hvordan status som datterorganisa-
tioner overføres.  
 
5.6.2. Afdelingsstrukturen 
Af afsnit 5.4.4 ”Afdelingsstrukturen” fremgår det, at der kun i begrænset om-
fang sker sammenlægninger af eksisterende afdelinger. Dette skyldes formentlig 
ikke mindst det gældende udligningsprincip, hvor lejen i de to sammenlagte 
afdelinger skal tilpasses hinanden over 10 år, med mindre der er væsentlige 
forskelle i indbyrdes værdi. Denne huslejeudligning omfatter hele afdelingens 
huslejebetaling. Dermed udlignes ikke alene de variable driftsudgifter, som 
beboerne har stor indflydelse på, men også de faste udgifter, herunder de oprin-
delige (og senere) kapitaludgifter, der modsat er udgifter som beboerne typisk 
ikke kan påvirke. Ved sammenlægning af to afdelinger med hvert sit lejeniveau 
vil beboerne i den billige afdeling dermed alt andet lige få hævet lejeniveauet, 
mens beboerne i de dyre vil opleve et lejefald. Kravet om fuld huslejeudligning 
over 10 år kan dermed være en barriere for sammenlægning af afdelinger med 
huslejeforskelle. 
 
Både KL og BL har peget på, at der er behov for at tilpasse afdelingsstrukturen, 
således at antallet af boligafdelinger bliver passende i forhold til at sikre en 
rational drift af boligorganisationen. Sammenlægning af afdelinger kan indebæ-

162 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 163 

re effektivitetsgevinster (jf. boks 7.8) og besparelser i form af færre regnskaber, 
afdelingsmøder, bedre udnyttelse af maskiner og personel mv. Omvendt kan 
opdeling af meget store afdelinger i visse tilfælde også være hensigtsmæssig, 
blandt andet for at styrke beboerdemokratiets lokale incitament i afdelingen. 
Dette taler også for, at man i nogle tilfælde undlader at foretage sammenlæg-
ninger.  
 

5.7. Forslag til ændringer 
 
5.7.1. Indledning 
Regelsættet for oprettelse og sammenlægning af boligorganisationer og afdelin-
ger er i udstrakt grad kendetegnet af decentraliseret rammestyring, hvor den 
primære styringsrelation er kommune og boligorganisation.  
 
Der er dermed ikke grundlag for via lovgivning at gennemtvinge en omstilling 
fra eksempelvis mindre til større administrative enheder eller at gennemføre 
andre obligatoriske tiltag. På den anden side er det i lyset af den overordnede 
målsætning om at indføre en højere grad af mål- og rammestyring væsentlig at 
sikre, at de enkelte boligorganisationer har den fornødne størrelse og admini-
strative kapacitet til at gå konstruktivt ind i en udvidet dialog med kommunerne. 
Dette taler for at gøre det så nemt som muligt for de boligorganisationer, der 
ønsker at indgå et samarbejde om en større og mere effektiv administration 
eventuelt i form af sammenlægninger.  
 
På afdelingsniveau sigtes der tilsvarende på at fjerne unødige hindringer for 
sammenlægninger, der kan realisere effektivitetsgevinster. Da sammenlægnin-
ger af afdelinger griber direkte ind i de beboernære forhold, er det samtidig 
vigtigt at fastholde og forbedre beboernes indflydelse ved såvel sammenlægnin-
ger som opdelinger.  
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5.7.2. Debatfase i samtlige kommuner og boligorganisationer 
 
Forslag 5.1: Det foreslås, at der igangsættes en debatfase i samtli-
ge kommuner og boligorganisationer om almene boligorganisatio-
ners fremtidige struktur. I forbindelse hermed udsendes et informa-
tionsmateriale om struktur og omstillingsprocesser i sektoren. Initia-
tivet iværksættes i et samarbejde mellem BL, KL og Velfærdsmini-
steriet.  
Når debatfasen er afsluttet, gennemføres en landsdækkende evalue-
ring med henblik på en vurdering af eventuelle yderligere initiativer 
på området.  
 
Der vurderes ikke at være væsentlige lovgivningsmæssige barrierer for en struk-
turrationalisering i den almene sektor. Dette skyldes ikke mindst de forbedrede 
muligheder for sammenlægning af boligorganisationer, som blev gennemført i 
2006, jf. afsnit 5.5.1.  
 
En bevægelse i retning af en højere grad af mål- og aftalestyring og de dermed 
forbundne frihedsgrader vil skærpe kravene til ledelsen af de almene boligorga-
nisationer, herunder til den administrative ledelse. Krav om effektivitet og kva-
litet i administrationen vil i højere grad end hidtil komme i fokus, blandt andet 
som led i introduktionen af nye styringsredskaber. En mere udbredt brug af 
aftalestyring forudsætter endvidere professionelle administrationer. I boligorga-
nisationernes arbejde med kvalitet og effektivitet vil der indgå overvejelser om 
hvilken struktur, der bidrager mest effektivt til at leve op til den enkelte bolig-
organisations mission og vision.  
 
Et mere proaktivt offentligt tilsyn med de almene boligorganisationer, som er 
foreslået i kapitel 3, spiller en væsentlig rolle i forbindelse med en strukturtil-
pasning af sektoren. Det vil således være et naturlig element i styringsdialogen 
at vurdere, om den administrative og/eller organisatoriske struktur i den enkelte 
boligorganisation kan leve op til boligorganisationens udfordringer/målsæt-
ninger, ligesom det er oplagt i dette forum at indgå aftaler om eventuelle omstil-
lingsinitiativer. Samtidig vil der for en del organisationers vedkommende være 
effektivitetsgevinster og besparelser forbundet med etablering af administrative 
fællesskaber eller via egentlige sammenlægninger. Organisationsændringer vil 
tillige i en række tilfælde kunne bidrage til bedre og mere professionelle admi-
nistrationsydelser. 
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I forlængelse heraf foreslås, at der igangsættes en debatfase i samtlige boligor-
ganisationer og kommuner om den almene boligsektors fremtidige struktur. 
Initiativet hertil iværksættes i et samarbejde mellem Velfærdsministeriet, BL og 
KL. Initiativet indeholder alene nogle overordnede rammer, som boligorganisa-
tionerne og kommunerne lokalt skal udfylde. Det er ligeledes sidstnævnte par-
ter, som vil være ansvarlige for, at resultaterne af debatfasen indgår i styringsdi-
alogen. 
 
Det foreslås endvidere, at der i forbindelse med debatfasen udarbejdes et infor-
mationsmateriale om struktur og omstillingsprocesser i almene boligorganisati-
oner. I materialet skal blandt andet indgå erfaringer fra de seneste års sammen-
lægninger mv. i sektoren. 
 
Endelig foreslås, at BL, KL og Velfærdsministeriet gennemfører en landsdæk-
kende evaluering, når debatfasten er afsluttet. Formålet er at vurdere, om der 
skal tages yderligere initiativer på området. 
 
5.7.3. Sammenlægning af afdelinger 
 
Forslag 5.2: Det foreslås, at det ved sammenlægning af afdelinger 
skal være muligt at opretholde huslejeforskelle, der relaterer sig til 
kapitaludgifterne.  
 
For at lette sammenlægninger af afdelinger i en boligorganisation foreslås det, 
at den gældende regel om en 10-årig tilpasning af huslejerne i de pågældende 
afdelinger lempes, således at huslejeforskelle som følge af kapitaludgifter kan 
opretholdes.  
 
Det vurderes, at den væsentligste barriere for at foretage fornuftige driftsmæssi-
ge sammenlægninger af afdelinger med større huslejeforskelle er kravet om 
huslejeudligning. En huslejeudligning vil medføre, at afdelingen med det lave-
ste lejeniveau vil opleve en stigning ved sammenlægningen, hvilket naturligvis 
ikke giver noget stærkt incitament til at foretage en sammenlægning. Kapitalud-
gifter udgør en væsentlig andel af huslejen (blandt andet udgør nettokapitalud-
gifter i en gennemsnitlig almen bolig godt 1/4 af huslejeudgiften) og er sjældent 
udgifter, som beboerne har særlig stor indflydelse på. Skabes der mulighed for 
at huslejeforskelle som følge af kapitaludgifter kan opretholdes ved sammen-
lægning af afdelinger (uden at der skal foretages en egentlig vurdering af boli-
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gernes indbyrdes værdi) vil en evt. udligning af udgifterne og dermed af husle-
jen primært vedrøre de egentlige driftsudgifter, hvis størrelse beboerne har en 
væsentlig indflydelse på. Der vil dermed kunne skabes større konsensus om i 
øvrigt fornuftige og fordelagtige forslag til sammenlægning af afdelinger – uan-
set, at der i dag er forskelle i huslejen.   
 
5.7.4. Øvrige forslag 
 
Forslag 5.3: Det foreslås, at reglerne om sammenlægning og opde-
ling af afdelinger harmoniseres, sådan at afdelingsmødet skal god-
kende såvel sammenlægning som opdeling af afdelinger.  
 
Det kan virke inkonsekvent, at afdelingerne skal godkende sammenlægning, 
men ikke opdeling af afdelinger. Hertil kommer, at hensynet til regelforenkling 
taler for, at der gælder samme regler for parallelle situationer. Det foreslås der-
for, at afdelingen også skal godkende en opdeling. 
 
Yderligere harmonisering kunne overvejes, idet der er krav om flertal for en 
sammenlægning i hver af de berørte afdelinger. Det kunne derfor overvejes, om 
der skal være et tilsvarende behov for flertal i hver enkelt af de nye afdelinger, 
der opstår efter en opdeling af en større afdeling. Formålet hermed skulle være, 
at et lejerflertal ikke skal kunne tvinge en mindre velfungerende del af afdelin-
gen til fremover at være en selvstændig afdeling. Der skønnes imidlertid ikke at 
være behov for et sådant krav om flertal i hver enkelt af de nye afdelinger, da 
også øverste myndighed skal godkende opdelingen. Risikoen for usaglige opde-
linger må derfor anses for minimal. 
 
Forslag 5.4: Det foreslås, at kravet om, at hvert byggeforetagende 
skal være en særlig afdeling, bliver lempet i forbindelse med mindre 
byggesager. 
 
Efter almenboligloven er det hovedreglen ved nybyggeri, at hvert byggeforeta-
gende skal udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen. Endvidere skal den 
enkelte afdeling have skøde på grunden. Det er endvidere fastsat, at en afdeling 
i en boligorganisation er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af bolig-
organisationen. 
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Kravet om, at hvert byggeforetagende skal udgøre en særlig afdeling af boligor-
ganisationen, kan dog fraviges ved på- og tilbygninger af boliger til eksisterende 
afdelinger, når matrikulær opdeling eller ejerlejlighedsopdeling ikke kan finde 
sted. 
 
Baggrunden for, at selve boligerne er organiseret i selvstændige afdelinger, er, 
at der dermed sikres en fuldstændig økonomisk adskillelse mellem de enkelte 
afdelinger og mellem afdeling og boligorganisation. I tilfælde af konkurs i en 
afdeling vil dette således ikke berøre de øvrige afdelinger eller boligorganisati-
onen. 
 
Imidlertid er der eksempler på, at mindre byggeopgaver i en afdeling har skullet 
udskilles i en særlig afdeling, hvilket også har indebåret en matrikulær udskil-
lelse i afdelingen. Efter endt byggesag er den oprindelige og den særlige afde-
ling sammenlagt, og der er også sket en matrikulær sammenlægning. Det er i 
mange tilfælde unødigt bureaukratisk og omkostningskrævende, og der bør 
indføres pragmatiske regler, hvor en vurdering af risikoen ved byggeprojektet 
sammenholdes med afdelingens og boligorganisationens økonomiske styrke. 
 
På den baggrund foreslås det, at mindre byggesager, hvor byggeriet er ukompli-
ceret og af mindre, begrænset økonomisk omfang set i forhold til den gamle 
byggende afdeling kan fravige kravet om oprettelse af en særlig afdeling for 
nybyggeriet med kommunalbestyrelsens godkendelse. Det forudsættes, at an-
skaffelsessummen for nybyggeriet betales via huslejen i de nybyggede boliger 
og ikke udlignes med den øvrige afdeling. 
 
Forslag 5.5: Det foreslås, at reglerne for fusion mellem boligorga-
nisationer udbygges, så der er fyldestgørende redskaber og klarhed 
over proceduren ved og retsvirkningerne af en fusion mellem bolig-
organisationer. 
 
Der er allerede gennemført tiltag for at smidiggøre fusioner mellem boligorga-
nisationer. Med henblik på yderligere at lette processen foreslås det at foretage 
en nærmere regulering enten i almenboligloven eller i bekendtgørelsesform af 
proceduren ved fusion og af retsvirkningerne af denne.  
 
En sådan nærmere regulering vil eventuelt kunne foretages med udgangspunkt i 
aktieselskabslovens regler om fusion. Efter disse regler anses det ophørende 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 167



 168

selskabs rettigheder og forpligtelser for overgået som helhed til det fortsættende 
selskab, når alle betingelser for fusionen er opfyldt. 
 
Før en nærmere regulering konkret udformes, skal det nærmere undersøges dels, 
hvilke af aktieselskabslovens bestemmelser, der kan finde tilsvarende anvendel-
se på fusioner mellem boligorganisationer, dels hvilke særlige forhold, der kan 
begrunde afvigelse fra aktieselskabslovens regler.  
 
Forslag 5.6: Det foreslås, at kravet om, at kommunalbestyrelsen 
skal godkende opløsning af en boligorganisation med henblik på 
sammenlægning med en eller flere andre boligorganisationer, op-
hæves. 
 
Efter de gældende regler i almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godken-
de opløsning af en boligorganisation med henblik på sammenlægning med en 
eller flere andre organisationer.  
 
Opløsning af en boligorganisation med henblik på sammenlægning er besluttet 
af de beboerdemokratiske organer i boligorganisationen. På den baggrund synes 
der ikke at være grund til, at kommunalbestyrelsen godkender sammenlægnin-
gen, hvorfor den foreslås ophævet.  
 
Det bemærkes, at opløsning fortsat skal indberettes til Økonomistyrelsen, så-
fremt der er statslån eller ydes statslig driftsstøtte til afdelingerne. 
 
Forslag 5.7: Det foreslås, at kravet om, at kommunalbestyrelsen 
skal godkende sammenlægning af afdelinger, ophæves. 
 
Efter almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende sammenlægning af 
afdelinger.  
 
Sammenlægning af afdelinger er besluttet af de beboerdemokratiske organer 
både i afdelingerne og i boligorganisationen og er typisk begrundet i en mere 
rationel og dermed billigere drift af afdelingerne. På den baggrund synes der 
ikke at være grund til at kommunalbestyrelsen godkender sammenlægningen, 
hvorfor den foreslås ophævet. Det bemærkes, at sammenlægning fortsat skal 
indberettes til Økonomistyrelsen, såfremt der er statslån eller ydes statslig 
driftsstøtte til afdelingerne. 
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Kapitel 6. Organisering og beboerdemokrati 
 
 

6.1. Indledning 
 
Det er et overordnet boligpolitisk hensyn, at beboerne skal inddrages i driften i 
så høj grad som muligt, herunder især på områder, der direkte berører dem, jf. 
afsnit 3.3. Regelsættet om organisering af almene boliger afspejler derfor en 
særlig struktur, der hviler på et beboerdemokratisk grundlag, hvor lejerne har 
indflydelse i besluttende organer. Der er en lang tradition for beboerindflydelse 
på driften af de almene boliger. Udviklingen er entydigt gået i retning af at give 
lejerne mere indflydelse. Samtidigt er der løbende sket en harmonisering af 
reglerne for de forskellige organisationsformer i den almene sektor.  
 
Beboerdemokratiet skal give den enkelte beboer indflydelse på udviklingen i 
boligområdet og er med til at sikre engagement, integration og sammenhængs-
kraft i området. Samtidig er der en tæt sammenhæng mellem beboerdemokratiet 
og beboernes indflydelse på den ene side og det økonomiske ansvar på den an-
den side. De beslutninger, beboerne træffer, afspejler sig således direkte i husle-
jen.  
 
Disse hensyn er fortsat centrale og afgørende for en attraktiv almen boligsektor, 
og bør afspejles i den fremtidige styring af den almene sektor. De grundlæggen-
de beboerdemokratiske principper, der således har baggrund i det overordnede 
boligpolitiske hensyn om beboerindflydelse, skal fastholdes, men der er behov 
for at overveje, om sektoren organisatorisk kan styrkes ved ændrede regler og 
styring, herunder ved i højere grad at styre efter overordnede målsætninger på 
området, ved en yderligere harmonisering og forenkling af den eksisterende 
organisering, og ved tiltag der kan styrke de enkelte boligorganisationers be-
slutningskraft og beboerdemokratiet.  
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6.2. Lovhjemmel 
 
De gældende regler for organisering og beboerdemokrati fremgår af: 
  

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 1 og 2  
 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kapitel 2-5 
 Normalvedtægterne for almene boligorganisationer.   

 

6.3. Regelindhold 
 
6.3.1. Organisering 
Almene familie-, ungdoms- og ældreboliger opføres og drives af almene bolig-
organisationer. Der er forskellige typer af almene boligorganisationer, der i 
hovedsagen kan opdeles i 2 hovedtyper:  
 

 boligorganisationer med egne boligafdelinger og  
 boligorganisationer uden boligafdelinger.  

 
Som nævnt i afsnit 5.3 kan alle i princippet – med kommunalbestyrelsens god-
kendelse – stifte en ny almen boligorganisation. 
 
Almene ældreboliger kan også opføres og drives af selvejende institutioner, 
kommuner og regioner. Almene ungdomsboliger kan desuden opføres og drives 
af selvejende institutioner. 
 
Opførelse og drift af almene boliger tilhørende selvejende institutioner, kom-
muner og regioner følger i udgangspunktet de samme regler som boligorganisa-
tioner med egne boliger. Der er dog forskelle, især på udstrækningen af de be-
boerdemokratiske organer og på ledelsen. 
 
Nedenfor gennemgås reglerne for organisering og beboerdemokrati for almene 
boliger tilhørende boligorganisationer. I kapitlerne 12 og 13 er det overordnet 
belyst, hvor der er særlige forskelle i forhold til almene boliger tilhørende selv-
ejende institutioner, kommuner og regioner. 
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Boligorganisationer med egne boligafdelinger 
Boligorganisationer med egne boligafdelinger består dels af selve organisatio-
nen, dels af et antal økonomisk uafhængige enheder (afdelinger), som udgør 
grundlaget med hensyn til udlejning og drift af boligerne, jf. figur 6.1.  
 
Hvert byggeforetagende skal udgøre en afdeling af den pågældende boligorga-
nisation. En afdeling kan indeholde flere boligtyper. Der skal udarbejdes budget 
for hver afdeling, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Evt. tab i én afde-
ling belaster ikke andre afdelinger eller boligorganisationen. Dog skal husleje-
tab i en afdeling som udgangspunkt dækkes af organisationen.  
 
Figur 6.1. Boligorganisation med egne boligafdelinger 
 

Boligorganisation

 
 
 
Boligorganisationer med egne boliger kan organiseres som:  
 

 Selvejende boligorganisationer 
 Andelsboligorganisationer 
 Boligorganisationer med indbetalt garantikapital (garantiorganisatio-

ner). 
 
Nye boligorganisationer kan ikke organiseres som garantiorganisationer. 
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Figur 6.2. Boligorganisationer med egne boligafdelinger fordelt efter organisa-
tionsform primo 2008 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Antal organisationer Antal boliger
0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Selvejende
boligorganisation

Garanti-
organisation         

Andelsbolig-
organisation     

Selvejende
boligorganisation

Garanti
organisation         

Andelsbolig-
organisation     

Antal organisationer Antal boliger

 
Kilde: Bestandsoplysninger fra Velfærdsministeriets database for de almene boligorga-
nisationers regnskaber  
 
På væsentlige områder er reglerne ens for de forskellige organisationsformer, 
f.eks. med hensyn til organisationens opbygning, de beboerdemokratiske orga-
ners kompetencer, organisationernes formål mv. I boks 6.1 er vist ligheder og 
forskelle mellem de forskellige organisationsformer. Som det fremgår, er der 
forskelle med hensyn til øverste myndighed, det oprindelige kapitalgrundlag og 
udlejning. 
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Boks 6.1. Ligheder og forskelle mellem organisationsformerne 

Områder 
Andelsbolig- 
organisation 

Selvejende bo-
ligorganisation 

Garanti-
organisation 

Formål 
Opføre og administrere almene boliger og andet støttet boligbyg-
geri. 

Sideaktiviteter Kan udføre aktiviteter med naturlig tilknytning til hovedformålet. 

Oprindelig 
egenkapital 

Lejerne indbetaler en 
beskeden organisati-
onsandel. 

Ingen. Garanterne har 
indskudt et beløb 
mod garantibeviser. 

De beboerde-
mokratiske 
organer 

4 besluttende organer: 
Øverste myndighed, 
som er medlemmerne, 
og udøver denne myn-
dighed gennem et valgt 
repræsentantskab eller 
en generalforsamling, 
bestyrelse, afdelings-
bestyrelse og afde-
lingsmøde.  

Samme, dog er 
øverste myndig-
hed altid et valgt 
repræsentant-
skab. 

Samme, dog er 
øverste myndighed 
altid et valgt repræ-
sentantskab.  
 
Udover de 4 beslut-
tende organer - en 
garantforsamling 
med begrænset 
indflydelse. 

Kompetence-
fordeling  

Fordeling mellem de 4 beboerdemokratiske organer. Der kan ske 
uddelegering af visse kompetencer på forskellige niveauer. 

Administration Kan opbygge egen administration eller lade sig administrere af 
andre. 

Nybyggeri og 
finansiering 

Kommunen meddeler tilsagn. Nybyggeri finansieres med 14 pct. 
kommunal grundkapital, 2 pct. beboerindskud og 84 pct. lån med 
ydelsesstøtte.  For ældreboliger er grundkapitalen 7 pct. og lånet 
91 pct. af anskaffelsessummen. 

Anvendelse af 
egenkapital 

Arbejdskapital og dispositionsfond anvendes til at imødegå tab, 
uforudsete udgifter, udvikling af projekter mv. 

Udlejning Anciennitetsprincip 
efter medlemsnummer. 
Dog fortrinsrettigheder 
for blandt andet ældre 
og personer med han-
dicap samt for børne-
familier.  

Samme, dog anciennitet efter venteliste. 
 

Tilsyn Kommunalt tilsyn med opførelse og drift.  
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De 3 typer af boligorganisationerne har til formål at forestå opførelse, udlejning, 
administration, vedligeholdelse og modernisering af støttet boligbyggeri. De 
kan også udføre afgrænsede sideaktiviteter og dermed have særlige sideaktivi-
tetsafdelinger, hvor det er krævet. 
 
Den måde, organisationerne har fremskaffet den oprindelige egenkapital på, er 
forskellig. I andelsboligorganisationer indbetaler lejerne en beskeden boligorga-
nisationsandel, som indgår i organisationens formue som ansvarlig kapital. 
Selvejende boligorganisationer har ikke nogen oprindelig egenkapital. De stiftes 
principielt uden kapitalindskud. I garantiorganisationer har garanterne indskudt 
et beløb mod at få garantibeviser, som udgør garantikapitalen.  
 
Den overordnede organisatoriske struktur med 4 beboerdemokratiske organer, 
der har forskellige kompetencer: Øverste myndighed, bestyrelsen, afdelingsbe-
styrelsen og afdelingsmødet, er ens for organisationsformerne, jf. nærmere af-
snit 6.3.2 og 6.3.3. 
 
Der er dog forskel på, hvem der er øverste myndighed. I almene andelsboligor-
ganisationer er medlemmerne øverste myndighed, og de udøver denne myndig-
hed enten via et valgt repræsentantskab eller via en generalforsamling. I selv-
ejende almene boligorganisationer og garantiorganisationer er øverste myndig-
hed et valgt repræsentantskab. 
 
I garantiorganisationerne findes desuden - udover de beboerdemokratiske orga-
ner - en særlig garantforsamling. Garantforsamlingen, der tidligere var øverste 
myndighed, er i dag et organ med meget begrænset indflydelse. Garantforsam-
lingen kan træffe beslutning om at udbetale udbytte til garanterne. Et års udbyt-
te må ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse overstige 5 pct. af garanti-
kapitalen. Der udbetales kun i meget begrænset omfang udbytte i dag. Garant-
forsamlingen har ret til at vælge et mindretal af medlemmerne til bestyrelsen. 
 
Boligorganisationerne kan vælge at opbygge egen administration eller lade sig 
administrere af en ekstern part, f.eks. en anden boligorganisation, herunder en 
forretningsførerorganisation eller alment andelsselskab, jf. afsnit 5.3.5. Dette 
fratager ikke organisationerne deres karakter af selvstændige almene boligorga-
nisationer med ansvar for opførelse og drift af boligerne. I tabel 5.4 i kapitel 5 
om struktur er der en oversigt over administrationen af den almene sektor (pri-
mo 2007). 
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Byggeriets finansiering er ens for alle boligorganisationerne, ligesom beslutning 
om nybyggeri og anvendelse af egenkapital sker efter de samme regler.  
 
Anciennitetsprincippet er det bærende for al udlejning af boliger i de almene 
boligorganisationer, men det udmøntes på forskellig måde afhængig af organi-
sationsform, jf. kapitel 8. For andelsboligorganisationers vedkommende sker 
udlejning efter medlemsnummer. For selvejende boligorganisationer og garanti-
organisationer sker udlejning efter venteliste. I øvrigt gælder præcis samme 
udlejningsregler. 
 
Boligorganisationer uden egne boligafdelinger 
Boligorganisationer uden egne boligafdelinger administrerer andre boligorgani-
sationers boliger eller andet støttet byggeri, f.eks. støttede private andelsbolig-
foreninger, selvejende ungdoms- og ældreboliginstitutioner, kommunale eller 
regionale ældreboliger. I figur 6.3 er vist en boligorganisationen, der admini-
strerer selvstændige boligorganisationer med egne boligafdelinger. 
 
Figur 6.3. Boligorganisationer uden egne boligafdelinger 
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Boligorganisationer uden egne boliger kan være: 
  

 Forretningsførerorganisationer (organiseret som selvejende boligorgani-
sationer, andelsboligorganisationer eller garantiorganisationer) 

 Andelsselskaber.  
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Der kan ikke godkendes nye forretningsførerorganisationer. De senere års fusi-
oner har medført et fald i antallet af forretningsførerorganisationer. Der er 4 
forretningsførerorganisationer og 15 andelsselskaber (primo 2007), jf. tabel 5.4 i 
kapitel 5.  
 
På væsentlige områder er reglerne ens for de 2 organisationsformer, f.eks. med 
hensyn til organisationens opbygning, de beboerdemokratiske organers kompe-
tencer mv. Der er dog flere grundlæggende forskelle mellem forretningsføreror-
ganisationer og andelsselskaber, vist i boks 6.2 og beskrevet nedenfor. 
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Boks 6.2. Ligheder og forskelle mellem organisationsformerne 

Områder 
Forretningsfører- 

organisation 
Andelsselskab 

Formål Opføre og administrere almene boli-
ger og andet støttet boligbyggeri. 
Kan stifte og adoptere datterorgani-
sationer og have repræsentation i 
datterorganisationernes bestyrelser. 

Samme, dog ikke mu-
lighed for at stifte eller 
adoptere datterorganisa-
tioner eller mulighed for 
repræsentation i andre 
boligorganisationers 
bestyrelse. 

Sideaktiviteter Kan udføre aktiviteter med naturlig 
tilknytning til hovedformålet. 

Ingen mulighed herfor. 

Oprindelig 
egenkapital 

Afhænger af konkret organisations-
form. 

Medlemmerne indsky-
der en foreningsandel. 

De beboerde-
mokratiske 
organer 

2 besluttende organer: Øverste myn-
dighed og bestyrelse. Øverste myn-
dighed afhænger af konkret organi-
sationsform. 
I en forretningsførerorganisation 
organiseret som garantiorganisation 
findes en garantforsamling. 

Samme, dog er øverste 
myndighed altid med-
lemmerne, som udøver 
denne myndighed via et 
valgt repræsentantskab 
eller en generalforsam-
ling.  

Kompetencefor-
deling  

Fordeling mellem 2 beboerdemokra-
tiske organer.  
Der kan ske uddelegering af visse af 
øverste myndigheds kompetencer til 
bestyrelsen. 

Samme, dog ikke mu-
lighed for uddelegering. 

Anvendelse af 
egenkapital 

Arbejdskapital og evt. dispositionsfond anvendes til at imødegå 
tab, uforudsete udgifter mv. 

Midler i fælles-
forvaltning 

Midler kan indgå i fælles forvaltning 
med datterorganisationernes afdelin-
gers midler. 
Mulighed for at oppebære rentemar-
ginal. 

Midler kan indgå i fæl-
lesforvaltning med de 
administrerede organisa-
tioner, men ikke mulig-
hed for at oppebære 
rentemarginal. 

Udlån Datterorganisationer kan låne andre 
datterorganisationers midler. 

Ingen mulighed herfor. 

Tilsyn Kommunalt tilsyn med drift. 
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Begge boligorganisationstyper fremtræder og fungerer som administrationssel-
skaber. Forretningsførerorganisationer har ligesom boligorganisationer med 
egne boliger til formål at forestå opførelse, udlejning, administration, vedlige-
holdelse og modernisering af støttet boligbyggeri. De kan også udføre afgræn-
sede sideaktiviteter og således have sideaktivitetsafdelinger. 
 
Forretningsførerorganisationer kan desuden som led i deres virksomhed stifte 
og adoptere ”datterorganisationer”, der er selvstændige boligorganisationer med 
egne boliger. Opførelse og drift af byggeri sker således på vegne af datterorga-
nisationerne, og den enkelte datterorganisation kan til enhver tid vælge at lade 
sig administrere af en anden administrator eller vælge at opbygge egen admini-
stration. I så fald ophører organisationen med at være datterorganisation af for-
retningsførerorganisationen. Forretningsførerorganisationen har mulighed for 
indflydelse på datterorganisationen via repræsentation i datterorganisationens 
bestyrelse. 
 
Andelsselskaber kan ikke som led i sit formål have tilknyttet ”datterorganisatio-
ner”. Andelsselskabet kan heller ikke have repræsentation i andre organisatio-
ners bestyrelser. Administrationen kan i sagens natur omfatte sideaktiviteter, 
som de administrerede boligorganisationer udøver, men andelsselskaber kan 
ikke selv udøve sideaktiviteter. Undtaget herfra er dog ejerskab og administrati-
on af opførelse og drift af egne administrationsbygninger og de kursuslokaler, 
der hører dertil. Selskabet kan også administrere drift af grundejerforeninger, 
ejerforeninger mv. hvor selskabet er medlem, jf. nærmere herom i afsnit 9.3. 
 
Forretningsførerorganisationernes kapitalgrundlag afhænger af den konkrete 
organisationsform, jf. ovenfor. I andelsselskaber skal hvert medlem indskyde en 
foreningsandel, som indgår i andelsselskabets formue som ansvarlig kapital. 
 
Den overordnede organisatoriske struktur er ens for forretningsførerorganisatio-
ner og andelsselskaber. Boligorganisationerne har således 2 beboerdemokratiske 
organer med forskellige kompetencer: Øverste myndighed og bestyrelse. 
 
I almene andelsselskaber er medlemmerne altid øverste myndighed, og de ud-
øver denne myndighed enten via et valgt repræsentantskab eller via en general-
forsamling. Forretningsførerorganisationernes øverste myndighed afhænger af 
den konkrete organisationsform som selvejende boligorganisation, andelsbolig-
organisation eller garantiorganisation, jf. ovenfor. I forretningsførerorganisatio-
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ner med indbetalt garantikapital findes udover de beboerdemokratiske organer 
en garantforsamling. Garantforsamlingen kan træffe beslutning om at udbetale 
udbytte til garanterne. Et års udbytte må ikke uden kommunalbestyrelsens god-
kendelse overstige 5 pct. af garantikapitalen. Garantforsamlingen har desuden 
ret til at vælge et mindretal af medlemmerne til bestyrelsen. 
 
Forretningsførerorganisationers og deres datterorganisationers midler kan indgå 
i en fælles forvaltning med datterorganisationernes afdelingers midler, hvorved 
der er mulighed for, at nettorenteindtægten tilfalder forretningsførerorganisatio-
nen. Baggrunden herfor er, at forretningsførerorganisationen er forpligtet til at 
forrente datterorganisationernes og deres afdelingers midler (mindst med mind-
sterenten), uanset om den faktiske forrentning giver mulighed herfor. Hertil 
kommer, at forretningsførerorganisationer indestår for, at midlerne er placeret 
sikkert og kan gøres likvide, såfremt der opstår behov herfor. Dette gælder også 
for udlån mellem datterorganisationer. Disse forhold stiller krav til opbygning 
af en risikodækning og dermed krav til en arbejdskapital af en vis størrelse. 
 
Forretningsførerorganisationen kan beslutte at overføre nettorenteindtægten helt 
eller delvist som tilskud til datterorganisationernes afdelinger. Ikke-udbetalt 
renteindtægt indgår i regnskabet, og overskud overføres til arbejdskapitalen. For 
administrerede boligorganisationer kan forretningsførerorganisationen ikke 
oppebære en rentemarginal. Her tilfalder rentemarginalen den administrerede 
boligorganisation. 
 
Andelsselskaber kan også have midler i fællesforvaltning, men alene således at 
der ikke kan oppebæres en rentemarginal. Der kan overføres tilskud fra arbejds-
kapitalen til afdelingerne. 
 
Datterorganisationer kan gennem forretningsførerorganisationen låne andre 
datterorganisationers midler i modsætning til administrerede organisationer. 
Forretningsførerorganisationen indestår for midlerne. 
 
6.3.2. De kompetente beboerdemokratiske organer 
Der er 4 beboerdemokratiske organer, der har betydning for virksomheden i en 
boligorganisation med egne boligafdelinger.  
 
Organisationen består af en eller flere boligafdelinger, der er selve grundlaget 
for virksomheden. Hver afdeling har et afdelingsmøde, hvor beboerne i fælles-
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skab træffer beslutninger om egne forhold og af deres egen kreds vælger en 
afdelingsbestyrelse. Alle organisationerne har også fællesorganer, bestående af 
øverste myndighed og organisationsbestyrelsen, hvor beboerne udgør flertallet i 
begge organer.  
 
I forretningsførerorganisationer og andelsselskaber, som er boligorganisationer 
uden egne boligafdelinger, findes der i sagens natur kun 2 beboerdemokratiske 
organer, der har betydning for virksomhedens drift, øverste myndighed og orga-
nisationsbestyrelsen, hvor beboerne i datterorganisationerne og de administrere-
de organisationer udgør flertallet i begge organer.  
 
De detaljerede regler for sammensætning og valg til de beboerdemokratiske 
organer beskrives nedenfor. I figur 6.4 gives et overblik over de beboerdemo-
kratiske organers placering i forhold til hinanden. Hvis der er tale om forret-
ningsførerorganisationer og andelsselskaber, skal der naturligvis ses bort fra 
afdelingerne. 
 
Figur 6.4. De beboerdemokratiske organer 
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Øverste myndighed   
Afhængig af organisationsform kan øverste myndighed i en almen boligorgani-
sation enten være et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling.  
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I selvejende boligorganisationer, garantiorganisationer, selvejende forretnings-
førerorganisationer og forretningsførerorganisationer, der er organiseret som 
garantiorganisationer, er øverste myndighed et valgt repræsentantskab. 
 
I andelsboligorganisationer og andelsselskaber er medlemmerne øverste myn-
dighed, og de udøver denne myndighed enten via et valgt repræsentantskab eller 
via en generalforsamling.  
 
Repræsentantskabets sammensætning 
Repræsentantskabet er forskelligt sammensat afhængigt af organisationstypen.  
 
I selvejende boligorganisationer, garantiorganisationer og andelsboligorganisa-
tioner består repræsentantskabet af bestyrelsen og mindst 1 repræsentant for 
hver afdeling. 
 
I selvejende forretningsførerorganisationer, forretningsførerorganisationer, der 
er organiseret som garantiorganisationer, og andelsselskaber består det af besty-
relsen og mindst 1 repræsentant for beboerne fra hver af datterorganisationernes 
og de administrerede organisationers bestyrelse. 
 
Valg af repræsentantskabsmedlemmer 
Medlemmer af organisationsbestyrelsen er fødte medlemmer af repræsentant-
skabet. 
 
I selvejende boligorganisationer, garantiorganisationer og andelsboligorganisa-
tioner vælges de øvrige repræsentantskabsmedlemmer enten af afdelingsmødet 
eller afdelingsbestyrelsen. Det er afdelingsmødet, der afgør, hvem der skal fore-
tage valget.   
 
I selvejende forretningsførerorganisationer, forretningsførerorganisationer, der 
er organiseret som garantiorganisationer, og almene andelsselskaber er det be-
styrelsen i datterorganisationerne og de administrerede boligorganisationer, der 
vælger de øvrige repræsentanter til repræsentantskabet.  
 
Generalforsamlingens sammensætning 
Når øverste myndighed i andelsboligorganisationer er en generalforsamling, er 
det de enkelte medlemmer af boligorganisationen, som udgør øverste myndig-
hed.  
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Alle medlemmer af boligorganisationen – det vil både sige lejerne i boligorga-
nisationens afdelinger og personer, som har meldt sig ind i boligorganisationen 
for at få en bolig – har adgang til generalforsamlingen. Det er imidlertid kun 
lejerne, som har stemmeret. Ved lejerne forstås i denne sammenhæng ikke kun 
lejerne, men også disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer.   
 
I andelsselskaber er det ligeledes de enkelte medlemmer, der udgør øverste 
myndighed, idet generalforsamlingen her består af bestyrelserne i de administre-
rede boligorganisationer og institutioner. 
 
Organisationsbestyrelsen 
Sammensætning mv.  
Uanset organisationsform skal organisationsbestyrelsen bestå af et ulige antal 
medlemmer. Medlemmerne vælges for højst 2 år ad gangen; genvalg kan finde 
sted. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges supplean-
ter. Et medlem kan til enhver tid afsættes af det forum, der har valgt/udpeget det 
pågældende medlem. 
 
Det er et grundlæggende princip, at lejerne skal være i flertal og således have 
den dominerende indflydelse. Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne 
skal derfor være beboere i boligorganisationen, jf. dog nedenfor om kommunal-
bestyrelsens mulighed for at udpege medlemmer til bestyrelsen.  
 
I selvejende forretningsførerorganisationer, forretningsførerorganisationer, der 
er organiseret som garantiorganisationer, og andelsselskaber, skal mindst halv-
delen af bestyrelsesmedlemmerne være beboere i datterorganisationernes og de 
administrerede organisationers bestyrelser.  
 
Valg af bestyrelse 
Øverste myndighed vælger alle eller flertallet af bestyrelsens medlemmer. I 
garantiorganisationer og forretningsførerorganisationer, der er organiseret som 
garantiorganisationer, vælger garantforsamlingen et eller flere medlemmer. 
Herudover vælges bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med vedtæg-
terne.  
 
Boligorganisationens øverste myndighed har mulighed for at godkende vedtæg-
ter, hvorefter andre, f.eks. foreninger og organisationer, kan vælge et eller flere 
medlemmer. Særligt kan det fremgå, at kommunalbestyrelsen kan udpege et 
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eller flere medlemmer til bestyrelsen. Der er ingen regler for, hvem kommunal-
bestyrelsen kan udpege. Den kan således udpege kommunalbestyrelsesmed-
lemmer, lejere i boligorganisationen, repræsentanter for interesseorganisationer, 
erhvervsfolk m.fl. 
 
For så vidt angår boligorganisationer, der udelukkende består af ældreboliger, 
som bebos af svage og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen eller 
regionsrådet beslutte, at beboerrepræsentanterne udpeges af kommunalbestyrel-
sen eller regionsrådet blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne vare-
tage beboernes interesser.   
 
Særligt om kommunalbestyrelsesmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kun vælges som bestyrelsesmedlemmer, 
hvis vedtægterne giver mulighed herfor. Dette hindrer ikke, at kommunalbesty-
relsesmedlemmer, der er beboere i boligorganisationen, kan vælges.  
 
Det er dog ikke alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, som kan vælges til be-
styrelsen. Følgende kan ikke vælges: 
 

 Borgmesteren i den kommune, som fører tilsyn med boligorganisatio-
nen. 

 Rådmanden - i Københavns Kommune borgmesteren - for den magi-
stratsafdeling, hvor tilsynet med boligorganisationerne ligger. 

 Formanden for det udvalg, hvor tilsynet med boligorganisationerne lig-
ger. 

 Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som udøver tilsynet 
med boligorganisationerne. 

 
Baggrunden for, at disse personer ikke kan vælges, er, at der ellers jævnligt ville 
kunne foreligge inhabilitet ved kommunalbestyrelsens behandling af sager ved-
rørende boligorganisationerne. 
 
Afdelingsbestyrelsen 
Sammensætning mv. 
Afdelingsbestyrelsen består udelukkende af lejere i den pågældende afdeling, 
disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Afdelingsmødet bestemmer 
antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, idet antallet dog skal være ulige. 
Afdelingsmødet bestemmer også, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbe-
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styrelsen, der skal vælge formanden for afdelingsbestyrelsen. Samtidig med 
valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges suppleanter. Afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen; genvalg kan finde sted. Et afdelings-
bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.  
 
Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte nærmere regler om 
udøvelsen af hvervet. Som eksempel kan nævnes regler om suppleanters og 
”menige” lejeres deltagelse i afdelingsbestyrelsesmøderne. 
 
Valg af afdelingsbestyrelsen 
Afdelingsbestyrelsen vælges af lejerne, disses ægtefæller eller hermed sidestil-
lede personer i den pågældende afdeling på et ordinært afdelingsmøde. 
 
Lejer- eller beboerforeningsbestyrelse som afdelingsbestyrelse 
Afdelingsmødet kan i stedet for at vælge afdelingsbestyrelse beslutte, at en le-
jer- eller beboerforenings bestyrelse skal fungere som afdelingsbestyrelse. En 
sådan beslutning forudsætter dels, at der er tale om en forening, som kun har 
medlemmer, der bor i afdelingen, dels at flertallet af afdelingens lejere er med-
lem af foreningen. Når en lejer- eller beboerforeningsbestyrelse fungerer som 
afdelingsbestyrelse, har den samme rettigheder og pligter som en valgt afde-
lingsbestyrelse. 
 
Afdelingsmødet 
Ordinært afdelingsmøde 
Der holdes enten et eller to ordinære afdelingsmøder om året. Det er et møde, 
hvortil samtlige lejere i afdelingen (og lejernes ægtefæller eller hermed sidestil-
lede personer) har adgang.  
 
Der holdes et årligt budgetmøde, jf. afsnit 6.3.3. Afdelingsmødet kan beslutte, at 
afdelingsmødet også skal godkende årsregnskabet. I så fald holdes endnu et 
ordinært afdelingsmøde (regnskabsmødet). I denne situation træffer afdelings-
mødet beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder, afdelings-
mødet skal vælge afdelingsbestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmed-
lemmer.   
 
Ekstraordinært afdelingsmøde 
Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde, når: 
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1. afdelingsbestyrelsen finder anledning til det 
2. der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom 
3. organisationsbestyrelsen anmoder afdelingsbestyrelsen herom, eller 
4. det antal lejere, som ifølge vedtægterne er nødvendigt, fremsætter krav 

herom (antallet kan højest fastsættes til at udgøre 25 pct. af lejerne).   
 
6.3.3. De beboerdemokratiske organers kompetencer 
De 4 beboerdemokratiske organer, der er nævnt i afsnit 6.3.2, er efter reglerne 
tillagt forskellige kompetencer ud fra hensynet til, hvor de varetages på den 
mest hensigtsmæssige måde. Nedenfor i figur 6.5 gives et overblik herover. 
 
Figur 6.5. De beboerdemokratiske organers kompetencer 

Øverste 
myndighed

Afdelingsmødet

Organisationsbestyrelse

Afdelingsbestyrelse

Afdelingsmødet

Afdelingsbestyrelse

Overordnede 
anliggender, f.eks. 
administrations- og 
byggepolitik, køb og 
salg af ejendom, 
vedtægtsændringer

Forestår den daglige 
ledelse, herunder 
udlejning, budget-
lægning, regnskabs-
aflæggelse og 
lejefastsættelse

Godkender budget og 
rammerne for 
iværksættelse af 
arbejder og aktiviteter i 
afdelingen

Godkender afdelingens 
budget og forelægger 
det for afdelingsmødet 
samt rammerne for 
arbejder og aktiviteter  

 
Øverste myndighed 
Boligorganisationens øverste myndighed varetager organisationens overordnede 
og tværgående anliggender såsom boligorganisationens administrations- og 
byggepolitik, erhvervelse, salg og væsentlige forandring af organisationens 
ejendomme, ændring af vedtægterne og opløsning af organisationen. 
 
Øverste myndighed træffer beslutning om en række forhold vedrørende afdelin-
gerne, f.eks. erhvervelse, salg og væsentlig forandring af afdelingernes ejen-
domme, grundkøb, iværksættelse af nyt byggeri, ligesom det godkender afde-
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lingernes regnskaber. En lang række af disse beslutninger forudsætter kommu-
nal godkendelse, f.eks. nyt byggeri, grundkøb, salg af ejendomme mv. 
 
Øverste myndighed træffer beslutning om valg af indvendig vedligeholdelses- 
og istandsættelsesordning. Kompetencen kan overlades til afdelingsmødet.  
 
Beslutning om udbetaling af udbytte i garantiorganisationer skal godkendes af 
øverste myndighed i kraft af, at øverste myndighed godkender boligorganisatio-
nens regnskab. 
 
Øverste myndighed kan beslutte at uddelegere en række beslutninger til organi-
sationsbestyrelsen alt efter de konkrete lokale forhold, således at det er valgfrit 
for øverste myndighed, om den ønsker kompetencen eller ej, f.eks. vedrørende 
erhvervelse eller salg, væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme og 
iværksættelse af nyt byggeri. Øverste myndighed kan dog til enhver tid trække 
bemyndigelsen tilbage. 
 
Øverste myndighed kan i øvrigt til enhver tid beslutte, at en kompetence, som 
henhører under organisationsbestyrelsen, skal udøves af øverste myndighed. 
 
Organisationsbestyrelsen 
Bestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for de disposi-
tioner, som omfatter selve boligorganisationen, og de dispositioner, som omfat-
ter afdelingerne, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse 
og lejefastsættelse, og at den daglige administration i øvrigt sker i overens-
stemmelse med gældende regler. Bestyrelsen er også ansvarlig for de beslutnin-
ger, som træffes på afdelingsplan. Herudover kan øverste myndighed som 
nævnt ovenfor have uddelegeret en række nærmere angivne kompetencer til 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen forestår den praktiske gennemførelse af den administrations- og 
byggepolitik, som er besluttet af øverste myndighed, og det er bestyrelsen, som 
udadtil forpligter både organisationen og de enkelte afdelinger på disse områ-
der. På samme måde er det bestyrelsen, som forestår den praktiske gennemfø-
relse af de beslutninger, som beboerne træffer på afdelingsplan. Organisations-
bestyrelsen kan dog meddele administrator fuldmagt til at forpligte organisatio-
nen og de enkelte afdelinger. 
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Bestyrelsen kan pådrage sig erstatningsansvar efter de almindelige erstatnings-
retlige regler, hvis boligorganisationen eller dens afdelinger har lidt tab som 
følge af kritisable dispositioner eller udvist forsømmelighed fra bestyrelsens 
side. Alle bestyrelsesmedlemmer hæfter principielt for bestyrelsens dispositio-
ner. Også bestyrelsesmedlemmer, som har været imod en beslutning, kan ifalde 
ansvar, medmindre det kan dokumenteres, at de har stemt imod eller har taget 
forbehold. 
 
Bestyrelsen eller en eventuel forretningsfører, der administrerer boligorganisati-
onen, er forpligtet til at gribe ind over for beboernes beslutninger, hvis disse 
strider mod reglerne, herunder boligorganisationens egne vedtægter.  
 
Afdelingsbestyrelsen 
Afdelingsbestyrelsen godkender blandt andet afdelingens driftsbudget og fore-
lægger det for afdelingsmødet til godkendelse. Afdelingsbestyrelsen godkender 
desuden afdelingens regnskab og forelægger det for afdelingsmødet til godken-
delse, hvis afdelingsmødet har truffet beslutning om det. Afdelingsbestyrelsen 
forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i 
afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse.  
 
Når afdelingsmødet har godkendt forslagene, herunder tiltrådt de nødvendige 
lejeforhøjelser, vil afdelingsbestyrelsen skulle udmønte de nævnte rammer. 
Afdelingsbestyrelsen bestemmer i hvilken rækkefølge de forskellige arbejder 
igangsættes. Boligorganisation har herefter pligt til at lade arbejderne udføre. 
 
Afhængigt af, hvor detaljeret afdelingsmødet har været med at godkende bud-
gettet og rammerne for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen, vil 
afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen have større eller mindre råde-
rum i udmøntningen. 
 
Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med vedligeholdelsestilstanden og påser, at 
der er god orden i afdelingen. Påtale kan kun ske til boligorganisationens besty-
relse. 
 
Afdelingsbestyrelsen kan forelægge ethvert spørgsmål for afdelingsmødet, lige-
som afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af et spørgsmål, 
der henhører under afdelingsbestyrelsen, skal afgøres af afdelingsmødet. 
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Afdelingsmødet 
Beboerne har indflydelse på egne lokale forhold i afdelingen i kraft af, at afde-
lingsmødet skal godkende driftsbudgettet og de overordnede rammer for iværk-
sættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen såsom vedligeholdelses- og for-
nyelsesarbejder, forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og beboerne 
samt sociale aktiviteter.  
 
Det er op til afdelingsmødet at fastsætte retningslinier for, hvor detaljeret afde-
lingsmødets godkendelse af budgettet skal være. Den enkelte afdeling kan såle-
des ud fra praktiske hensyn give afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrel-
sen et vist råderum for dispositioner, herunder mulighed for evt. budgetregule-
ringer, uden at skulle have afdelingsmødets godkendelse på et ekstraordinært 
afdelingsmøde. Omvendt kan afdelingsmødet også vedtage et detaljeret budget, 
der ikke efterlader meget råderum.   
 
Afdelingsmødet kan træffe beslutning om, at regnskabet også skal godkendes af 
afdelingsmødet.  
 
Afdelingsmødet træffer beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer 
af boligerne efter lejernes ønske (råderetsarbejder). Boligorganisationens besty-
relse skal dog godkende afdelingsmødets beslutninger.   
 
Afdelingsmødet træffer beslutning om valg af indvendig vedligeholdelses- og 
istandsættelsesordning, hvis øverste myndighed har truffet beslutning om at 
overlade spørgsmålet til afdelingen. 
 
Afdelingsmødet fastsætter husorden for afdelingen. 
 
Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelings-
mødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper. Udde-
legering af kompetence til decentrale enheder vil f.eks. kunne være spørgsmål 
om opgange, indgangspartier, udearealer, brugen af visse fælleslokaler mv. Det 
kan også være en genbrugsgruppe, en lokal tv-gruppe, et husdyrudvalg, en hu-
sordensgruppe mv.  
 
6.3.4. Beboerklagenævnet 
De beslutninger, der træffes af de enkelte beboerdemokratiske organer, skal 
træffes i overensstemmelse med reglerne i almenboliglovgivningen og boligor-
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ganisationens vedtægter suppleret af den almindelige foreningsret. Dette bety-
der, at beslutningerne dels skal træffes af det ”rigtige” beboerdemokratiske or-
gan dels træffes i overensstemmelse med de gældende (procedure)regler.  
 
Klager over lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske orga-
ner kan indbringes for beboerklagenævnet. Hvis en lejer således mener, at en 
beslutning, som er truffet af bestyrelsen, skulle have været truffet af organisati-
onens øverste myndighed, kan lejeren indbringe sagen for beboerklagenævnet.  
Der kan også indbringes tvister om, hvorvidt en bestemt aktivitet falder inden 
for boligorganisationens formål.  
 
Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse om, at en beslutning er ugyldig, hvis 
det forhold, der gøres indsigelse mod, er af væsentlig betydning for den trufne 
beslutning. Det bemærkes, at beboerklagenævnet ikke har mulighed for at fore-
tage en prøvelse af de skønsmæssige elementer i beslutningen.  
 
Beboerklagenævnet skal orientere kommunalbestyrelsen om sine afgørelser på 
dette område med henblik på, at kommunalbestyrelsen kan påse, at den pågæl-
dende aktivitet ikke iværksættes eller indstilles, hvis nævnet har vurderet, at 
aktiviteten ligger uden for de aktiviteter, som en boligorganisation kan udøve. 
 
6.3.5. Det kommunale tilsyn  
Kommunalbestyrelsen fungerer i forhold til det beboerdemokratiske system 
som tilsynsmyndighed, herunder godkendelsesmyndighed.  
 
For det første skal kommunalbestyrelsen påse, at almene boligorganisationers, 
vedtægter og vedtægtsændringer opfylder lovgivningen. I gennemgangen af 
vedtægterne ligger særligt, at kommunalbestyrelsen skal påse, at de konkrete 
vedtægter ikke giver lejerne mindre ret til medindflydelse end den medindfly-
delse, som følger af reglerne. 
 
For det andet hører tvister mellem de beboerdemokratiske organer direkte under 
kommunalbestyrelsens tilsyn, f.eks. budgettvister. Hvis boligorganisationens 
bestyrelse ikke kan opnå flertal på afdelingsmødet for det fremlagte forslag til 
driftsbudget i afdelingen, har organisationsbestyrelsen mulighed for at forelæg-
ge spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. Det er herefter op til kommunalbesty-
relsen at træffe den endelige administrative afgørelse af, hvordan afdelingens 
driftsbudget skal se ud.  
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For det tredje skal kommunalbestyrelsen - også selvom organisationsbestyrel-
sen ikke har forelagt en budgettvist - som led i sin tilsynsvirksomhed gribe ind, 
hvis udgifterne på afdelingens driftsbudget ikke vurderes at svare til afdelingens 
forventede udgifter, eller beløbet ikke giver mulighed for at foretage de nød-
vendige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder mv.  
 
For det fjerde er der mulighed for, at organisationsbestyrelsen kan iværksætte 
bestemte arbejder uden samtykke fra afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, 
når kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed har meddelt pålæg om udfø-
relse af disse arbejder. Det drejer sig om vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, 
rimelige forbedringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsar-
bejder samt udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer. 
Det ligger i sagens natur, at der skal være tale om arbejder, som det er vigtigt at 
få gennemført.  
 
For det femte kan kommunalbestyrelsen også som tilsynsmyndighed behandle 
klager som nævnt i afsnit 6.3.4. Kommunalbestyrelsen er imidlertid berettiget til 
at henvise sådanne klager til beboerklagenævnet, hvis den mener, at sagen ikke 
vedrører overordnede tilsynsmæssige aspekter. 
 

6.4. Reglernes baggrund og sigte 
 
De forskellige organisationsformer har en lang historie, hvor valg af organisati-
onsform antagelig skyldes dels tradition, dels initiativtagerens ønske om indfly-
delse. Organisationstyperne er i flere omgange søgt forenklet og harmoniseret 
for at skabe parallelitet og sammenlignelighed organisationsformerne imellem 
af hensyn til beboerne. Der er således i dag ganske få forskelle i organisations-
formerne, der er opbygget med de samme kompetente organer, ligesom beboer-
demokratiet fungerer på samme måde i afdelingerne. 
 
Samtidig med den gennemførte harmonisering og forenkling af organisations-
formerne er beboernes indflydelse på driften blevet udvidet væsentligt. Ud over 
at øge lejernes reelle indflydelse på organisationens og afdelingernes drift - 
herunder at koble økonomien (lejens størrelse) sammen med ansvaret - har for-
målet med større medindflydelse mere generelt været at øge lejernes interesse i 
at deltage i det lokale fællesskab, idet man opnår bedre integration og sammen-
hængskraft i området ved et større lejerengagement. 
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6.4.1. Organisationsformerne 
Den selvejende organisationsform og andelsboligorganisationsformen har altid 
været benyttede organisationsformer. Garantiorganisationsformen er derimod en 
forholdsvis ny organisationsform, der afløste ”boligaktieselskaberne”, som hav-
de deres grundlag langt tilbage. Adgangen til at oprette nye garantiorganisatio-
ner ophørte i 1985, da holdningen var, at kapitalbesiddelse ikke skulle give ind-
flydelse på andres boligsituation i det almene byggeri. 
 
Garanternes indflydelse i garantiorganisationerne er blevet indskrænket i flere 
omgange. I 1984 blev den hidtidige adgang for garanterne til at vælge et flertal 
af selskabsbestyrelsens medlemmer ændret til en adgang for beboerne til at 
vælge bestyrelsens flertal. I 1997 blev øverste myndighed ændret fra at være en 
generalforsamling, bestående af garanterne, til et repræsentantskab, bestående af 
organisationsbestyrelsen samt repræsentanter for afdelingerne. Den hidtidige 
generalforsamling blev dog bibeholdt som garantforsamling, men dens opgaver 
blev væsentligt begrænset. Idet garanternes indflydelse på driften blev ind-
skrænket, blev der indført en adgang for garanterne til at indløse garantibeviser-
ne inden den 1. januar 2000 og få deres penge igen. Dette er et klart skridt imod 
en forenkling af organisationsformerne, da en fuldstændig indløsning af garan-
tibeviserne vil medføre omdannelse til en af de øvrige 2 organisationsformer. 
Antallet af garantiorganisationer er siden 1996 reduceret fra 36 organisationer 
med i alt ca. 43.000 boliger til 13 organisationer med i alt ca. 11.700 boliger 
primo 2008. 
 
Der har været forretningsførerorganisationer (tidligere forretningsførerselska-
ber) lige siden den almene sektors start. Adgangen til at oprette nye forretnings-
førerselskaber ophørte i 1989. Baggrunden herfor var for det første, at man vur-
derede, at de eksisterende forretningsførerselskaber fuldt ud var i stand til at 
varetage byggevirksomheden i de kommuner, som ikke ønskede almennyttigt 
boligbyggeri i kommunen udført af et lokalt selskab For det andet henviste man 
til, at udøvelsen af det kommunale tilsyn med forretningsførerselskaberne gav 
særlige problemer, idet et forretningsførerselskab og dets datterselskaber kan 
have hjemsted i flere kommuner, ligesom datterselskabernes afdelinger kan 
ligge i flere kommuner.  
 
I 1995 indførte man adgang til at oprette andelsselskaber, som meget ligner 
forretningsførerorganisationerne, dog med de forskelle, der er anført i afsnit 
6.3.1. Baggrunden var, at en del de tidligere almennyttige boligselskaber blev 
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administreret af såkaldte fællesadministrationer. De tidligere fællesadministrati-
oner blev omdannet til almene andelsselskaber.  
 
6.4.2. Beboerdemokratiets udvikling og betydning  
Med indførelsen af lov om boligbyggeri (lov nr. 356 af 27. december 1958) blev 
det første tilløb til et lovfæstet beboerdemokrati taget. Før dette tidspunkt var 
det alene lejerne i de tidligere andelsboligselskaber, som var med til at træffe 
beslutninger. I 1958 fik lejerne i almennyttige boligselskaber ret til at vælge 
rådgivende beboerrepræsentanter. Beboerrepræsentanterne fik mulighed for at 
udtale sig om planer om modernisering, hovedistandsættelser mv., førend der 
blev truffet beslutning herom, og lejerne skulle gennem beboerrepræsentanterne 
orienteres om alle forhold af almindelig interesse for ejendommens drift.  
 
Denne ordning, som minder om den beboerrepræsentation, der kendes fra den 
private udlejningssektor, blev i 1970 afløst af et egentligt beboerdemokrati. Det 
var også på dette tidspunkt, at de tre organisationsformer i hovedsagen fik ens-
artede regler, idet der dog stadig var væsentlige forskelle, blandt andet på øver-
ste myndighed.  
 
En af de væsentlige udvidelser af beboerdemokratiet skete i 1984, hvor beboer-
ne som hovedregel fik ret til at vælge flertallet i boligselskabets bestyrelse, men 
især med almenboliglovens ikrafttræden den 1. januar 1997 skete der væsentlige 
udvidelser af beboerdemokratiet og en forenkling og harmonisering af reglerne 
for boligorganisationernes opbygning. Ændringerne var en udmøntning af de 
forslag, der var indeholdt i redegørelsen ”Udvidelse af beboerdemokratiet i det 
almennyttige boligbyggeri”, der blev afgivet i oktober 1995 af arbejdsgruppen 
om udvidelse af beboerdemokratiet i det almennyttige boligbyggeri. 
 
De væsentligste ændringer pr. 1. januar 1997: 
 

 Beboerne blev sikret flertal i øverste myndighed og i organisationsbe-
styrelsen uanset organisationstype. 

 Kommunalbestyrelsens rolle for så vidt angår den direkte styring af bo-
ligorganisationerne blev formindsket. 

 Der indførtes forbud mod, at bestemte kommunalbestyrelsesmedlem-
mer og bestemte kommunalt ansatte kan være organisationsbestyrel-
sesmedlemmer. 
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 Afdelingen fik udvidet sin kompetence til også at omfatte budgetgod-
kendelse. 

 
De overordnede hensyn bag ændringerne har som anført ovenfor været at give 
beboerne større indflydelse. Konsekvensen af udvidelsen af beboerdemokratiet 
er således, at beboerne i dag selv bestemmer over forhold i boligorganisationen 
på de forskellige niveauer som følge af, at beboerne har flertallet. De forskellige 
beboerdemokratiske organer er tillagt forskellige kompetencer ud fra hensynet 
til, hvor de varetages på den mest hensigtsmæssige måde.  
 

6.5. Styringens karakter 
 
De eksisterende regler om organisering, herunder boligorganisationernes kom-
petente organer og kompetencefordeling mellem organerne, er kendetegnet ved 
en statslig styring, der varetager en række hensyn, som samtidig skal ses i lyset 
af sektorens boligsociale opgaver: 
 

 at sikre en forsvarlig, effektiv og rationel drift ved en kompetent ledelse 
af hensyn til bygningernes fysiske stand, huslejen og boligområdets ud-
vikling 

 at sikre engagement, integration og sammenhængskraft i boligområdet 
ved at give den enkelte beboer indflydelse på sin egen situation og 

 at sikre sammenhæng mellem indflydelse og økonomisk ansvar. 
 
For i særlig grad at sikre beboerdemokratiet som et lovfæstet princip, hvor be-
boerne inddrages i driften, herunder især på områder, der direkte berører dem, 
regulerer reglerne i detaljer boligorganisationens demokratiske processer gen-
nem en nøje fastlæggelse af f.eks. rammerne og fremgangsmåden for udøvelsen 
af beboerdemokratiet.  
 
Reglerne kan i mindre grad siges at regulere boligorganisationens produkter. 
Boligorganisationer og lejere har således inden for de rammer, som reglerne om 
organiseringen fastsætter, en række frihedsgrader. 
 
I et vist omfang er selve udøvelsen af beboerdemokratiet reguleret af almindelig 
foreningsret, f.eks. spørgsmål om afvikling af møder i de beboerdemokratiske 
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organer, som henhører under domstolene. Denne del af styringen gennemgås 
ikke. 
 
Kommunerne spiller en central rolle som tilsynsmyndighed, herunder som god-
kendelsesmyndighed ved f.eks. oprettelse af nye boligorganisationer og som 
afgørelsesmyndighed ved tvister om driftsbudget. Kommunen påser desuden, at 
vedtægterne ikke giver beboerne mindre ret til medindflydelse, end de har efter 
reglerne. 
 
Der er frihed for initiativtageren til selv at bestemme sin organisationsform ved 
stiftelsen inden for de organisationstyper, der er opregnet i loven, ligesom der er 
frihed for organisationen til senere at lade sig omdanne til en anden type, f.eks. 
fra en garantiorganisation til en selvejende boligorganisation eller andelsbolig-
organisation.  
 
Der er uanset valg af organisationsform ufravigelige krav til, hvilke kompetente 
organer boligorganisationen skal være opbygget med, herunder valg til og 
sammensætningen af de enkelte organer. Det er ligeledes fastsat, hvilke beslut-
ninger der kan træffes på hvilket niveau. Regelsættet giver således en høj grad 
af sikkerhed for, at beboerne har en stor og reel indflydelse på arbejder og akti-
viteter i afdelingen såvel som i boligorganisationen.  
 
Den praktiske udøvelse af beboerdemokratiet skal udspilles inden for disse 
rammer. Til gengæld er der her inden for et væsentligt frirum til at udøve bebo-
erdemokratiet efter lokale forhold. Der er f.eks. mulighed for at beslutte ekstern 
repræsentation i organisationsbestyrelsen, dog sådan at lejerne har flertallet, 
ligesom afdelingen har mulighed for at træffe beslutning om, hvilke arbejder og 
aktiviteter der konkret skal iværksættes i afdelingen og om uddelegering af op-
gaver til mindre beboergrupper. De beslutninger, beboerne træffer, vil afspejle 
sig direkte i lejen. Der er således tæt sammenhæng i regelsættet mellem indfly-
delse og økonomisk ansvar. 
 

6.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer  
 
Gennemgangen af de gældende regler i afsnit 6.3 og af styringen i afsnit 6.5 
viser, at regelsættet giver beboerne betydelige muligheder for medindflydelse på 
deres eget boligområde. Beboerne har således stor indflydelse på forholdene i 
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boligorganisationen i kraft af, at de har flertallet i øverste myndighed, der af-
stikker den overordnede bygge- og administrationspolitik for organisationen, 
ligesom den træffer beslutning om en række andre væsentlige forhold, blandt 
andet valg af administrator, erhvervelse, salg og væsentlig forandring af organi-
sationens ejendomme. 
 
Beboerne har endvidere stor indflydelse på egne lokale forhold i afdelingen i 
kraft af, at de selv godkender driftsbudgettet og de overordnede rammer for 
iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen såsom vedligeholdelses- og 
fornyelsesarbejder, forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og beboerne 
samt sociale aktiviteter. De beslutninger, beboerne træffer, vil afspejle sig direk-
te i lejen. Hertil kommer, at boligorganisationens bestyrelse er demokratisk 
valgt af beboerne, og at beboerne altid har flertal her. Der er således tæt sam-
menhæng mellem indflydelse og økonomisk ansvar. Hermed sikres en klar for-
ankring med beboeropbakning af beslutningerne.  
 
Da beboerdemokratiet er kendetegnet ved at være et tilbud til beboerne, udnyt-
tes mulighederne for indflydelse, herunder f.eks. uddelegering til mindre bebo-
ergrupper, dog meget forskelligt lokalt. Udnyttelsen af tilbuddet afhænger i høj 
grad af tradition og holdninger hos beboerne i afdelingerne, omfanget af forhold 
og sager, der kan engagere beboerne, identifikation med boligområdet samt 
tillige af afdelingens størrelse. I visse afdelinger kan der opleves lavt fremmøde 
til afdelingsmøderne og vanskeligheder ved at rekruttere ressourcestærke beboe-
re til organisationsbestyrelserne og afdelingsbestyrelserne. 
 
Den demokratiske proces fungerer dog i sin grundform og fører som hovedregel 
til fornuftige og langsigtede løsninger for de enkelte boligområder. Der gen-
nemføres således i disse år mange renoveringsprojekter og boligsociale hel-
hedsplaner i dialog med og tilslutning fra afdelingerne. Det er dog klart, at der 
ikke heri ligger nogen garanti for, at der i alle tilfælde udvises rettidig omhu 
med at lægge langsigtede og strategiske mål for organisationen og iværksætte 
nødvendige arbejder og aktiviteter i boligområderne. Særligt kan der være en 
modsætning mellem nogle lejeres kortsigtede interesser i f.eks. at holde husle-
jen på et minimum og samfundets og de fremtidige beboeres mere langsigtede 
interesser i en velvedligeholdt og fremtidssikret afdeling.  
 
De generelle krav og målsætninger om en effektiv og rationel drift af hensyn til 
huslejen såvel som den almene sektors voksende udfordringer stiller betydelige 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 195



 196

krav til ledelsen af de almene boligorganisationer. Disse krav vil ikke blive 
mindre ved overgangen til et system med øget mål- og aftalestyring.  
 
Derfor er det vigtigt, at de beboerdemokratiske organer, der består af et flertal af 
beboere, understøttes af fagligt kompetente og professionelle administratorer, 
der kan levere gode beslutningsgrundlag og sikre, at lovgivningen overholdes. 
Samtidig er beboerflertallet i de beboerdemokratiske organer en forudsætning 
for at sikre engagement og sammenhængskraft i forhold til udviklingen i bolig-
områderne og for, at indflydelse og økonomisk ansvar hænger sammen.  
 
Arbejdet med ”god almen ledelse”, der var et samarbejde mellem repræsentan-
ter fra de almene boligorganisationer, kommunerne, staten og revisorerne, blev i 
2006 udmøntet i en række anbefalinger til bestyrelsesarbejdet i de almene bo-
ligorganisationer og i samarbejdet med kommunerne for at kvalitetsudvikle 
ledelsesindsatsen. Dette sammenholdt med forslagene i kapitel 3 om styrefor-
mer i den almene boligsektor, hvor der blandt andet er foreslået en ”dokumenta-
tionspakke” (krav til årsrapport, regnskab, forvaltningsrevision, benchmarking, 
nøgletal, tipskupon mv.), betyder, at bestyrelsen bliver bedre rustet til at vareta-
ge ledelsesopgaven. 
 
I forbindelse med organisering og beboerdemokrati kan der peges på en række 
hensigtsmæssige ændringer, der i hovedsagen falder i to grupper.  
 
De sidste og mindre betydende forskelle mellem organisationsformerne fore-
kommer lidt tilfældige og vanskelige at begrunde. Det kunne derfor overvejes at 
forenkle og harmonisere de eksisterende organisationsformer og organisatoriske 
regler for at skabe yderligere gennemsigtighed og ensartethed af hensyn til le-
jerne. Det vedrører såvel boligorganisationer med egne boligafdelinger som 
boligorganisationer uden egne boligafdelinger (administrationsselskaberne). 
 
Det har i forskellige situationer vist sig vanskeligt at opnå den rette balance 
mellem hensynet til de boende lejeres behov og de hensyn, som nødvendigvis 
må varetages, hvis den almene sektor fremover skal fastholdes som en sektor 
med gode, tidssvarende boliger. Der kan derfor være behov for at styrke de 
enkelte boligorganisationers beslutningsdygtighed inden for beboerdemokratiets 
rammer i særlige situationer, der vedrører gennemførelsen af større renove-
ringsopgaver, helhedsplaner og fremtidssikring af afdelingerne.  
 

196 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 197 

Herudover kan der være behov for en række øvrige mindre regelforenklinger og 
moderniseringer. 
 
6.6.1. Forenkling og harmonisering af organisationsformerne 
Der findes i dag et omfattende regelsæt for de almene boligorganisationers or-
ganisatoriske virksomhed. Dette skyldes ikke mindst, at de enkelte organisati-
onsformer har hver sine normalvedtægter. For at skabe større gennemsigtighed 
og ensartethed i organiseringen af almene boliger er der behov for at overveje, 
om man generelt kan harmonisere de nævnte organisationsformer og i forlæn-
gelse heraf forenkle en stor del af det gældende regelsæt. 
 
Selvom der er forskellige regelsæt for de tre boligorganisationstyper med egne 
boligafdelinger er de reelle forskelle imidlertid yderst begrænsede og primært 
historisk betingede.  
 
De organisatoriske forskelle på boligorganisationstyper med egne boligafdelin-
ger hænger som beskrevet i afsnit 6.3.1 i dag sammen med: 
 

1. hvem der er øverste myndighed i organisationen (valgt repræsentant-
skab eller generalforsamling) 

2. det oprindelige kapitalgrundlag (enten ingen, en boligorganisationsan-
del eller garantikapital) og  

3. at der i garantiorganisationer - udover de beboerdemokratiske organer - 
findes en særlig garantforsamling med begrænset indflydelse. 

 
Det synes ikke velbegrundet at opretholde en entydig regulering af, hvilken af 
de to former for øverste myndighed en almen boligorganisation skal være orga-
niseret med. Afhængig af den enkelte boligorganisations lokale ønsker om et 
direkte demokrati (generalforsamlingen) eller et indirekte demokrati (valgt re-
præsentantskab) kan der være behov for valgfrihed mellem begge former for 
øverste myndighed i alle organisationsformerne. 
 
Selvejende boligorganisationer har ingen oprindelig egenkapital, og organisati-
onsandelene i andelsboligorganisationer er almindeligvis en uvæsentlig del af 
egenkapitalen. Almene boligorganisationer kan således fungere både med og 
uden indskudt kapital, hvorfor det kan overvejes også at harmonisere reglerne 
på dette område, så indskudt kapital ikke er afgørende for en bestemt organisa-
tionsform. 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 197



 198

En almen garantiorganisation er - udover de beboerdemokratiske organer - or-
ganiseret med en særlig garantforsamling med begrænset indflydelse, hvor ga-
ranterne er indehavere af garantibeviser i organisationen. Garantforsamlingen 
kan træffe beslutning om at udbetale udbytte til garanterne. Garantforsamlingen 
har desuden ret til at vælge et mindretal af medlemmerne til bestyrelsen. Denne 
særegne organisering af garantiorganisationer kan vanskeligt harmoniseres. Det 
kan dog overvejes, om man kan omdanne garantiorganisationerne med henblik 
på en forenkling. 
 
Som det er fremgået ovenfor, er der allerede sket en betydelig reduktion i antal-
let af garantiorganisationer. Der kan som beskrevet i afsnit 6.3.1 og afsnit 6.4.1 
ikke oprettes nye garantiorganisationer, og garanterne har haft ret til at indløse 
garantibeviserne inden den 1. januar 2000 og få deres penge igen. Dette er såle-
des et klart skridt imod en forenkling af organisationsformerne, da en fuldstæn-
dig indløsning af garantibeviserne vil medføre omdannelse til en af de øvrige 2 
organisationsformer. Der er behov for at overveje endnu et skridt i retning af at 
få de sidste garantiorganisationer omdannet. 
 
En række af de regler, som i dag gælder for almindelige boligorganisationer 
med egne boligafdelinger, gælder også for forretningsførerorganisationer, men 
ikke for andelsselskaber.  
 
Blandt forskellene på almene forretningsførerorganisationer og almene andels-
selskaber kan som beskrevet i afsnit 6.3.1 nævnes: 
  

1. at forretningsførerorganisationer i modsætning til andelsselskaber kan 
oprette og adoptere datterorganisationer med de særlige forhold, der 
knytter sig hertil, jf. især pkt. 2 og 3. 

2. at forretningsførerorganisationers og deres datterorganisationers midler 
kan indgå i en fælles forvaltning med datterorganisationernes afdelin-
gers midler, hvorved der er mulighed for, at nettorenteindtægten tilfal-
der forretningsførerorganisationen. Forretningsførerorganisationen kan 
beslutte at overføre nettorenteindtægten helt eller delvist som tilskud til 
datterorganisationernes afdelinger. Ikke-udbetalt renteindtægt indgår i 
regnskabet, og overskud overføres til arbejdskapitalen. For administre-
rede boligorganisationer kan forretningsførerorganisationen ikke oppe-
bære en rentemarginal. Den tilfalder i stedet den administrerede bolig-
organisation.  
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3. at datterorganisationer gennem forretningsførerorganisationen kan låne 
andre datterorganisationers midler i modsætning til administrerede or-
ganisationer. Forretningsførerorganisationen indestår for midlerne. 

4. at andelsselskaber kan have midler i fællesforvaltning, men alene såle-
des at der ikke kan oppebæres en rentemarginal. Der kan overføres til-
skud fra arbejdskapitalen til afdelingerne. 

5. at andelsselskaber i modsætning til forretningsførerorganisationer ikke 
kan have repræsentation i andre boligorganisationers bestyrelser. 

6. at andelsselskaber i modsætning til forretningsførerorganisationer ikke 
kan have egne sideaktiviteter. 

7. at kommunalbestyrelsen skal godkende administrationsaftaler med al-
mene andelsselskaber men ikke med forretningsførerorganisationer. 

 
Der kan i dag ikke oprettes nye forretningsførerselskaber, mens der fortsat kan 
oprettes nye andelsselskaber. Forskellene mellem forretningsførerorganisationer 
og andelsselskaber synes ikke længere velbegrundede eller rimelige, idet begge 
typer selskaber har til hovedformål at administrere andre boligorganisationer. 
Ved overvejelser om at harmonisere reglerne er spørgsmålet, om det er regel-
sættet for forretningsførerorganisationer, der skal danne baggrund herfor, eller 
om det er regelsættet for andelsselskaber. Her skal reglerne for fællesforvaltning 
og udlån især overvejes. 
 
Fordelen ved fællesforvaltning ligger i, at forvaltningen er mere administrativ 
enkel og dermed mindre omkostningstung end separatforvaltning, samt at der 
kan opnås en bedre forrentning ved placering af store beløb frem for små. Her-
udover mindskes engagementet med eksterne långivere, som skal oppebære 
rentemarginal, hvilket samlet set reducerer beboernes huslejebetaling. Set fra 
datterorganisationernes side er fordelen, at der er garanteret en mindsteforrent-
ning, samt at forretningsførerorganisationerne indestår for tab. Modstykket er, at 
datterorganisationen og dens afdelinger ikke nødvendigvis på kort sigt får den 
fulde forrentning af sine midler, idet der også skal afsættes midler til risikoaf-
dækningen og rentegarantien. 
 
Fordelen ved udlånsmuligheden (muligheden for at en datterorganisation kan 
låne af en anden datterorganisation), er, at mindre velfunderede boligorganisati-
oner kan opnå favorable lån, idet forretningsførerorganisationen kan fastsætte 
renten, dog ikke højere end diskontoen plus 1 pct. point. Ulempen er omvendt, 
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at långiver får en mindre forrentning, idet der dog er sikkerhed for lånet og en 
mindsteforrentning.  
 
6.6.2. Langsigtede opgraderinger af den almene sektor  
Det er afgørende for den almene sektors konkurrenceevne, at kvaliteten af sek-
torens boliger følger udviklingen i den øvrige boligmasse, således at boligerne 
til stadighed er attraktive også for de ressourcestærke grupper af boligsøgende. 
Derfor er det vigtigt, at boligorganisationen har de redskaber, som kan sikre 
gennemførelsen af store renoveringsprojekter mv.  
 
Boligorganisationen kan ikke efter de gældende regler iværksætte store renove-
ringsprojekter, boligsociale helhedsplaner og arbejder bestående i at fremtids-
sikre ældre afdelinger, hvis afdelingerne er imod (der ses her bort fra den situa-
tion, hvor kommunen meddeler påbud om at gennemføre bestemte arbejder). De 
nævnte arbejder skal således – ligesom andre arbejder og aktiviteter i afdelin-
gerne – godkendes af de berørte afdelinger. 
 
Det er et godt og sundt princip, at de direkte berørte lejere, som skal betale for 
arbejderne, også er dem, som i sidste ende afgør, om et gennemgribende tiltag i 
boligafdelingen skal gennemføres. Processen mellem lejerne, boligorganisatio-
nen og kommunen m.fl. er endvidere med til at sikre sammenhængen og balan-
cen samt kvaliteten i disse vigtige og omfattende projekter. 
 
Ofte lykkes det for boligorganisationens bestyrelse at udarbejde så gode projek-
ter, at afdelingerne tilslutter sig arbejdernes gennemførelse. I helt særlige tilfæl-
de kan der dog opstå den situation, at en eller flere afdelinger blokerer for et 
rimeligt og nødvendigt projekt. Hvis en afdeling nedstemmer et projektforslag, 
vil det være naturligt, at boligorganisationen forsøger at tilpasse projektet til 
afdelingens ønsker, men hvis boligorganisationen og afdelingen ikke kan opnå 
enighed, og hvis boligorganisationen fortsat har den opfattelse, at projektet bør 
gennemføres, er situationen låst fast. Der er på den baggrund behov for at sikre, 
at beboerdemokratiet har de fornødne rammer og den beslutningsmæssige styr-
ke til at gennemføre langsigtede opgraderinger af den almene sektor. 
 
6.6.3. Øvrige regelforenklinger og moderniseringer af de beboerdemokrati-
ske regler  
Der er mange formelle regler, der regulerer boligorganisationens organisatori-
ske virksomhed. Selvom det er væsentligt, at der findes et minimumsgrundlag 
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dels af servicehensyn dels af hensyn til kommunernes tilsyn, er der behov for at 
overveje, om reglerne kan forenkles. Der er også behov for at overveje, om der 
er beslutninger, der fuldt og helt kan overlades til afdelingen for i højere grad at 
sikre det lokale engagement. 
 

6.7. Overvejelser om ændringer af regler/styring 
 
Som beskrevet i afsnit 6.5 er den gældende styring af boligorganisationernes 
organisering og beboerdemokrati i høj grad karakteriseret ved detaljerede regler, 
herunder vedrørende de beboerdemokratiske organer, deres sammensætning og 
kompetence. Reglerne skal ses i sammenhæng med de overordnede boligpoliti-
ske hensyn til at sikre en kompetent ledelse og til at sikre lejernes rettigheder, 
herunder at beboerne skal inddrages i driften især på områder, der direkte berø-
rer dem. 
 
Dette indebærer, at der kun er et begrænset spillerum for den enkelte boligorga-
nisation på disse punkter. På den anden side er der ikke tale om en udtømmende 
regulering, og den enkelte boligorganisation har inden for de rammer, som reg-
lerne fastsætter, en række frihedsgrader, herunder også i samspillet med kom-
munen. Det gælder f.eks. muligheden for, at organisationen selv kan fastsætte 
ekstern repræsentation i organisationsbestyrelsen i sine vedtægter afhængig af 
boligorganisationens opgaver og udfordringer. 
 
Da der er tale om at sikre en række beboerdemokratiske rettigheder og spillereg-
ler, er området mest velegnet til en høj grad af statslig regulering og mindre 
velegnet til aftalestyring og dialogbaseret tilsyn. Kun på den måde kan lejernes 
rettigheder sikres effektivt. Da god ledelsesskik og et velfungerende beboerde-
mokrati imidlertid ikke blot er et resultat af nedskrevne regler og rettigheder, 
men også et resultat af hvordan reglerne udfyldes lokalt, kan styringen via detal-
jerede regler dog i høj grad kombineres med styring efter målsætninger, som det 
er foreslået i kapitel 3. 
 
I styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation er det en overordnet 
målsætning for ledelse og beboerdemokrati, at boligorganisationen skal ledes 
under hensyntagen til god ledelsesskik, og at boligorganisationens ledelse skal 
arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. Denne målsætning 
hænger dog også i høj grad sammen med målsætningen om, at boligorganisati-
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onen i samarbejde med kommunen og andre relevante parter til stadighed skal 
drage omsorg for, at de almene boligområder er økonomisk og socialt velfunge-
rende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. 
 
Det forudsættes, at kommuner og boligorganisationer som et led i realiseringen 
af det overordnede mål om god ledelsesskik i boligorganisationen også drøfter – 
og evt. træffer aftale om - ledelsessammensætningen i boligorganisationen, 
herunder ekstern repræsentation. Målet må her være at sikre, at bestyrelsens 
kompetencer til enhver tid matcher boligorganisationens opgaver og målsætnin-
ger. Tilsynsdialogen vil således kunne lægge op til, at boligorganisationen ud-
nytter de eksisterende muligheder for at udpege eksterne bestyrelsesmedlem-
mer. 
 
Som temaer for operationelle mål og opfølgning i forhold til målsætningen om 
god ledelsesskik, der i relevant omfang vil kunne indgå i ”dokumentationspak-
ken”, som foreslået i kapitel 3, kan f.eks. nævnes effektuering af ”god almen 
ledelse”, sammensætning og kompetencer i bestyrelsen, bestyrelsens langsigte-
de og strategiske overvejelser for organisationen, åbenhed etc. 
 
Som temaer for operationelle mål og opfølgning i forhold til målsætningen om 
et velfungerende beboerdemokrati kan f.eks. nævnes beboerengagement og 
rekruttering til de beboerdemokratiske organer, kompetenceudvikling, informa-
tionsniveau, beboerservice, konflikthåndtering etc.  
 
I lyset af de anførte målsætninger foreslår udvalget nedenfor en række moderni-
seringer og forenklinger til de gældende regler. 
 
6.7.1. Harmonisering af organisationsformerne for boligorganisationer 
med egne boligafdelinger 
 
Forslag 6.1: Det foreslås at harmonisere reglerne for de selvejende 
boligorganisationer og andelsboligorganisationerne, så de 2 organi-
sationsformer bliver reduceret til én organisationsform med tilhø-
rende standardvedtægter. Boligorganisationen kan herefter være 
organiseret med eller uden indskudt kapital, og der er valgfrihed 
mellem et valgt repræsentantskab og en generalforsamling som 
øverste myndighed.  
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Med henblik på at skabe større gennemsigtighed og ensartethed i organiseringen 
af almene boliger foreslås at harmonisere reglerne for de selvejende boligorga-
nisationer og andelsboligorganisationerne.  
 
Det forekommer ikke velbegrundet at opretholde forskellige regler om organise-
ringen af øverste myndighed i de 2 organisationstyper. Det foreslås derfor at 
være op til den enkelte boligorganisation, om den ønsker en generalforsamling 
eller et valgt repræsentantskab som øverste myndighed. Det bliver hermed mu-
ligt at vælge mellem direkte demokrati (generalforsamling) eller indirekte de-
mokrati (repræsentantskab). 
 
Valg af øverste myndighed vil herefter være tæt forbundet med boligorganisati-
onens størrelse. Formodningen må være, at jo flere afdelinger og lejemål, bolig-
organisationen har, desto større kan behovet være for en organisering med et 
valgt repræsentantskab. I større boligorganisationer har repræsentantskabsmo-
dellen to fordele. For det første er repræsentantskabet et forum af en vis bredde, 
uden at der bliver så mange deltagere, at det vanskeliggør arbejdet i øverste 
myndighed. For det andet er organisationsbestyrelsen, der har overblik og kend-
skab til hele organisationen og dets afdelinger, repræsenteret i repræsentantska-
bet. 
 
Forslaget medfører, at eksisterende almene boligorganisationer kan fortsætte 
med samme øverste myndighed som hidtil, medmindre andet besluttes af orga-
nisationen selv. Særligt for eksisterende selvejende boligorganisationer sikres 
en større demokratisering, idet organisationerne efter de gældende regler skal 
være organiseret med et valgt repræsentantskab.  
 
Det foreslås endvidere, at det bliver valgfrit, om den almene boligorganisation 
organiseres med eller uden indskudt kapital i form af en beskeden boligorgani-
sationsandel for lejerne. 
 
Forslaget medfører, at øverste myndighed i en eksisterende andelsboligorgani-
sation vil kunne beslutte, at der fremover ikke længere skal opkræves en organi-
sationsandel ved et medlems tildeling af en bolig. Omvendt medfører forslaget 
også, at en selvejende boligorganisation kan beslutte at opkræve en organisati-
onsandel ved en boligsøgendes tildeling af bolig. 
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Som følge af de nævnte forslag vil de 2 organisationsformer reelt blive reduce-
ret til én organisationsform med tilhørende standardvedtægter organiseret med 
eller uden indskudt kapital, f.eks. ”normalvedtægter for en almen boligorganisa-
tion”. Det har den konsekvens, at der vil kunne fremsættes en lang række for-
slag til forenkling af de gældende organisatoriske regler. Disse forenklinger er 
ikke nærmere omtalt i denne rapport. 
 
Forslag 6.2: Det foreslås, at der indføres udtrykkelig hjemmel til, 
at øverste myndighed i garantiorganisationer skal kunne beslutte at 
omdanne organisationen til den nye organisationstype, jf. forslag 
6.1. Det foreslås endvidere, at der indføres hjemmel til, at garan-
terne skal kunne kræve indløsning af garantibeviserne til kurs pari. 
Endelig foreslås, at garantiorganisationer skal kunne vælge, om 
øverste myndighed skal være et valgt repræsentantskab eller en 
generalforsamling, jf. forslag 6.1. 
 
Med henblik på at skabe større gennemsigtighed og ensartethed i organiseringen 
af almene boliger er der med forslag 6.1 foreslået en harmonisering af reglerne 
for de selvejende boligorganisationer og andelsboligorganisationer. Tilsvarende 
taler regelforenklingshensynet for en harmonisering af reglerne for de eksiste-
rende garantiorganisationer. Ekspropriationsretlige betragtninger gør det imid-
lertid betænkeligt ved lov at tvangsomdanne garantiorganisationerne med den 
virkning, at garanterne ville få tvangsindløst garantibeviserne, at garanterne 
ville miste den indflydelse, de i dag har på boligorganisationens drift, og garan-
ternes mulighed for udbetaling af udbytte ville bortfalde.  
  
I stedet foreslås, at der indføres udtrykkelig hjemmel til, at øverste myndighed 
skal kunne beslutte at omdanne organisationen til den nye boligorganisationsty-
pe, som er foreslået i forslag 6.1. Da øverste myndighed efter de gældende reg-
ler kan beslutte at opløse boligorganisationen, ligesom godkendelse af vedtæg-
ter hører under øverste myndigheds kompetence, antages det, at øverste myn-
dighed allerede i dag også kan beslutte at omdanne garantiorganisationen til en 
anden organisationstype. Der vil således i givet fald alene være tale om en kodi-
ficering af gældende ret. 
 
Det forventes, at en sådan kodificering vil indebære større opmærksomhed om 
denne omdannelsesmulighed, således at flere garantiorganisationer med tiden 
vil lade sig omdanne.  
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Garanterne havde tidligere en lovfæstet ret til inden den 1. januar 2000 at for-
lange, at boligorganisationen overtog garantibeviserne til disses værdi. 
 
Det antages, at garanterne i dag har adgang til frivillig indløsning til kurs pari 
med boligorganisationens accept. For yderligere at fremme omdannelsen af de 
tilbageværende garantiorganisationer foreslås at indføre en udtrykkelig hjemmel 
til, at garanterne skal kunne kræve indløsning til kurs pari.  
 
I forslag 6.1 lægges der op til, at der fremover kun skal være én organisations-
type, hvor der bliver valgfrihed mellem et valgt repræsentantskab og en general-
forsamling som øverste myndighed. Det foreslås, at de garantiorganisationer, 
som ikke lader sig omdanne, også får mulighed for at vælge mellem de to for-
mer for øverste myndighed.  
 
Garantiorganisationerne vil herefter kunne være omfattet af de under forslag 6.1 
nævnte standardvedtægter, idet vedtægterne dog må indeholde særlige regler 
om garantforsamlingen mv.  
 
6.7.2. Harmonisering af organisationsformerne for boligorganisationer 
uden egne boligafdelinger (administrationsselskaber) 
 
Forslag 6.3: Det foreslås, at reglerne for forretningsførerorganisa-
tioner og andelsselskaber harmoniseres, sådan at der fremover ope-
reres med en ”almen administrationsorganisation”. Organisationen 
kan have midler i fællesforvaltning, og der kan udlånes på tværs af 
alle tilknyttede fællesforvaltede boligorganisationer. Organisationen 
kan oprette nye boligorganisationer, være repræsenteret i admini-
strerede boligorganisationers bestyrelse og udføre sideaktiviteter. 
Endelig kan administrationsorganisationen være organiseret med 
eller uden indskudt kapital, og kan have et valgt repræsentantskab 
eller en generalforsamling som øverste myndighed.  
 
På linie med formålet i forslag 6.1 foreslås at skabe større gennemsigtighed og 
ensartethed i organiseringen ved at forenkle og harmonisere reglerne for forret-
ningsførerorganisationer og andelsselskaber, sådan at der fremover kun findes 
én organisationsform ”administrationsorganisationen” med tilhørende normal-
vedtægter. 
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Denne nye organisationsform får mulighed for at tilbyde alle tilknyttede bolig-
organisationer, dvs. såvel eksisterende datterorganisationer som administrerede 
boligorganisationer, mulighed for at indgå i fælles formueforvaltning/udlåns-
mulighed samt risikoafdækning. 
 
Det betyder, at de eksisterende andelsselskaber herefter får samme muligheder, 
som forretningsførerorganisationerne har i dag, idet sidstnævnte både har mu-
lighed for at oprette/adoptere datterorganisationer og mulighed for at have ad-
ministrerede boligorganisationer. Det vil herefter være op til den enkelte bolig-
organisation, herunder en eksisterende datterorganisation, at vælge, om den vil 
indgå i fællesforvaltning mv. eller ej. Dette gælder såvel nyoprettede organisati-
oner som eksisterende organisationer, som indgår nye administrationsaftaler 
med administrationsorganisationen. 
 
Efter de almindelige regler kan enhver i princippet oprette en ny almen boligor-
ganisation med kommunalbestyrelsens godkendelse, hvilket også naturligt bør 
gælde fremover for administrationsorganisationen. 
 
Efter de almindelige regler træffer boligorganisationens øverste myndighed 
beslutning om ekstern repræsentation i en boligorganisations bestyrelse, hvilket 
naturligvis også bør omfatte repræsentation af administrationsorganisationen i 
tilknyttede organisationer. 
 
Det foreslås, at administrationsorganisationen skal kunne udføre selvstændige 
sideaktiviteter efter tilsvarende regler, som gælder for boligorganisationer med 
egne boligafdelinger, jf. forslag 9.7 i kapitel 9. Dette svarer til de gældende 
regler for forretningsførerorganisationer. 
 
Endelig synes der ikke at være nogen saglig grund til at opretholde en særlig 
kommunal godkendelse af administrationsaftaler, der indgås med en administra-
tionsorganisation, jf. forslag 9.3 i kapitel 9. 
 
Efter de gældende regler kan forretningsførerorganisationer være oprettet med 
eller uden indskud fra de tilknyttede boligorganisationer, mens andelsselskaber 
fordrer et indskud fra medlemmerne. Det foreslås, at disse muligheder viderefø-
res i administrationsorganisationen, som herefter selv vil kunne vælge.  
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Efter de gældende regler kan en forretningsførerorganisation være organiseret 
som en selvejende boligorganisation, en almen andelsboligorganisation eller en 
garantiorganisation. Afhængig af organisationsform kan øverste myndighed i en 
forretningsførerorganisation derfor være enten et valgt repræsentantskab eller en 
generalforsamling. Øverste myndighed i et andelsselskab kan ligeledes være 
enten et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling. I forlængelse af 
forslag 6.1 og med henblik på at forenkle reglerne foreslås, at øverste myndig-
hed kan være et repræsentantskab, valgt af de tilknyttede boligorganisationer, 
eller en generalforsamling. 
 
Som følge af harmoniseringen af de to organisationsformer vil der kunne frem-
sættes en lang række forslag til forenkling af de gældende organisatoriske reg-
ler, som dog ikke er medtaget i denne rapport. 
 
6.7.3. Begrænsning af den enkelte boligafdelings kompetence med hensyn 
til større renoveringer mv.  
 
Forslag 6.4: Det foreslås, at øverste myndighed i en boligorganisa-
tion i helt særlige tilfælde får mulighed for at tage beslutning om 
gennemførelse af større renoveringsarbejder, boligsociale helheds-
planer eller fremtidssikring af bebyggelsen, som har til formål at 
gøre boligerne og boligområdet tidssvarende og konkurrencedygtigt 
over for en bred kreds af boligsøgende. 
 
Det foreslås, at boligorganisationens øverste myndighed tillægges kompetence 
til at beslutte, at større renoveringsprojekter mv. skal kunne gennemføres, selv 
om afdelingerne har stemt nej. På denne måde sikres det, at de væsentlige be-
slutninger for en boligorganisations udvikling i overensstemmelse med den 
gældende beslutningsstruktur helt og aldeles træffes inden for beboerdemokrati-
et. Forslaget skal endvidere ses som led i bestræbelserne på at opfylde målsæt-
ningen om, at boligorganisationen i samarbejde med kommunen og andre rele-
vante parter til stadighed skal drage omsorg for, at de almene boligområder er 
socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard. 
 
Udgangspunktet vil fortsat være, at det er afdelingen, der beslutter renovering 
mv. af afdelingen. Er der tale om større renoveringsarbejder, boligsociale hel-
hedsplaner eller fremtidssikring af bebyggelsen, som har til formål at gøre boli-
gerne og boligområdet tidssvarende og konkurrencedygtigt over for en bred 
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kreds af boligsøgende, vil øverste myndighed dog kunne beslutte gennemførel-
sen af foranstaltningerne, trods en afdelings modstand.  
 
Det vil være øverste myndighed, der vurderer om en given foranstaltning har en 
sådan karakter, at øverste myndighed kan overtage beslutningskompetencen. 
Det bemærkes i denne forbindelse, at lejerne også udgør flertallet i øverste 
myndighed.  
 
Beboerklagenævnet kan efter de gældende regler træffe afgørelse i tvister om 
lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer. Heri lig-
ger, at nævnet kan tage stilling til klager over, at det pågældende organ ikke har 
kompetence til at træffe den pågældende beslutning. Hvis der indføres en ret for 
boligorganisationens øverste myndighed til at træffe afgørelse om, at de nævnte 
arbejder skal gennemføres trods afdelingens modstand, vil en lejer i en afdeling, 
som på dette grundlag tvinges til at være omfattet af arbejderne, kunne indbrin-
ge en sag for nævnet, hvis lejeren mener, at der ikke er tale om arbejder, som er 
omfattet af øverste myndigheds kompetence. 
 
6.7.4. Beboerdemokrati i visse ældreboliger 
 
Forslag 6.5: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen får mulighed for 
at udpege afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i almene boligorgani-
sationsafdelinger, der udelukkende bebos af svage og plejekræven-
de beboere, hvis der ikke er valgt afdelingsbestyrelse, eller hvis af-
delingsbestyrelsen har nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbe-
styrelse er valgt. Udpegningen skal i givet fald foretages blandt be-
boerne, beboernes pårørende eller andre, der vil kunne varetage 
beboernes interesser. Det samme foreslås for kommunale/regionale 
ældreboliger, der bebos af den samme beboergruppe og under de 
samme omstændigheder. 
 
Som det fremgår af afsnit 6.3.2, kan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet for 
så vidt angår boligorganisationer, der udelukkende består af ældreboliger, som 
bebos af svage og plejekrævende beboere, beslutte, at beboerrepræsentanterne i 
bestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet blandt beboere, 
pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. 
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Der findes ikke en tilsvarende mulighed for så vidt angår afdelingsbestyrelses-
medlemmer. Da afdelingsbestyrelsen både har en række vigtige konkrete opga-
ver, f.eks. at godkende afdelingens driftsbudget og årsregnskab, og virker som 
en slags bindeled mellem boligorganisationen og lejerne i afdelingen, er det 
vigtigt for afdelingsdemokratiet, at der findes en afdelingsbestyrelse, selv om de 
funktioner, der påhviler en afdelingsbestyrelse, vil blive varetaget af organisati-
onsbestyrelsen, hvis der ikke findes en afdelingsbestyrelse. 
 
Derfor foreslås, at kommunalbestyrelsen får mulighed for - i boligorganisati-
onsafdelinger, som udelukkende bebos af svage og plejekrævende beboere - at 
udpege medlemmer til afdelingsbestyrelsen blandt beboerne, beboernes pårø-
rende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Muligheden skal 
gælde i situationer, hvor der ikke er valgt afdelingsbestyrelse, eller hvis afde-
lingsbestyrelsen har nedlagt sit hverv, uden at der er valgt en ny afdelingsbesty-
relse. Herved bliver det muligt at sikre, at der kan etableres en afdelingsbesty-
relse. En afdelingsbestyrelse bestående af pårørende og evt. et par beboere for-
modes at være tættere på beboerne end organisationsbestyrelsen, hvilket inde-
bærer, at afdelingsmøderne kan foregå i en atmosfære, som beboerne føler sig 
trygge ved. Herudover indebærer forslaget, at organisationsbestyrelsen ikke 
nødvendigvis skal sørge for afviklingen af afdelingsmøder i de omtalte afdelin-
ger, og at boligorganisationen kan få et organ, som den kan drøfte afdelingens 
anliggender med. 
 
Tilsvarende foreslås for kommunale/regionale ældreboliger. 
 
Forslag skaber således mulighed for et mere velfungerende beboerdemokrati i 
de omhandlede boliger. 
 
6.7.5. Valg af vedligeholdelsesordning 
 
Forslag 6.6: Det foreslås, at kompetencen til at fastsætte vedlige-
holdelsesordning for afdelingen flyttes fra øverste myndighed til af-
delingen.  
 
Efter de gældende regler er det boligorganisationens øverste myndighed, der 
træffer beslutning om, hvilken vedligeholdelsesordning der skal gælde i de en-
kelte afdelinger. Hvis en afdeling indeholder forskellige boligtyper, kan der 
gælde forskellige vedligeholdelsesordninger for de forskellige boligtyper. Øver-
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ste myndighed kan delegere sin kompetence enten til organisationsbestyrelsen 
eller til de enkelte afdelinger. 
 
Med henblik på at fremme et velfungerende beboerdemokrati, hvor lejerne har 
indflydelse på egne anliggender foreslås det, at kompetencen på dette område 
flyttes til den enkelte afdeling. Afdelingsmødets beslutning om vedligeholdel-
sesordning træffes herefter på grundlag af almindeligt stemmeflertal. Der er 
mulighed for at afholde urafstemning, hvis der er flertal herfor på afdelingsmø-
det. 
 
6.7.6. Udvidelse af kredsen af beboere med adgang til afdelingsmødet med 
stemmeret og valgbarhed  
 
Forslag 6.7: Det foreslås, at alle fastboende over 18 år kan deltage 
i afdelingsmødet med stemmeret og valgbarhed.  
 
Efter de gældende regler er det lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller her-
med sidestillede personer, der har adgang til afdelingsmødet og stemmeret på 
dette, ligesom det er den nævnte personkreds, der er valgbare til de øvrige be-
boerdemokratiske organer. 
 
Med henblik på at fremme et velfungerende beboerdemokrati, foreslås det at 
alle fastboende beboere over 18 år kan deltage i afdelingsmødet med stemmeret 
og valgbarhed til de beboerdemokratiske organer. Forslaget medfører, at det 
bliver muligt for f.eks. voksne børn i husstanden, der ikke står som lejere på 
lejekontrakten, at deltage aktivt i beboerdemokratiet. Med fastboende menes 
personer med folkeregisteradresse i en bolig i boligorganisationen. 
 
6.7.7. Forenkling af bestemmelser om kommunens mulighed for at udpege 
medlemmer til bestyrelsen 
 
Forslag 6.8: Det foreslås at ophæve bestemmelserne om kommu-
nalbestyrelsens mulighed for at udpege et eller flere medlemmer til 
en almen boligorganisations bestyrelse, hvis øverste myndighed har 
truffet beslutning herom. 
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De gældende regler foreskriver, at kommunalbestyrelsen kan udpege et eller 
flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis øverste myn-
dighed træffer beslutning herom. 
 
Reglerne foreskriver ligeledes, at et medlem af kommunalbestyrelsen kan være 
medlem af en boligorganisations bestyrelse, hvis: 
 

1. den pågældende som boligtager er valgt af beboerrepræsentanterne i 
den øverste myndighed eller 

2. vedtægterne åbner mulighed herfor. 
 
Der er efter reglerne forbud mod at vælge eller udpege bestemte personer til 
organisationsbestyrelsen uanset ovennævnte, f.eks. borgmesteren i den tilsyns-
førende kommune mv. 
 
Det foreslås at ophæve reglerne om kommunens mulighed for at udpege med-
lemmer til bestyrelsen, da øverste myndighed altid vil kunne vedtage bestem-
melser i vedtægterne om ekstern repræsentation til organisationsbestyrelsen 
under den forudsætning, at beboerne udgør flertallet, og under den forudsæt-
ning, at forbuddet mod at bestemte personer sidder i bestyrelsen, overholdes. 
 
6.7.8. Forenkling af kommunal godkendelsesbeføjelse 
 
Forslag 6.9: Det foreslås at ophæve kravet om, at kommunalbesty-
relsen skal godkende aftaler, hvor der er risiko for interessekonflikt. 
 
Efter de gældende regler skal kommunalbestyrelsen godkende indgåelse af afta-
ler, hvor der er risiko for interessekonflikt. Hvis medlemmer af organisationsbe-
styrelsen, afdelingsbestyrelsen, forretningsfører eller en funktionær, disses nære 
slægtninge eller andre nærtstående deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær 
tilknytning til et selskab, en forening eller anden privat juridisk person, skal 
boligorganisationens aftaler med disse selskaber mv. i visse retsforhold god-
kendes af kommunalbestyrelsen. 
 
Det foreslås at ophæve bestemmelsen, da eventuelle urimelige aftaler, herunder 
aftaler med mulig interessekonflikt, vil kunne påtales af boligorganisationens 
revisor i forbindelse med den årlige revision. Forslaget skal således også ses i 
sammenhæng med den foreslåede opstramning af revisionen, jf. forslag 7.3. 
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Kapitel 7. Administration, drift og vedlige-
holdelse  
 
 

7.1. Indledning 
 
Det er et overordnet boligpolitisk hensyn, jf. afsnit 3.3, at sikre en forsvarlig, 
effektiv og moderne drift af boligerne med henblik på at muliggøre et højt ser-
viceniveau for alle beboere til en rimelig husleje. Boligerne skal løbende vedli-
geholdes, renoveres og forbedres, således at de fortsat matcher nutidige krav til 
boligen og dermed er attraktive for de boligsøgende. Derudover skal konkurren-
cen inden for sektoren styrkes for at sikre optimal opgavevaretagelse. 
 
Nedenfor beskrives det eksisterende regelsæt på området, og i forlængelse heraf 
gennemgås mulighederne for, at den eksisterende styring kan afløses af et sy-
stem, der er præget af mål og aftalestyring, og som i højere grad end det nuvæ-
rende kan understøtte de nævnte overordnede hensyn. 
 

7.2. Lovhjemmel 
 
De gældende regler på området fremgår af: 
 

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 1, 5 og 13 
 Lov om leje af almene boliger, kapitel 3, 6 og 8 
 Bekendtgørelse om drift af almene boliger, kapitel 7, 11, 13, 14, 17, 18, 

19, 20 og 21 
 Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger 
 Bekendtgørelse om bygningsdrift. 

 
Herudover gælder en række krav fastsat i anden lovgivning. Særligt skal frem-
hæves reglerne om udbud af tjenesteydelser samt udbud af bygge- og anlægsar-
bejder.  
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7.3. Regelindhold 
 
7.3.1. Generelle driftsregler 
Det er et helt grundlæggende krav i lov om almene boliger, at boligorganisatio-
nens ledelse skal sikre en forsvarlig drift af boligorganisationen og dennes afde-
linger. Driften skal tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, og 
forvaltningsudgifterne, herunder administrationsudgifterne, skal søges holdt på 
det lavest mulige niveau. Ved forvaltningen skal beboernes interesser tilgodeses 
og boligorganisationens og afdelingernes interesser skal varetages bedst muligt. 
 
De forskellige udgiftstyper i en boligorganisation er beskrevet i boks 7.1. 
 
Boks 7.1. Boligorganisationens udgifter  
En boligorganisation kan have følgende typer af udgifter: 
 

 Administrationsudgifter (bruttoadministrationsudgifter) 
o Egne afdelinger i drift 
o Byggearbejder 
o Ekstern administrator 

 Renteudgifter 
 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden mv. 
 Ekstraordinære udgifter (udgifter, som klart adskiller sig fra boligorganisati-

onens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at forekomme ofte eller 
regelmæssigt).  

 
Administration  
Boligorganisationen har en række udgifts- og indtægtsposter vedrørende admi-
nistration, idet den som udgangspunkt selv varetager administration af egne 
boligafdelinger og eventuelle sideaktivitetsafdelinger samt derudover eventuelt 
af andet støttet byggeri. Boligorganisationens øverste myndighed kan dog be-
slutte, at afdelingerne helt eller delvist skal administreres af en ekstern forret-
ningsfører, jf. kapitel 5. 
 
En almen boligorganisations administrationsudgifter vedrører typisk ”egne af-
delinger i drift”, ”byggearbejder” og ”ekstern administration”. Der skal budget-
teres kostægte for hver af de nævnte administrationsområder. Dvs. at indtægter-
ne i form af administrationsbidrag mv. skal fastsættes, så de svarer til de fakti-
ske udgifter inden for de respektive administrationsområder.  
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Princippet om kostægte administration er nærmere beskrevet i boks 7.2. 
 
Boks.7.2. Opgørelse af nettoadministrationsudgifter og administrationsbidrag 
En almen boligorganisations administrationsudgifter - bruttoadministrationsudgifter - 
består typisk af udgifter til bestyrelsesarbejde, sekretariatsvirksomhed, udlejning, 
inspektion, bogholderi, revision og byggesager. Heri indgår også eventuelle udgifter 
til ekstern forretningsfører.  
 
På indtægtssiden skelnes der mellem administrationsområderne: Administrationsbi-
drag, gebyrer og byggesagshonorarer. Administrationsbidrag er igen opdelt på hhv. 
bidrag fra egne afdelinger, ekstern administration og sideaktivitetsafdelinger.   
 
Nettoadministrationsudgifterne for boligorganisationens boligafdelinger i drift frem-
kommer således som differencen mellem de samlede bruttoadministrationsudgifter og 
boligorganisationens udgifter til administration af andet støttet byggeri, sideaktivitets-
afdelinger, byggesagshonorarer og lovpligtige gebyrer. Nettoadministrationsudgifter 
finansieres gennem afdelingernes betaling af et administrationsbidrag.  
 
Nettorenteindtægter, der stammer fra organisationens kapitalforvaltning, må ikke 
indgå i budgetteringen af administrationsbidragene.  
 
Administrationsbidraget, herunder fordelingen på de enkelte boligafdelinger, 
fastsættes af boligorganisationens bestyrelse. Bidraget fastsættes som udgangs-
punkt på baggrund af antallet af lejemålsenheder i afdelingen, jf. boks 7.3. 
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Boks 7.3. Fastsættelse af administrationsbidrag for boligafdelinger i drift 
Ved fastsættelsen af administrationsbidragets størrelse er der valgfrihed mellem tre 
forskellige metoder: 
 

 Et beløb, der er lige stort pr. lejemålsenhed. 
 Et grundbidrag pr. lejemålsenhed, der ydes for en grundlæggende, forsvarlig 

administration og et tillægsbidrag for tillægsydelser, der tilbydes og kan til-
vælges af afdelingerne. 
Det er hermed den enkelte afdeling, der selv afgør, hvor meget service den 
vil have i form af tillægsydelser og dermed hvor stort et administrationsbi-
drag, der skal betales.  

 Et grundbidrag, hvorefter det samlede bidrag er sammensat af et fast bidrag, 
der fastsættes pr. afdeling og højst omfatter udgifterne til budgettering og 
regnskabsaflæggelse, og et bidrag, der fastsættes pr. lejemålsenhed.  

 
Det opdelte bidrag indebærer, at de små afdelinger kommer til at betale for de 
(mer)omkostninger pr. lejemålsenhed, der typisk er forbundet med disse afdelingers 
regnskabs- og budgetudarbejdelse. De små afdelinger vil hermed komme til at betale 
et større administrationsbidrag pr. lejemålsenhed end beboerne i de store afdelinger. 
Ordningen vil hermed kunne øge incitamentet til at sammenlægge små afdelinger. 

 
Vedligeholdelse og renholdelse 
Boligorganisationen skal ifølge almenlejeloven vedligeholde ejendommen og 
holde det lejede forsvarligt ved lige. Alle indretninger i ejendommen, herunder 
til afløb og til forsyning med elektricitet, gas, vand og varme, skal holdes i god 
og brugbar stand. 
 
Boligorganisationen skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvanlig belysning 
af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom boligorganisationen 
skal renholde fortov, gård, fælles opholdsarealer og andre fælles indretninger. 
 
Boligorganisationen kan dog træffe beslutning om, at lejeren overtager boligor-
ganisationens pligt til at vedligeholde og renholde visse nærmere angivne ad-
gangs- og opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligen samt til at vedli-
geholde og renholde udvendigt træværk.  
 
Den enkelte lejlighed skal løbende vedligeholdes indvendigt med hvidtning, 
tapetsering og gulvbehandling. Ved fraflytning gennemføres en istandsættelse, 
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der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter 
samt rengøring.  
 
Boligorganisationen træffer beslutning om, hvorvidt boligernes vedligeholdelse 
i boperioden og istandsættelse ved fraflytning skal ske efter en såkaldt A-
ordning eller en B-ordning. De to ordninger er beskrevet nærmere i boks 7.4. 
 
Boks 7.4. Regler for vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning  
Boligorganisationen kan vælge mellem to forskellige ordninger: 

 
A-ordningen: Den løbende vedligeholdelse påhviler lejeren, som derfor også 
ved fraflytning skal betale for en normalistandsættelse, som omfatter nødven-
dig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Bo-
ligorganisationen kan beslutte, at lejeren i stedet betaler et hertil svarende fast 
normalistandsættelsesbeløb, som stilles til rådighed for den tilflyttende lejer 
med henblik på istandsættelse af lejligheden. Boligorganisationen overtager 
over en periode på 10 år gradvis lejerens udgifter til normalistandsættelsen el-
ler betaling af normalistandsættelsesbeløbet.  
 
B-ordningen: Boligorganisationen vedligeholder løbende boligen indvendigt. 
Midlerne hertil fremkommer ved, at lejeren indbetaler et beløb på en vedlige-
holdelseskonto for boligerne. Beløbet fastsættes af boligorganisationen til et 
årligt beløb pr. m2 bruttoetageareal. Lejeren kan forlange, at der udføres ind-
vendig vedligeholdelse af lejligheden, når det er nødvendigt og udgifterne 
hertil kan dækkes af vedligeholdelseskontoen. Udgifter til eventuel istandsæt-
telse ved fraflytning påhviler boligorganisationen (afdelingen).  

 
Nærmere regler om de to ordninger er fastsat i en bekendtgørelse om vedlige-
holdelse og istandsættelse af almene boliger samt i et vedligeholdelsesregle-
ment, som boligorganisationen er forpligtet til at udarbejde. Reglerne indehol-
der f.eks. nærmere frister for afholdelse af fraflytningssyn og tilsendelse af fra-
flytningsrapport. I vedligeholdelsesreglementet medtages også en eventuel be-
slutning om at overlade visse udvendige vedligeholdelses- og renholdelsesop-
gaver til lejeren, jf. ovenfor. 
 
En lejer betaler i forbindelse med sin indflytning i en bolig et indskud eller et 
depositum, der blandt andet tjener til sikkerhed for lejerens eventuelle forplig-
telser overfor udlejeren, herunder for eventuelle istandsættelsesudgifter ved 
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fraflytning. Hvis et indskud eller depositum ikke (længere) må antages at kunne 
dække fraflytningsudgifterne, kan den almene boligorganisation forhøje ind-
skuddet eller depositummet. Forhøjelsen forudsætter kommunalbestyrelsens 
godkendelse og gennemføres i givet fald i forbindelse med genudlejning.  
 
For lejere, der allerede ved indflytningen har betalt indskud eller depositum, 
sker der ikke i boperioden nogen regulering heraf. 
 
Boligorganisationen foretager henlæggelser med henblik på finansiering af ud-
gifter til planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder, jf. nærmere neden-
for. Ved planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser forstås de forebyg-
gende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk 
og teknisk planlægning. 
 
Derudover skal boligorganisationen budgettere med udgifter til almindelig ved-
ligeholdelse og renholdelse.  
 
Den almindelige vedligeholdelse er afhjælpende arbejder, som udføres løbende 
(akut eller efter behov), når der konstateres svigt eller skader på dele af byg-
ningsanlægget og dets installationer.  
 
Renholdelse er udvendig rengøring såsom fejning, snerydning, græsslåning og 
anden pleje af beplantede arealer og eventuel udvendig bygningsrengøring samt 
indvendig rengøring såsom trappevask og vinduespudsning.  
 
Der må ikke henlægges midler til afholdelse af udgifter til almindelig vedlige-
holdelse og renholdelse, idet udgifterne hertil skal dækkes af det løbende drifts-
budget. 
 
Henlæggelser 
Boligorganisationen skal efter almenboligloven årligt henlægge passende beløb 
til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse samt til afholdelse 
af de istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter, der påhviler boligorganisati-
onen efter ovennævnte regler i almenlejeloven. Boligorganisationen kan i stedet 
for opdelingen i hovedistandsættelse og fornyelse af tekniske installationer be-
slutte, at en afdeling skal henlægge samlet til planlagt og periodisk vedligehol-
delse af bygningsdele og installationer.  
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Reglerne om henlæggelser til vedligeholdelse er nærmere uddybet i bekendtgø-
relsen om drift af almene boliger mv.  
 
Boligorganisationen skal én gang årligt foretage en gennemgang af ejendom-
mens vedligeholdelsestilstand. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en 
rapport om ejendommens vedligeholdelsestilstand, som danner baggrund for 
boligorganisationens vedligeholdelsesplanlægning og budgetlægning, jf. nær-
mere nedenfor. 
 
Uanset valg af henlæggelsesform skal henlæggelsernes størrelse fastsættes på 
baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter en 
periode på 10 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsde-
lenes og installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.  
 
Boligorganisationen skal herudover foretage passende henlæggelser til indven-
dig vedligeholdelse og istandsættelse, der påhviler boligorganisationen, jf. det 
fastsatte vedligeholdelsesreglement.  
 
For afdelinger, der er omfattet af Byggeskadefonden (typisk byggerier, der fået 
tilsagn om offentlig støtte efter 1. juli 1986), er der faststat yderligere (supple-
rende) krav i en bekendtgørelse om bygningsdrift. For det første skal der udar-
bejdes en driftsplan, der er mere omfattende end den ovenfor nævnte drifts- og 
fornyelsesplan, idet den - foruden vedligeholdelse - omfatter følgende driftsak-
tiviteter: Forsyning, renholdelse, pasning og overvågning af byggeriet og dettes 
installationer samt friarealer. Derudover er der krav om, at de nødvendige 
driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner, beskrives i planen. Endelig skal driften 
løbende dokumenteres, således, at der fremkommer en systematisk oversigt 
over planens gennemførelse. 
 
Det er beboerne i afdelingen, der - gennem vedtagelsen af afdelingens drifts-
budget - træffer beslutning om størrelsen af henlæggelserne til periodisk og 
planlagt vedligeholdelse samt udgifterne til almindelig vedligeholdelse og ren-
holdelse. Henlæggelserne justeres på baggrund af vedligeholdelses/drifts-
planen. 
 
Hvis der i en afdeling opstår overskud på driften, skal dette anvendes til dæk-
ning af underfinansiering eller underskud fra tidligere år. Overskud derudover 
kan anvendes til ekstraordinære henlæggelser til de ovenfor nævnte vedligehol-
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delsesformål. Ved større ekstraordinære henlæggelser bør dette give anledning 
til en justering af de beløb, der løbende henlægges til vedligeholdelse. 
 
Midler, der er henlagt til vedligeholdelse, må ikke anvendes til andre formål end 
dem, de er henlagt til. Midlerne kan dog udlånes efter de almindelige regler om 
udlån af afdelingsmidler. 
 
Forbedringer mv.  
Boligorganisationen vurderer som led i driften, hvorvidt der er behov for mo-
derniserings- og forbedringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renove-
ringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændrin-
ger mv. Der må ikke henlægges beløb over huslejen til disse aktiviteter. Arbej-
derne finansieres af afdelingen. Boligorganisationen sørger for gennemførelsen 
af projektet og opkræver de nødvendige lejeforhøjelser.  
 
De nævnte arbejder og aktiviteter og de dermed forbundne lejeforhøjelser skal 
godkendes af beboerne på et afdelingsmøde eller eventuelt ved en urafstemning 
blandt beboerne. Forhøjelse af lejen som følge af forbedringsarbejder kan først 
træde i kraft, når forbedringen ibrugtages. Der må ikke optages afdragsfrie lån 
til finansiering af forbedringer. 
 
Udgangspunktet er, at beslutninger om forbedringer omfatter alle afdelingens 
boliger. Afdelingsmødet kan dog beslutte, at en bestemt forbedring af boligerne 
kun udføres hos de lejere, som ønsker forbedringen (afdelingsfinansierede for-
bedringer). Sidstnævnte ordning er nærmere beskrevet i boks 7.5 nedenfor.  
 
Boks 7.5. Afdelingsfinansierede forbedringer af de enkelte boliger  
Afdelingsmødet fastsætter de nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få 
forbedret sin bolig. Boligorganisationen skal godkende afdelingsmødets beslutning. 
Godkendelse kan f.eks. nægtes, hvis det vurderes, at de deraf følgende lejeforhøjelser 
vil vanskeliggøre udlejning som almen bolig. Boligorganisationen sørger også for 
gennemførelse af disse arbejder og opkræver de nødvendige lejeforhøjelser. Forbed-
ringsarbejderne finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år.  
 
Udover de nævnte kollektive forbedringer er der fastsat regler om individuelle 
forbedringer - individuel råderet. Reglerne giver den enkelte lejer ret til at udfø-
re forbedringsarbejder af boligen og til at få godtgørelse herfor ved fraflytning. 
Ordningen er nærmere omtalt i boks 7.6.  
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Boks 7.6. Individuelle forbedringer af de enkelte boliger (individuel råderet)  
Udgangspunktet er, at lejeren har ret til at udføre alle forbedringsarbejder i boligen. 
Undtaget er dog installation af hårde hvidevarer. Råderetten forudsætter således ikke 
en forudgående beslutning i boligorganisationen, og det er lejeren selv, som står for 
gennemførelsen af arbejderne. Lejeren skal dog anmelde forbedringsarbejderne til 
boligorganisationen, inden disse iværksættes.  
 
Forbedringerne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen 
dens karakter af almen bolig.  
 
Der ydes lejeren en godtgørelse for de afholdte udgifter. Godtgørelsen kan maksimalt 
udgøre 100.000 kr. Den nedskrives over mindst 10 og højst 20 år og udbetales til leje-
ren ved fraflytning. Boligorganisationen indhenter byggetilladelse på lejerens vegne 
og besigtiger forbedringerne, når de er gennemført.  
 
En ny lejer, der flytter ind, kan vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en 
lejeforhøjelse, som ophører, når nedskrivningsperioden er udløbet.  
 
Konkurrenceudsættelse 
Boligorganisationerne er omfattet af EU’s direktiv om udbud af offentlige vare-
indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter (udbudsdirektivet). Reglerne for tjenesteydelser gælder kon-
trakter, der har en værdi over 1,5 mio. kr. ekskl. moms (2008/09) og reglerne 
for bygge- og anlægsarbejder for kontrakter med en værdi over 38,4 mio. kr. 
ekskl. moms (2008/09). 
 
Derudover gælder reglerne i lov om indhentning af tilbud for visse offentlige og 
offentligt støttede kontrakter. Efter denne lov skal tilbud indhentes ved en licita-
tion eller på grundlag af en rammeaftale.  
 
Ved arbejder under 3 mio. kr. kan der indhentes underhåndsbud. Ved arbejder 
over 300.000 kr. skal der indhentes mindst 2 underhåndsbud. Der kan ikke ved 
hvert udbud indbydes den samme kreds af virksomheder. Kommunalbestyrelsen 
skal ifølge bekendtgørelsen om støtte til almene boliger mv. godkende anven-
delse af underhåndsbud. 
 
I loven er endvidere pr. 1. juli 2007 fastsat regler om annoncering af tjeneste-
ydelser, der overstiger 500.000 kr., men ikke den ovenfor nævnte tærskelværdi 
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på 1,5 mio. kr. Reglerne indebærer, at en boligorganisation skal offentliggøre 
tjenesteydelser, som den agter at indgå kontrakt med en ekstern part om. Alle, 
der ønsker at tilbyde ydelsen på de anførte betingelser, får således via annonce-
ringen mulighed for at byde ind på opgaven.  
 
Arbejde, som udføres af boligorganisationen selv (selvudførte ydelser), skal 
ikke udbydes eller annonceres efter de omtalte regler. 
 
7.3.2. Revision og regnskaber (herunder forvaltningsrevision) 
Regnskaber 
Boligorganisationen skal udarbejde særskilte regnskaber for boligorganisatio-
nen og dens afdelinger. Regnskaberne skal opstilles i overensstemmelse med 
nærmere angivne kontoplaner med tilhørende noter, jf. lov om almene boliger 
mv. og bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. I det omfang, der ikke 
er fastsat regler om regnskabsaflæggelse i de nævnte regler, gælder de alminde-
lig regler i Årsregnskabsloven.  
 
I tilknytning til årsregnskabet skal boligorganisationen udfylde ét samlet spør-
geskema (den såkaldte tipskupon), hvor boligorganisationen med en afkryds-
ning i et ja- og nej-felt svarer på en række centrale spørgsmål vedrørende øko-
nomien i boligorganisationen og afdelingerne. Afkrydsning i ja-feltet indikerer, 
at der kan været tale om økonomiske problemer og skal derfor uddybes i en 
særlig note. 
 
Revision af regnskaber 
Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor.  
 
Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 
og i overensstemmelse med en fastsat revisionsinstruks.  
 
Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og 
om boligorganisationens dispositioner er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. 
 
Revisor foretager endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomi-
ske hensyn ved forvaltningen af de midler, og ved driften af de afdelinger, der 
er omfattet af regnskabet, jf. nærmere nedenfor om forvaltningsrevision. 
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Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, her-
under forretningsgangene vedrørende registrering af udlåns- og tilskudsudlø-
sende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. 
 
Revisor skal føre en revisionsprotokol til brug for boligorganisationens besty-
relse. I protokollen skal indføres en beretning om den udførte revision samt alle 
væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.  
 
Revisor skal straks foretage en indberetning til boligorganisationens bestyrelse 
og kommunalbestyrelsen, hvis revisor konstaterer uregelmæssigheder af væ-
sentlig betydning. Revisor skal ligeledes foretage indberetning, hvis der opstår 
usikkerhed om, hvorvidt boligorganisationen eller en afdeling kan overholde 
sine økonomiske forpligtelser. 
 
Såvel boligorganisationens ledelse som revisor underskriver årsregnskabet, 
herunder spørgeskemaet. 
 
I forlængelse af regnskabet afgiver boligorganisationens bestyrelse en årsberet-
ning, hvori bestyrelsen nærmere redegør for den økonomiske udvikling i bolig-
organisationen og dens afdelinger. Boligorganisationen redegør herunder for 
eventuelle særlige økonomiske problemer, for de foranstaltninger, der påtænkes 
iværksat til løsning af sådanne problemer, og for forhold, som revisor måtte 
have påtalt.  
 
Særligt om forvaltningsrevision 
Boligorganisationen er underkastet forvaltningsrevision og skal i årsberetningen 
rapportere om mål og resultater på baggrund af den gennemførte forvaltningsre-
vision.  
 
Reglerne om forvaltningsrevision indebærer for det første en række krav til 
boligorganisationens adfærd. Boligorganisationen skal opstille en række mål-
sætninger for organisationen og skriftlige forretningsgange på de væsentligste 
administrationsområder. Boligorganisationen skal endvidere fastsætte konkrete 
resultatmål på de enkelte administrationsområder og foretage en evaluering af 
opfyldelsen af disse mål blandt andet gennem produktivitets- og effektmålinger. 
Vurderingen af målopfyldelse kan baseres på forskellige mere eller mindre indi-
rekte mål eller ”indikatorer”, der viser om målene er nået.  
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For det andet omfatter forvaltningsrevision kontrol af, om boligorganisationen 
lever op til kravene. Revisor skal således undersøge, om boligorganisationen har 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af boligorganisationens og 
afdelingens midler og drift, herunder navnlig med hensyn til sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. Revisionen udføres med udgangspunkt i boligor-
ganisationens rapportering om mål og opnåede resultater.     
 
Forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer er primært et bidrag til 
boligorganisationens løbende vurdering af, hvorvidt boligorganisationens orga-
nisering og administrative praksis er rationelt organiseret. 
 
Den løbende forvaltningsrevision kan udføres som en integreret del af den al-
mindelige finansielle revision.  
 
Revisor kan derudover efter aftale med boligorganisationen udføre en dybere-
gående forvaltningsrevision vedrørende områder og forhold, typisk af betydelig 
økonomisk rækkevidde. 
 
Revisor redegør for den udførte forvaltningsrevision i revisionsprotokollatet. 
Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner 
vedrørende boligorganisationens sparsommelighed og produktivitet.  
 
Reglerne om forvaltningsrevision er nærmere udmøntet i en vejledning om for-
valtningsrevision i almene boligorganisationer, som er udsendt af Landsbygge-
fonden i juli 1999.  
 
Boligselskabernes Landsforening har endvidere i samarbejde med Schultz In-
formation og Boligkontoret Danmark udviklet et modul på BL-Lovportal, som 
indeholder eksempler på forretningsgange og målsætninger, som boligorganisa-
tionerne kan anvende i forbindelse med arbejdet med forvaltningsrevision.  
 
7.3.3. Temaundersøgelser 
Landsbyggefonden har gennemført temaundersøgelser om henlæggelsessyste-
met (2001) og om administrationsforhold (2004). I forlængelse af de nævnte 
temaundersøgelser har Landsbyggefonden i 2008 gennemført et udviklingsar-
bejde vedrørende et benchmarksystem af administrationsudgifter. Endvidere har 
Fonden i 2008 offentliggjort en spørgeskemaundersøgelse vedrørende forvalt-
ningsrevision.  
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7.3.4. Kommunalt tilsyn og klageadgang 
Kommunalbestyrelsens tilsyn med boligorganisationens drift og beboernes mu-
ligheder for at klage er nærmere beskrevet i kapitel 4 (Tilsyn). 
 
Boks 7.7. Kommunalt tilsyn og klageadgang 
Kommunalbestyrelsen kan – blandt andet som følge af en klage - meddele de påbud til 
boligorganisationen, som den finder nødvendige for at sikre en forsvarlig drift.  
 
Kommunalbestyrelsen kan f.eks. pålægge boligorganisationen:  

 at henlægge i tilstrækkeligt omfang til planlagt og periodisk vedligeholdelse  
 at nedsætte urimeligt høje administrationsudgifter  
 at gennemføre vedligeholdelsesarbejder 
 at udføre rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder mv. 

 
Kommunalbestyrelsen skal godkende en lejeforhøjelse som følge af (kollektive) for-
bedringsarbejder inden arbejdets igangsætning, hvis lejeforhøjelsen inden for et regn-
skabsår overstiger 1 pct. af lejen.  
 
Kommunalbestyrelsen behandler endvidere tvister om afholdelse af udgifter til admi-
nistration og vedligeholdelse. 
 

7.4. Reglernes baggrund og sigte 
 
Den almene sektors centrale opgave er at sikre gode og velholdte boliger til en 
husleje, der kan betales af et bredt udsnit af befolkningen. De generelle regler i 
almenboligloven om administration, drift og vedligeholdelse afspejler dette med 
kravene om kostægte budgettering og kravet om en tæt sammenhæng mellem 
den almene boligs pris og kvalitet. 
 
Derudover er der som nævnt fastsat nærmere regler om afdelingernes admini-
stration i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Et centralt element i disse 
regler er, at administrationsbidraget skal være fastsat kostægte.  Herved styrkes 
beboernes mulighed for at vurdere driften af afdelingen og boligorganisationen, 
ligesom det i højere grad bliver muligt at sammenligne administrationsudgifter-
nes størrelse på tværs af boligorganisationer.  
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Reglerne skal herudover på den ene side sikre en vis fleksibilitet i omfang og 
afregningsform for ydelserne og på den anden side tilgodese hensynet til en 
rimelig og retfærdig fordeling af udgifterne på de enkelte afdelinger.  
 
Reglerne er i deres nuværende udformning blevet til på baggrund af anbefalin-
gerne i redegørelse fra en arbejdsgruppe under Boligministeriet ”Redegørelse 
om de almennyttige boligselskabers administrationsudgifter, nettorenteindtæg-
ter og egenkapital mv.” (Bygge- og Boligstyrelsen 1992). Et af problemerne ved 
det daværende regelsæt var, at boligorganisationerne havde mulighed for at 
modregne indtægter via rentemarginal og forrentning af egenkapital ved budget-
teringen af administrationsudgifternes størrelse. Herved blev administrationsud-
gifternes reelle størrelse sløret. Arbejdsgruppens forslag om bruttokontering og 
kostægte administration tager højde for denne problemstilling. 
 
Arbejdsgruppens anbefalinger blev udmøntet via ændringer i bekendtgørelsen 
om almennyttig boligvirksomhed i 1993 (senere bekendtgørelsen om drift af 
almene boliger). 
 
Reglerne om forvaltningsrevision er fra 1999. Formålet med reglerne er at styr-
ke omkostningsbevidstheden og effektiviteten i sektoren. Forvaltningsrevisio-
nen skal sikre en rationel drift i det støttede byggeri, øge gennemskueligheden 
og samtidig medvirke til at styrke det offentlige tilsyn. Endelig skal forvalt-
ningsrevision også ses som led i bestræbelserne på at styrke beboerdemokratiet 
og ansvarliggøre de enkelte boligorganisationers bestyrelser. 
 
Reglerne om henlæggelser til vedligeholdelse i almene boligafdelinger skal 
bidrage til størst mulig udjævning af udgifterne ved større vedligeholdelsesar-
bejder og fornyelser og dermed til at sikre en jævn huslejeudvikling. Bag reg-
lerne ligger også det helt grundlæggende hensyn, at det bør være de beboere, 
som ”nedslider” bygningsdele, tekniske installationer mv. som også betaler for 
tilsvarende opsparing til hovedistandsættelse og fornyelse mv.  
 
Omvendt har reglerne om forbedringer - herunder forbuddet mod at henlægge 
til forbedringer - til formål at sikre, at der ikke opkræves husleje af beboere til 
forbedringer, som de måske ikke selv kan drage fordel af, f.eks. fordi de er flyt-
tet på det tidspunkt, hvor forbedringen tages i brug. Tilsvarende kan forbedrin-
ger ikke finansieres med stående lån, idet disse indebærer, at betalingen udsky-
des til senere lejere. 

226 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 227 

Bestemmelserne om individuel råderet og vedligeholdelse og istandsættelse af 
boligerne har som formål at sikre lejernes retssikkerhed samt at sikre en høj 
grad af indflydelse på egne ”nære” boligforhold, herunder en passende balance 
mellem nuværende og kommende lejere.  
 

7.5. Styringens karakter  
 
Det er et grundlæggende boligpolitisk hensyn, at boligorganisationerne drives 
forsvarligt, effektivt og moderne med henblik på at muliggøre et højt serviceni-
veau for alle grupper til en rimelig udgift. Boligerne skal løbende vedligeholdes, 
renoveres og forbedres, således at de fortsat matcher nutidige krav til boligen og 
dermed er attraktive for de boligsøgende. 
 
De generelle regler i almenboligloven og i den almene lejelov om boligorgani-
sationernes drift, herunder om administrationsudgifter samt vedligeholdelse og 
istandsættelse fastsætter nogle overordnede mål og rammer vedrørende produk-
tet på de nævnte områder (f.eks. ”sikre en forsvarlig drift”, ”holde ejendommen 
forsvarligt ved lige”, herunder ”holde forvaltningsudgifterne på det lavest muli-
ge niveau” samt ”foretage passende henlæggelser til vedligeholdelse og istand-
sættelse”). 
 
Reglerne, som primært retter sig mod boligorganisationerne, giver således disse 
– og dermed beboerdemokratiet – en betydelig grad af frihed til selv at tilrette-
lægge deres virksomhed inden for disse rammer. 
 
Det er således boligorganisationen og beboerdemokratiet, der inden for de om-
talte rammer selv beslutter, hvilket serviceniveau boligorganisationen ønsker at 
tilbyde beboerne, ligesom det er beboerne i den enkelte afdeling, der træffer 
beslutning om, hvor store beløb, der skal anvendes til vedligeholdelse og istand-
sættelse.  
 
Dog skal boligorganisationerne overholde nogle få procesregler, der skal sikre, 
at der er gennemsigtighed i opgørelsen af administrationsudgifter samt, at der 
foretages henlæggelser til vedligeholdelse og istandsættelse på baggrund af en 
vedligeholdelsesplan. 
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Reglerne om råderet samt vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning har 
en anden karakter. Regelsættene regulerer primært relationen mellem boligor-
ganisationen og den enkelte lejer og indeholder herunder en række detaljerede 
procesregler, som boligorganisationen skal følge. Reglernes udformning skal 
som nævnt navnlig ses i lyset af hensynet til lejernes retssikkerhed og balancen 
mellem nuværende og kommende lejere.  
 
Procesreglerne rummer kun få frihedsgrader for boligorganisationerne. Et ek-
sempel herpå er valgfriheden mellem de på forhånd definerede A- og B-
ordninger vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning. 
 
Reguleringen af boligorganisationernes virksomhed på sidstnævnte områder må 
på den baggrund betegnes som relativ intensiv.  
 

7.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer  
 
Den almene boligsektor afholder årligt udgifter på knap 27 mia. kr., jf. tabel 7.1. 
Heraf er 46 pct. udgifter til energiforbrug, administration, renholdelse, vedlige-
holdelse, forbedringer og diverse udgifter, hvilket svarer til godt 12 mia. kr. 
 
For så vidt angår energiforbrug, renholdelse, almindelig og planlagt vedligehol-
delse, forbedringer samt diverse udgifter er der tale om udgiftsposter, som det er 
muligt for afdelingerne at påvirke i større eller mindre omfang. Totalt set svarer 
disse udgiftsposter til ca. 40 pct. af afdelingernes samlede udgifter.  
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Tabel 7.1. Udgifter for almene boliger, regnskabsåret 2006 og ændring i for-
hold til regnskabsåret 2002 

2006 

  
I alt 

mio. kr. Pct. 
Gns. pr. 

bolig 
kr. 

Ændring i 
forh. til 
2002 

 

Pct. 

Nettokapitaludgifter 7.788 29 14.167 11 

Offentlige udgifter 3.402 13 6.188 5 

Øvrige faste udgifter 3.666 14 6.668 12 

  - Energiforbrug 742 3 1.350 6 

  - Administrationsbidrag 1.638 6 2.979 13 

Variable udgifter 4.504 17 8.194 12 

  - Renholdelse 2.524 9 4.591 17 

  - Alm. vedligeholdelse 1.251 5 2.276 5 

  - Diverse udgifter 266 1 483 4 

Henlæggelser 4.412 17 8.026 21 

  - Planlagt og periodisk vedlige-
holdelse 3.341 13 6.078 20 

Ekstraordinære udgifter 2.883 11 5.244 19 

  - Forbedringer mv. 2.395 9 4.357 14 
Samlede udgifter afholdt i bolig-
afdelingerne 26.654 100 48.487 13 
   
Heraf udgifter til energi, admini-
stration, renholdelse, vedligehol-
delse, forbedringer samt diverse 
udgifter 12.157 46 22.114 14 

  Heraf:   

    - afdelingspåvirkede 10.519 40 19.135 15 

    - organisationspåvirkede 1.638 6 2.979 13 
Anm.: Beløbene for både 2006 er opregnet, idet der i det pågældende år mangler regn-
skaber repræsenterende henholdsvis 5,4 pct. af boligerne i de almene boligafdelinger. 
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger  
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Opgavevaretagelsen og udgiftsniveauet er meget forskellig i boligorganisatio-
nerne, og det er ofte et problem for boligorganisationerne og andre aktører at få 
et klart overblik over, hvorvidt opgaverne varetages effektivt såvel i pris- som i 
kvalitetsmæssig henseende. Disse problemstillinger behandles nærmere neden-
for med udgangspunkt i de nævnte driftsområder. 
 
Endvidere behandles andre forhold, der har betydning for en effektiv drift, 
blandt andet konkurrenceudsættelse og benchmarking. 
 
7.6.1. Administrationsbidrag 
Boligorganisationerne opkræver årligt godt 1,6 mia. kr. i administrationsbidrag 
fra deres boligafdelinger. Administrationsbidragene varierer betydeligt. I 2006 
spænder de fra ca. 2.400 kr. pr. lejemålsenhed i den billige ende til ca. 4.200 kr. 
pr. lejemålsenhed i den dyre, jf. figur 7.1.  
 
Figur 7.1. Boligorganisationernes indtægter fra administration (konto 601.1), 
2006 
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Anm.: Boligorganisationerne er rangordnet efter størrelsen af indtægter fra administrati-
on og fordelt i 10 lige store grupper (deciler). For de 9 første deciler er der angivet den 
højeste administrationsindtægt pr. lejemålsenhed for de boligorganisationer, der ligger i 
decilet, mens der for det 10. decil er angivet gennemsnittet.  
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligorganisationer  
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Landsbyggefondens temaundersøgelse fra juni 2004 om administrationsforhold 
i 15 udvalgte boligorganisationer/forretningsførerorganisationer viste ligeledes 
en forholdsvis stor spredning i administrationsudgifternes størrelse. Undersø-
gelsen pegede samtidig på, at der er en række forhold - ofte af helt lokal karak-
ter - som har betydning for administrationsomkostningerne og dermed admini-
strationsbidragets størrelse, herunder blandt andet: 
 

 Antallet af afdelinger og antal lejemål pr. afdeling  
 Central contra decentral beliggenhed af administrationskontorer 
 Bebyggelsens alder og dermed behovet for øget bygningstilsyn 
 Beboersammensætningen og dermed f.eks. antallet af ind- og udflytnin-

ger og sociale problemer 
 Beboerdemokratiets ønske om forskelligt indhold i administrationsydel-

sen (ydelsens ”niveau”) 
 Omfanget af tilbudte ekstra services 
 Inspektørfunktionen og dennes opgaver. 

 
Landsbyggefondens undersøgelse viste endvidere, at en række boligorganisati-
oner - i strid med princippet om kostægte administration - budgetterer med et 
underskud på administrationen, dvs. opkræver for små administrationsbidrag. 
Underskuddet dækker de pågældende boligorganisationer – i strid med de gæl-
dende regler - ind via boligorganisationens egne midler.  
 
I Landsbyggefondens nyeste temaundersøgelse af administrationsforhold fra 
2007 undersøges spørgsmålet om stordriftsfordele nærmere, jf. boks 7.8. Med 
hensyn til administrationsomkostninger, synes undersøgelsen at kunne påvise, 
at der er stordriftsfordele som følge af antal lejemålsenheder for såvel boligor-
ganisationer som afdelinger. 
 
Boks 7.8. Stordriftsfordele - administrationsomkostninger 
 
Landsbyggefonden har foretaget en temaundersøgelse af boligorganisationernes 
administrationsforhold mv. med det formål at udføre og samtidig udvikle metoder til 
benchmarking mellem boligorganisationer.  
Undersøgelsen indeholder en økonomisk benchmarking, baseret på Landsbyggefon-
dens regnskabsbase, med udgangspunkt i regnskabsoplysninger fra 2003. Der er i 
undersøgelsen set på ”nettoomkostninger til administration pr. lejemålsenhed” 
(NOA/LE).  
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Nedenstående vises udvalgte resultater fra undersøgelsen.  
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Benchmarking for små, mellemstore og store boligorganisationer  
Undersøgelsens anbefalinger vedrørende benchmark lavet for 3 størrelsesgrupperin-
ger af boligorganisationer hhv. små (100-500 lejemålsenheder), mellemstore (501-
3.000 enheder) og store (over 3.000 lejemålsenheder):  
 

28Planche

Generelle effektiviseringsanbefalinger

Særligt om de forskellige grupper:
Små (100-500 LE): Disse organisationer har ofte vanskeligt ved at skabe 
stordriftsfordele, bl.a. grundet deres størrelse og begrænsede 
aktivitetsniveau, og dermed begrænset personalestab. Fokus bør i disse 
organisationer være på indgåelse i administrationsfællesskaber mhp. opnåelse 
af et større aktivitetsniveau/personalestab. Ligeledes bør fokus være på
sammenligning af afdelinger mhp. optimering af den interne 
ressourceanvendelse.
Mellemstore (501-3000 LE): Undersøgelserne viser, at disse organisationer 
har tydelige fordele ved yderligere vækst. Dette er i væsentlig grad begrundet 
i, at disse organisationer typisk allerede har nået et kritisk aktivitetsniveau og 
en tilhørende personalestab, således at de administrative rutiner allerede er 
veletablerede og der typisk er flere medarbejdere som kan varetage de 
forskellige jobfunktioner. Disse organisationer vil således typisk være i stand 
til at administrere yderligere lejemål uden yderligere adm.omkostninger til 
følge, medførende faldende adm.omkostninger per LE. Også for disse 
organisationer bør fokus dog være på sammenlægning af afdelinger, mhp. 
optimering af den interne ressourceanvendelse.
Store (over 3000 LE): Sammenlægning af afdelinger er stadig relevant. 
Ekstern størrelse (LE) er mindre vigtig, da stordriftsfordele er realiseret. 
Vigtig at have strategisk fokus og styring med henblik på at have en intern 
effektiv organisation. Dette kan fx ske gennem organisationsanalyser, 
strategiske effektiviseringsprojekter, intern benchmarking og optimering. Alt 
er naturligvis afhængig af boligorganisationen.

 
 
Benchmarking af forretningsførerorganisationer 
Undersøgelsens resultater vedrørende benchmarking af forretningsførerorganisatio-
ner viser, at der ikke kan påvises en generel forskel mellem omkostningsstrukturen 
for administrationsomkostninger mellem forretningsførerorganisationer og selvstæn-
dige boligorganisationer. Af resultaterne kan dog udledes, at der tilsyneladende er en 
positiv effekt særligt for de mindre boligorganisationer ved at lade sig administrere 
af forretningsførerenhed.  
 
Kilde: Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold mv. del 2 – 
Afrapportering fase 1 – Overordnet benchmarking. (2008). 
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Figur 7.2 viser organisationernes indtægter pr. lejemål fra administration fordelt 
efter antal lejemål i organisationerne. Tilsvarende viser figur 7.3 afdelingernes 
udgifter til administration pr. bolig fordelt efter antal boliger i afdelingerne. 
Endelig er der i figurerne angivet 10 pct. og 90 pct. fraktilen, der giver et billede 
af spredningen inden for det pågældende interval. Figurerne viser, at det tilsyne-
ladende kun er de helt små organisationer og de helt små afdelinger, dvs. orga-
nisationer med færre end 20 lejemål og afdelinger med færre end 10 boliger, 
som skiller sig ud ved et lidt højere niveau for administrationsbidrag pr. leje-
mål/bolig. 
 
Den manglende sammenhæng kan blandt andet skyldes boligorganisationernes 
praksis mht. at fastsætte administrationsbidraget. Som det fremgår af boks 7.3 
kan det fastsættes efter tre metoder. Fastsætter organisationen bidraget som et 
fast beløb pr. lejemål uafhængigt af de administrerede afdelingers størrelse, vil 
denne effekt ikke nødvendigvis vise sig, hvis organisationen både administrerer 
store og små afdelinger. 
 
Figur 7.2. Boligorganisationernes indtægter fra administration (konto 601.1) 
fordelt efter boligorganisationernes størrelse, 2006 
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Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligorganisationer  
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Figur 7.3. Boligafdelingernes udgifter til administration (konto 112.1) fordelt 
efter boligafdelingernes størrelse, 2006 
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Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger  
 
Det daværende Socialministerium foretog i 2005 en undersøgelse af overskud i 
den almene boligsektor. Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at langt 
hovedparten af boligorganisationerne overholder princippet om kostægte admi-
nistration. I enkelte boligorganisationer kunne dog konstateres store afvigelser 
mellem udgifter og indtægter. På denne baggrund blev peget på, at der er behov 
for initiativer, der øger gennemsigtigheden og præcisionen i boligorganisatio-
nernes budgettering og regnskabsføring på området.  
 
7.6.2. Renholdelse 
I figur 7.4 er afdelingerne rangordnet efter størrelsen af årlige renholdelsesud-
gifter, og det ses, at de variable udgifter til renholdelse udviser en endog meget 
betydelig spredning. 
 
Det fremgår, at udgifterne i de 10 pct. af afdelingerne med laveste udgifter an-
vender omkring 1.100 kr. pr bolig imod omkring 7.600 kr. pr. bolig. i afdelin-
ger, der anvender flest ressourcer på denne post.  
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Figur 7.4. Afdelingernes afholdte udgifter til renholdelse (konto 114), 2006 
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Anm.: Afdelingerne er rangordnet efter størrelsen af afholdte udgifter til renholdelse og 
fordelt i 10 lige store grupper (deciler). For de 9 første deciler er der angivet den største 
udgift til renholdelse pr. bolig for de afdelinger, der ligger i decilet, mens der for det 10. 
decil er angivet gennemsnittet. 
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger 
 
En del af denne spredning kan forklares med, at renholdelse i tæt/lavt byggeri 
generelt er lavere end i etageejendomme. Dette skyldes blandt andet, at beboer-
ne i tæt/lavt byggeri ofte selv udfører en del af renholdelsen, mens det i etage-
ejendomme ofte er et firma, der står for renholdelsen.  
 
Herudover har beboersammensætningen betydning for spredningen i renholdel-
sesudgifterne. I større, udsatte etagebyggerier udgør udgiften til renholdelse 
således i gennemsnit ca. 5.400 kr. pr. bolig, mens den i det øvrige etagebyggeri 
udgør 4.600 kr. pr. bolig. 
 
Endvidere kan den geografiske variation i renholdelsesudgifterne også i et vist 
omfang forklares af spredning i lønningerne, idet lønningerne i hovedstaden er 
højere end i andre dele af landet.  
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Derimod synes der ikke at være væsentlige forskelle i udgiftsniveauet for afde-
linger af forskellig størrelse. Der kan således ikke konstateres væsentlige stor-
driftsfordele på dette område.  
 
I betragtning af den meget betydelige spredning, der kan konstateres, forekom-
mer det sandsynligt, at en del af spredningen afspejler produktivitetsforskelle, 
som blandt andet kan henføres til forskelle i arbejdstilrettelæggelsen, og som 
ikke samtidig afspejler forskelle i renholdelsesydelsens kvalitet. Der eksisterer 
således et vist potentiale for at opnå lavere renholdelsesudgifter, uden at det går 
ud over kvaliteten af ydelsen.  
 
7.6.3. Vedligeholdelse og istandsættelse  
Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udviser 
betydelig spredning, som det fremgår af figur 7.5. 
 
Figur 7.5. Afdelingernes henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelse (konto 120), 2006 
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Anm: Afdelinger er rangordnet efter størrelsen af henlæggelser til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse og fordelt i 10 lige store grupper (deciler). For de 9 første deciler er der 
angivet den største henlæggelse pr. bolig for de afdelinger, der ligger i decilet, mens der 
for det 10. decil er angivet gennemsnittet. 
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger  
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I figuren er afdelingerne rangordnet efter størrelsen af henlæggelserne til plan-
lagt og periodisk vedligeholdelse. Afdelingerne i laveste decil er de 10 pct. af 
afdelingerne med laveste henlæggelser. Henlæggelserne i denne gruppe udgør 
omkring 20 pct. i forhold til henlæggelserne i afdelinger med flest henlæggelser. 
 
Af figur 7.6, der viser afdelingernes henlæggelser til planlagt og periodisk ved-
ligeholdelse og fornyelse, fordelt efter afdelingernes ibrugtagelsesår, fremgår, at 
henlæggelsesniveauet er stigende i et byggeris første 20 leveår, hvorefter de 
årlige henlæggelser stabiliseres på et niveau i størrelsesordenen 6-7.000 kr. pr. 
bolig. I byggeri, der er mere end 50 år gammelt, er henlæggelserne lidt lavere, 
især i det ældste byggeri (før 1940), som omfatter meget få boliger.  
 
Figur 7.6. Afdelingernes henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelse (konto 120) fordelt efter afdelingens ibrugtagelsesår, 2006 
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Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger 
 
I figur 7.6 vises endvidere 10 pct. og 90 pct. fraktilen. Disse giver et billede af 
spredningen inden for de enkelte ibrugtagelsesårgange. Det ses, at der i bygge-
rier, opført i samme 5-år, meget betydelige forskelle i henlæggelsesniveauet. 
Forskellene indenfor den enkelte 5-årsinterval kan således udgøre helt op til 
8.000 kr. pr. bolig. 
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At behovet for henlæggelser tilsyneladende er mindre i forbindelse med bygge-
ri, der er mere end 50 år gammelt, beror antagelig på, at en del af disse boliger 
findes i ejendomme, der har været gennem store planlagte vedligeholdelsesar-
bejder, f.eks. i form af tagudskiftning, eller har været gennem en mere eller 
mindre gennemgribende modernisering, f.eks. i form af udbedring af installati-
onsmangler, evt. med støtte efter tidligere gældende offentlig eller privat byfor-
nyelseslovgivning.  
 
Endvidere ligger udgifterne til forbedringer mv. ifølge de almene boligafdelin-
gers regnskaber klart højest i det ældste byggeri, jf. figur 7.7. Det ses heraf, at 
forbedringsudgifterne ligger på et ret lavt niveau i de første 20 år af byggerier-
nes levetid, hvorefter der sker en meget kraftig stigning. Dette afspejler antage-
lig i høj grad en såkaldt årgangseffekt, dvs. at forskellige dele af boligen, f.eks. 
køkken og badeværelse, som følge af økonomisk vækst og tekniske fremskridt 
efterhånden fremstår som utidssvarende og derfor moderniseres gennemgriben-
de. Når forbedringsudgifterne også i byggeri fra sidst i 1960’erne og først i 
1970’erne ligger på et højt niveau, skal det sandsynligvis ses i sammenhæng 
med den store renoveringsaktivitet i udsatte boligområder fra denne periode. 
 
Figur 7.7. Afdelingernes udgifter til forbedringer mv. (konto 125-128) fordelt 
efter afdelingens ibrugtagelsesår, 2006 
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Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger 
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Landsbyggefondens temaundersøgelse fra 2001 om henlæggelsessystemet viste 
blandt andet, at ”for store henlæggelser” ikke medfører huslejenedsættelser. 
Boligorganisationerne syntes endvidere at have svært ved at skelne mellem 
planlagt og periodisk ”vedligeholdelse og fornyelser” i boligafdelingerne på den 
ene side og forbedringer og moderniseringer på den anden. Derfor er der ifølge 
undersøgelsen afdelinger, hvor der i strid med reglerne er henlagt til forbedrin-
ger, hvilket forøger huslejerne og den offentlige boligstøtte. Afdelingernes hen-
læggelser kan derfor af den grund være højere end 10-års planen kræver. 
 
Som led i temaundersøgelsen blev der foretaget en byggeteknisk gennemgang af 
20 boligafdelinger fra forskellige boligorganisationer med henblik på at sam-
menholde bygningernes vedligeholdelsestilstand med de udarbejdede drifts- og 
vedligeholdelsesplaner, DV planer. 
 
Det blev vurderet, at 4 af de 20 afdelinger havde passende henlæggelser, mens 7 
henlagde for lidt. De resterende 9 afdelinger havde planlagt for store henlæggel-
ser. En nærmere undersøgelse viste, at de 9 afdelinger i strid med reglerne en-
ten: 

 henlagde til fornyelse og modernisering, som ikke skal indgå i drifts- og 
vedligeholdelsesplanerne og i huslejefastsættelsen, og/eller  

 overbudgetterede de løbende udgifter med den konsekvens, at driften 
resulterer i et overskud, som henlægges ekstraordinært til vedligehol-
delsesarbejder. Der sås ikke en nedsættelse af de efterfølgende års bud-
getteringer af henlæggelser, som følge af disse ekstraordinære henlæg-
gelser. 

 
Socialministeriets undersøgelse ”Overskud i den almene boligsektor” (Social-
ministeriet 2005) viste, at der fortsat er problemer med at tilpasse de efterføl-
gende års ordinære henlæggelser, når oparbejdede driftsoverskud overføres til 
afdelingernes henlæggelseskonti.  
 
Københavns Kommunes henlæggelsesundersøgelse (2004), omfattende 10 kø-
benhavnske afdelinger viste: 
 

 at oversigten over de planlagte aktiviteter i 9 af 10 undersøgte afdelin-
ger ikke omfattede alle bygningsdele. 

 at ingen af de medvirkende afdelinger havde planlagt tilstrækkelige 
vedligeholdelsesaktiviteter til på lang sigt at sikre bygningernes stand. 
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 at i 6 af de 10 afdelinger var det ikke muligt at prissætte de planlagte 
vedligeholdelsesaktiviteter som følge af utilstrækkeligt materiale. I 3 
afdelinger var der en sådan mulighed, men alle bygningsdele var ikke 
medtaget, hvilket umuliggjorde en samlet prissætning. 

 at i 7 af de 10 afdelinger var de budgetterede henlæggelser ikke til-
strækkelige. I de resterende 3 var det ikke muligt at konstatere om ni-
veauet var tilstrækkeligt som følge af mangelfuld information. 

 at kun 1 af de 10 afdelinger havde likviditet til at gennemføre vedlige-
holdelsesplanerne. 9 af 10 afdelinger kunne således ikke umiddelbart 
udføre de planlagte arbejder, og 

 at der ikke blev fundet nogen tydelig sammenhæng mellem henlæggel-
sesniveauet, lejeniveauet og beboersammensætningen. 

 
De tre rapporter: Overskud i den almene boligsektor, Københavns Kommunes 
henlæggelsesundersøgelse og Landsbyggefondens temaundersøgelse om hen-
læggelsessystemet viste på nogle punkter forskellige resultater. Her skal frem-
hæves fire problemstillinger fra rapporterne: 
 

 Anvendelse af henlæggelsessystemet 
Anvendelsen af henlæggelsessystemet er i en del af sektorens boligor-
ganisationer ikke i overensstemmelse med bestemmelserne på området. 
Det fremgår blandt andet:  
- at nogle boligorganisationer tilsyneladende systematisk henlægger 

via overskud i stedet for mere synligt gennem regulære henlæggel-
ser. Gennemskueligheden i budgetteringen forringes herved. 

- at nogle afdelinger konterer store regnskabsmæssige overskud som 
ekstraordinære henlæggelser uden efterfølgende at sænke de efter-
følgende års budgetterede ordinære henlæggelser, samt  

- at henlæggelserne nogle steder har et niveau, der tyder på, at der 
henlægges til forbedringer.  

 
 Forholdet mellem den information, der er tilgængelig, og den der an-

vendes i DV-planerne 
Af Landsbyggefondens undersøgelse fremgår, at der er en sammenhæng 
mellem hvilken information, der anvendes ved udarbejdelsen af DV-
planerne, og kvaliteten af DV-planerne. Flere boligorganisationer an-
vender ikke erfaringsdata og andre tilgængelige data, som kunne lette 
udarbejdelsen af DV-planer og gøre dem mere retvisende.  
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 Sammenhæng mellem D-planer og vedligeholdelsesbehov 
Af både Københavns Kommunes og Landsbyggefondens undersøgelser 
fremgår, at der i de undersøgte afdelinger generelt er uoverensstemmel-
se mellem DV-planerne og det faktiske vedligeholdelsesbehov. Proble-
met er både, at henlæggelserne i nogle afdelinger er for store, og at de i 
andre er for små målt i forhold til det fremtidige vedligeholdelsesbehov.  
 

 Kommunernes synlighed i rollen som tilsynsmyndighed 
Landsbyggefondens undersøgelse viste, at langt hovedparten af de un-
dersøgte boligorganisationer angiver, at kommunen ikke eller kun i me-
get begrænset omfang forholder sig aktivt til DV-planerne. Undersøgel-
sen konkluderer på den baggrund, at det kommunale tilsyn er meget lidt 
synligt over for afdelingerne. Som mulige forklaringer anføres, at der 
ikke har været revisionsmæssige bemærkninger i regnskab eller revisi-
onsprotokollat, eller at de pågældende afdelinger rent faktisk overholder 
regelsættet, hvorfor kommunens gennemgang forekommer ”usynlig”. 

 
Der er således behov for at overveje, hvordan det sikres, at der opnås overens-
stemmelse mellem det faktiske vedligeholdelsesbehov og foretagne henlæggel-
ser til vedligeholdelse, således at vedligeholdelsesarbejder kan gennemføres, når 
der er behov for det og uden risiko for ekstraordinære huslejestigninger i den 
forbindelse. Det er særligt kritisk, hvis problemramte afdelinger ikke har en 
passende vedligeholdelsesstandard, idet dette vil kunne give anledning til yder-
ligere problemer med udlejningsvanskeligheder mv.  
 
BL har givet udtryk for et ønske om en friere skelnen mellem vedligeholdelse 
og forbedringer. Det bør således efter foreningens opfattelse være muligt at 
henlægge (spare op) til moderniseringer og forbedringer. Omvendt finder lands-
foreningen, at det også bør være muligt at lånefinansiere den almindelige vedli-
geholdelse. Forslaget kan ikke støttes, jf. bemærkningerne til forslag 7.1 neden-
for. 
 
Beboerindskuddet og depositum reguleres ikke i takt med prisudviklingen. Med 
henblik på at sikre, at der for en normal fraflytning er dækning for evt. istand-
sættelsesudgifter, kan det overvejes at åbne for, at boligorganisationen kan fore-
tage en forhøjelse af beboerindskuddet uden forudgående kommunal godken-
delse.  
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7.6.4. Forbedringer mv. 
Som det fremgår af figur 7.6 er der henlagt større beløb til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse og fornyelse i almene boligafdelinger opført før 1975. Samtidig 
fremgår det af figur 7.7, at udgifterne til forbedringer mv. har været stigende i 
de senere år. Der er dog formentlig behov for en yderligere styrkelse af forbed-
ringsindsatsen, herunder i problemramte afdelinger. 
 
BL har som nævnt ovenfor givet udtryk for et ønske om, at der åbnes for at 
henlægge (spare op) til kollektive forbedringer. Baggrunden er et ønske om et 
mere fleksibelt regelsæt (en friere skelnen mellem forbedrings- og vedligehol-
delsesarbejder). Dette vil efter BLs opfattelse kunne bidrage til at sikre midler 
til gennemførelse af nødvendige moderniserings- og forbedringsarbejder.  
 
Beboernes individuelle råderet er gennem de senere år blevet forenklet og for-
bedret ganske betydeligt - senest i 2005. Sidstnævnte ændringer indebar blandt 
andet, at positivlisten over tilladte forbedringer blev afskaffet, grænsen for 
godtgørelse for forbedringer blev forhøjet fra ca. 45.000 kr. til 100.000 kr. og 
afskrivningsperioden for udførte forbedringer forlænget fra 10 til 20 år.  
 
Beløb og afskrivningsperiode er udtryk for en afvejning af – på den ene side – 
hensynet til den boende lejers ønske om forbedring af lejemålet og – på den 
anden side – hensynet til en efterfølgende lejers ønske om at overtage en bolig, 
der kan betales. Set i en større sammenhæng repræsenterer denne afvejning også 
en balance mellem behovet for at tiltrække og fastholde ressourcestærke beboe-
re på denne side og behovet for at sikre, at den almene sektor fortsat kan vareta-
ge den overordnede boligsociale opgave og dermed stille boliger til rådighed, 
som efterfølgende lejere vil være i stand til at betale.  
 
BL har foreslået, at det skal være muligt for boligorganisation og kommunen at 
aftale et højere råderetsbeløb end det nuværende maksimumbeløb. Sidstnævnte 
beløb skal for fremtiden være et minimumsbeløb, som gælder uanset, om der er 
indgået en sådan aftale. 
 
Hvad angår forbedringsarbejder, der udføres af afdelingen efter ønske fra de 
enkelte beboere - afdelingsfinansierede forbedringer - har BL foreslået en mere 
fri adgang til at optage lån end de nuværende regler, der som nævnt forudsætter 
optagelse af et annuitetslån med en løbetid på maksimalt 20 år. Dette bør over-
vejes, hvis forbedringen har en længere levetid end 20 år, idet en længere leve-
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tid på lånet således kan sikre en overensstemmelse i forhold til den faktiske 
afskrivningsperiode. 
 
7.6.5. Konkurrenceudsættelse 
Konkurrence i form af udbud er et middel til at opnå effektiviseringsgevinster i 
forhold til både pris og kvalitet på en række driftsopgaver. Derudover kan selve 
forarbejdet i forbindelse med en konkurrenceudsættelse i sig selv være medvir-
kende til at skabe øget omkostningsbevidsthed.  
 
Der kan naturligvis også opnås gevinster ved udbud på områder, hvor der ikke 
består en egentlig pligt til at gennemføre et udbud.  
 
Der eksisterer ikke i dag et overblik over, hvilke opgaver de almene boligorga-
nisationer udbyder, og i givet fald hvordan dette sker. Dette afhænger forment-
lig af en lang række faktorer, f.eks. boligorganisationens størrelse, eksistensen 
af en intern håndværkerafdeling, antallet af og kompetencerne hos interne ejen-
domsfunktionærer mv. Det er således ikke muligt at vurdere hverken omfanget 
eller karakteren af konkurrenceudsatte driftsopgaver i den almene boligsektor, 
herunder i hvilken udstrækning, der er opnået besparelses- og kvalitetsgevinster 
ved øget konkurrenceudsættelse.  
 
Vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder udbydes antagelig i vid udstræk-
ning – også i situationer, hvor der ikke direkte er pligt hertil efter reglerne i 
udbudsdirektivet/tilbudsindhentningsloven. Arbejder af mindre omfang sker 
formentlig som hovedregel som underhåndsbud. 
 
Renholdelsesopgaver varetages typisk af egne ejendomsfunktionærer, som er 
ansat i afdelingerne, og udbydes derfor næppe i særlig stor udstrækning.  
 
Hvis en boligorganisation ikke ønsker at opbygge egen administration, men 
ønsker denne varetaget af en ekstern forretningsfører, skal denne ydelse udby-
des efter reglerne i udbudsdirektivet.  
 
For at styrke incitamenterne i sektoren til en effektiv og moderne drift, er der 
behov for et øget fokus på konkurrenceudsættelse i sektoren, herunder konkur-
renceudsættelse af boligorganisationernes administrationsydelser. Det er uklart, 
i hvilket omfang boligorganisationerne løbende vurderer, om opgaver, der hidtil 
har været udført ”in-house”, skal konkurrenceudsættes og dermed udbydes. 
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Der vurderes på den baggrund at være behov for at vejlede om anvendelse af de 
forskellige udbudsformer, herunder om nye udbudsformer og best practise. 
F.eks. er det efter udbudsreglerne muligt at indgå 4-årige rammeaftaler med 
eksterne leverandører om udførelse af løbende vedligeholdelses- og renholdel-
sesopgaver. Gennem sådanne længerevarende samarbejdsrelationer vil der – 
som påpeget i regeringens byggepolitiske handlingsplan – ofte være muligheder 
for at opnå fordelagtige vilkår både med hensyn til pris og kvalitet. En del bo-
ligorganisationer benytter sig allerede i dag af muligheden for at indgå ramme-
aftaler. En undersøgelse, som Konkurrencestyrelsen lod gennemføre i 2003, 
pegede imidlertid på, at de nævnte rammeaftaler som regel var af kortere varig-
hed.  
 
7.6.6. Revision og regnskaber (herunder forvaltningsrevision) 
De særlige kontoplaner for regnskabsaflæggelse har fungeret i en årrække, og 
der er fra forskellig side rejst ønske om, at skemaerne bliver mere enkle at ar-
bejde med, og at der samtidig sker en præcisering af en række konteringsfor-
hold, herunder vedrørende administrationsbidrag og henlæggelser til vedlige-
holdelse. 
 
Øget brug af benchmarking og nøgletal, jf. afsnit 7.6.7 aktualiserer ligeledes 
behovet for en revision af kontoplanerne – idet det er helt afgørende i den sam-
menhæng, at boligorganisationerne har en gennemsigtig og ensartet konterings-
praksis.  
 
Der er endvidere behov for, at det særlige spørgeskema bliver revideret, således 
at dette giver et mere ”bredspektret” billede af boligorganisationens og afdelin-
gernes drift på en række områder. Det nuværende spørgeskema fokuserer alene 
på nogle få økonomiske parametre. 
 
Hvad særligt angår revisors rolle har det været påpeget, at revisors bemærknin-
ger i revisionsprotokollen ofte er vanskelige at forstå. Det har i forlængelse 
heraf været gjort gældende, at revisors bemærkninger bør have en form, så det i 
højere grad fremstår klart for modtagerne, hvornår der foreligger væsentlige 
problemer/risici. Dette vurderes at være af afgørende betydning både for bolig-
organisationens bestyrelse og for den tilsynsførende kommune.  
 
Reglerne om forvaltningsrevision kræver som nævnt, at boligorganisationerne 
selv opstiller mål og kontrollerer, om de fastsatte mål er nået, og at revisor vur-
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derer, hvorledes ledelsen har varetaget opgaven og følger op på, om ledelsen 
gennemfører et tilfredsstillende evalueringsarbejde i den forbindelse. Reglerne 
forudsætter endvidere, at boligorganisationen har etableret de nødvendige inter-
ne kontrolsystemer og evalueringsrutiner - dvs. en kvalitetsstyring af sine ydel-
ser. 
 
Landsbyggefonden har i 2008 som nævnt foretaget en spørgeskemaundersøgel-
se af forvaltningsrevisionen i den almene boligsektor. Spørgeskemaet er udsendt 
til samtlige boligorganisationer. 88 pct. af boligorganisationerne, som repræsen-
terer 91 pct. af samtlige boliger i drift, har svaret. Der er en klar overvægt af 
boligorganisationer med henholdsvis 11-50 og 251-1000 boliger blandt de bo-
ligorganisationer, der ikke har svaret. 
 
Resultaterne peger på, at der er store variationer med hensyn til, om og hvordan 
reglerne om forvaltningsrevision efterleves i sektoren. Størstedelen af de almene 
boligorganisationer, der har svaret, arbejder i dag i en eller anden grad målrettet 
med målopstilling, målopfølgning og kvalitetsstyring. Men der er også boligor-
ganisationer, hvor dette ikke er tilfældet. Undersøgelsen viser i øvrigt, at for-
valtningsrevision er slået væsentlig bedre igennem på boligorganisationsniveau 
end på afdelingsniveau. Der er således en relativ stor gruppe af boligorganisati-
oner, der pt. ikke har udarbejdet målsætninger og forretningsgangsbeskrivelser 
på afdelingsniveau. 
 
Hvad angår kravet om, at der skal foreligge skriftlige forretningsgange for alle 
væsentlige driftsområder i boligorganisationen, er det bemærkelsesværdigt, at 
andelen af boligorganisationer, som oplyser, at de ikke har sådanne beskrivel-
ser, udgør mellem 9 pct. og 21 pct. på de centrale driftsområder beboerdemo-
krati, administrativ ledelse, budget og regnskab, kapitalforvaltning, udlejning 
samt inspektion. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at 23 pct. oplyser, at der 
ikke udarbejdes skriftlig afrapportering på opfyldelsen af fastsatte målsætnin-
ger, mens 23 pct. oplyser, at en sådan afrapportering finder sted for enkelte mål-
sætninger.  
 
En stor del af disse organisationer lever formentlig ikke fuldt ud op til reglerne 
om forvaltningsrevision, og vil herunder ikke kunne levere de fornødne oplys-
ninger til revisor.  
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Det er desuden karakteristisk, at der blandt boligorganisationerne er relativt 
store variationer med hensyn til vurderingen af udbyttet af arbejdet med forvalt-
ningsrevision. Boligorganisationerne synes at fordele sig i forskellige grupper, 
hvoraf nogle har haft og/eller forventer et stort udbytte af arbejdet med forvalt-
ningsrevision mens der for andre boligorganisationer er en mere beskeden eller 
direkte negativ vurdering af udbyttet. Dette skal naturligvis også ses i sammen-
hæng med, at nogle boligorganisationer har benyttet forvaltningsrevisionsværk-
tøjerne mere aktivt end andre. 39 pct. vurderer, at arbejdet i høj grad har sikret 
en rationel drift, 36 pct. at arbejdet i høj grad har sikret en forbedring af effekti-
vitet, produktivitet og sparsommelighed, og 31 pct. at arbejdet i høj grad har 
styrket beboerdemokratiet.  Omvendt svarer henholdsvis 12, 10 og 30 pct. nej til 
dette spørgsmål, mens langt de fleste af de resterende boligorganisationer angi-
ver, at forvaltningsrevision ”i nogen grad” eller ”i mindre grad” har haft den 
nævnte effekt. Undersøgelsen belyser ikke, hvad årsagerne er til disse forskelle i 
vurderinger. 
  
På baggrund af Landsbyggefondens undersøgelse må det konstateres, at forvalt-
ningsrevisionen her knap 10 år efter dens indførelse endnu ikke er fuldt imple-
menteret i sektoren. 
  
Der er derfor behov for en præcisering og videreudvikling af kravene til forvalt-
ningsrevision, herunder til de almene boligorganisationers kvalitetsstyring af 
egne ydelser. Der synes endvidere at være et behov for at skabe yderligere sik-
kerhed for, at gældende krav til forvaltningsrevision faktisk implementeres i alle 
boligorganisationer. Både revisors og det kommunale tilsyns rolle bør herunder 
overvejes nærmere.  
 
7.6.7. Benchmarking og nøgletal 
De almene boligorganisationer indsender hvert år deres regnskaber elektronisk 
til Landsbyggefonden sammen med en række stamdata om boligorganisationer-
ne. Landsbyggefonden offentliggør disse på fondens hjemmeside og videresen-
der efter aftale regnskabsmaterialet i elektronisk form til Velfærdsministeriet. 
Ministeriet offentliggør i forlængelse heraf en regnskabsstatistik med udvalgte 
nøgletal. 
 
På Landsbyggefondens hjemmeside er det muligt at benchmarke og sammen-
ligne blandt andet driftskonti i afdelingerne og organisationerne. Hjemmesiden 
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indeholder simple gennemsnitsnøgletal over driftsforhold mv., men det er mu-
ligt at gå ind i alle regnskabskonti og underkonti og foretage sammenligninger.  
 
Der er behov for at udvikle et nøgletalssystem, der omfatter et bredere udsnit af 
driftskonti, end det er tilfældet på Landsbyggefondens hjemmeside.  
 
Derudover er der behov for nøgletal/indikatorer, der kan belyse den almene 
boligsektor og den enkelte boligorganisation også på en række andre udvalgte 
driftsområder, som ikke umiddelbart afspejler sig i regnskabstallene, beboertil-
fredshed, ventetider mv. 
 
Konkret bør der være mulighed for at generere en række udvalgte nøgle-
tal/indikatorer for den enkelte organisation og afdeling, som kan sammenholdes 
med tilsvarende nøgletal for sammenlignelige organisationer og afdelinger, og 
som kan danne udgangspunkt for en benchmarking af udvalgte områder. 
 
Nøgletal og benchmarking vil kunne være et redskab for den enkelte boligorga-
nisation både i forbindelse med evaluering af egen indsats (egenkontrol) og som 
grundlag for boligorganisationens beslutninger vedrørende udvikling af de for-
skellige driftsområder. Landsbyggefonden forventer primo 2008 at offentliggøre 
en ”kogebog” til brug for boligorganisationernes arbejde med benchmarking. 
 
Nøgletal og benchmarks skal have fokus på stadige forbedringer og skal ses i 
snæver sammenhæng med forvaltningsrevision og kommunalbestyrelsens tilsyn 
med boligorganisationerne.   
 

7.7. Overvejelser om ændringer af regler/styring 
 
7.7.1. Indledning 
Som omtalt i afsnit 7.5 er de gældende regler vedrørende administration, drift 
og vedligeholdelse karakteriseret ved: 
 

 Nogle overordnede målsætninger, der sigter mod en forsvarlig og ef-
fektiv drift, herunder en forsvarlig vedligeholdelse af boligorganisatio-
nens ejendomme. 
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 Enkle og rammeprægede regler, der giver boligorganisationerne bety-
delig frihed til at tilrettelægge deres virksomhed blandt andet på bag-
grund af lokale mål, som boligorganisationen selv fastsætter. 

 
De brede rammer og målsætninger bevirker, at området er velegnet til aftalesty-
ring og dialogbaseret tilsyn, jf. kapitel 3. Samtidig må det imidlertid – som det 
er fremgået af en række undersøgelser af især henlæggelsessystemet og over-
skudsdannelsen - konstateres, at den frihed, der har været på området, har givet 
plads for en uhensigtsmæssig adfærd, der ikke tilgodeser de overordnede mål-
sætninger blandt andet for en velvedligeholdt almen boligsektor. En udvidet 
rammestyring og aftalebaseret dialog på området bør derfor kombineres med 
tiltag, der sikrer en tæt sammenhæng mellem lejernes forbrug af boligen på den 
ene side og lejerens betaling på den anden side. Dette indebærer for det første, 
at der løbende skal henlægges til vedligeholdelse, således at vedligeholdelsen 
ikke udskydes til senere lejere. Der kan derfor heller ikke være tale om lånefi-
nansiering af vedligeholdelsen. For det andet indebærer det, at der ikke kan 
spares op til fremtidige forbedringer, fordi det modsat indebærer, at betalingen 
for forbedringer fremrykkes til nuværende lejere, der ikke selv har gavn af en 
fremtidig forbedring af det lejede. Der bør derfor sikres, at der faktisk henlæg-
ges i overensstemmelse med de overordnede hensyn, således at ingen afdelinger 
successivt opbygger et massivt genopretningsbehov, som der ikke er penge til, 
og på den anden side, at ingen afdelinger sparer op til forbedringer, som pri-
mært kommer fremtidige beboere til gode.  
 
Der skal endvidere skabes øget mulighed for individuelle løsninger men sådan, 
at boligerne fortsat kan leve op til det overordnede boligsociale formål, herun-
der fastholde et rimeligt lejeniveau. Det medfører blandt andet, at der fastholdes 
et loft over den individuelle råderet. 
 
De nedenfor nævnte forslag tilsigter navnlig at udvikle værktøjer, som kan 
medvirke til, at de overordnede mål implementeres. Væsentlige elementer i 
styringen er at sikre, at der:   
 

 budgetteres gennemsigtigt og kostægte  
 løbende foretages vedligeholdelsesarbejder på ejendommene på bag-

grund af en vedligeholdelsesplan 
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 foretages passende henlæggelser i overensstemmelse med vedligehol-
delsesplanen, således at der altid er midler til rådighed for den nødven-
dige vedligeholdelse, samt 

 betales efter boligforbrug (det skal f.eks. ikke være muligt at henlægge 
midler til senere forbedringer af ejendommen eller omvendt at udskyde 
betalingen for forbedringer ved finansiering med afdragsfrie lån). 

 
På enkelte driftsområder har regelsættet en anden karakter end den ovenfor 
beskrevne. Det drejer sig blandt andet om reglerne om individuelle forbedringer 
samt indvendig vedligeholdelse og istandsættelse. På disse områder er der fast-
sat meget detaljerede regler, navnlig af hensyn til lejernes retssikkerhed. Der 
foreslås enkelte justeringer af disse regler. Sigtet med disse ændringer er pri-
mært at gøre reglerne mere fleksible, samtidig med at hensynet til lejerne tilgo-
deses.  
 
Endvidere er en række kommunale godkendelsesbeføjelser foreslået ophævet 
eller forenklet. Disse forslag beskrives i det følgende nærmere under overskrif-
ten øvrige forslag.  
 
7.7.2. Vedligeholdelse og istandsættelse 
 
Forslag 7.1: Der iværksættes en særlig vejledningsindsats, der skal 
sikre, at boligorganisationerne følger de gældende regler om hen-
læggelser til hovedistandsættelse og fornyelser. 

 
Et af de punkter, hvor den almene sektor adskiller sig fra den privat sektor, er en 
høj vedligeholdelsesstandard. Den er samtidig et væsentligt konkurrencepara-
meter for den almene boligsektor, når det gælder om at tiltrække og fastholde 
beboere.  
 
Det gældende system med løbende henlæggelser til hovedistandsættelse og 
fornyelser giver som nævnt de almene boligorganisationer en betydelig frihed til 
at gennemføre en vedligeholdelsesplanlægning, der tager hensyn til lokale for-
hold. Det står dem herunder frit for at vælge, hvilken tidshorisont vedligehol-
delsesplanen skal gælde for. Dog gælder en minimumsperiode på 10 år.  
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Med en 10-årig vedligeholdelsesprofil vil boligorganisationen som regel kunne 
nøjes med at henlægge forholdsvis beskedne beløb til større hovedistandsættel-
sesarbejder i de første år efter byggeriets ibrugtagning. Den lavere husleje, der 
fremkommer herved, kan f.eks. medvirke til at sikre byggeriets konkurrence-
dygtighed. Planlægningshorisonten på de 10 år sikrer samtidig en udjævning af 
udgifterne og dermed, at der ikke sker en problematisk forskydning af byrderne 
mellem nuværende og fremtidige beboere. 
 
Omvendt vil der være boligafdelinger, der prioriterer en mere langsigtet plan-
lægning og udjævning af udgifterne, f.eks. over 20 - 30 år. Dette indebærer en 
lidt højere husleje i et nybyggeris første år end en planlægningsperiode på 10 år. 
 
I begge tilfælde sikrer henlæggelsessystemet, at de nødvendige midler er til 
stede, når hovedistandsættelsesarbejderne og fornyelser skal udføres.  
 
Som tidligere nævnt er det et grundlæggende princip, at det er de beboere, der 
”slider på et byggeri”, der også gennem løbende henlæggelser (opsparing) skal 
sikre, at de nødvendige midler er til stede, når vedligeholdelsesarbejderne skal 
gennemføres. Det har været foreslået af BL, at der skal gives adgang til lånefi-
nansiering af vedligeholdelsesarbejder, hvis det anses for nødvendigt og for-
svarligt i forhold til boligafdelingens konkurrenceevne på både kort og længere 
sigt. Forslaget indebærer imidlertid, at der ikke længere skal foretages løbende 
henlæggelser i fuldt omfang, idet der kun er behov for lånefinansiering, hvis der 
ikke forud er foretaget de fornødne henlæggelser. En lånefinansiering af vedli-
geholdelsesarbejderne vil kunne give anledning til betydelige huslejeforhøjelser 
for de beboere, der (tilfældigvis) bor i boligafdelingen på det tidspunkt, hvor 
arbejdet skal udføres. Dette vil igen kunne få som konsekvens, at det vil være 
vanskeligt – og i visse tilfælde umuligt – at få beboernes accept af de nødvendi-
ge lejeforhøjelser. Samtidig vil lånefinansiering af vedligeholdelsesarbejder 
medføre, at der alt andet lige bliver mindre ”plads” indenfor lånegrænsen til at 
optage forbedringslån. Forslaget kan derfor ikke støttes. 
 
Da undersøgelser som nævnt har påvist, at mange boligorganisationer ikke 
overholder gældende regler om henlæggelser til hovedistandsættelse og fornyel-
ser, herunder henlægger for få midler, foreslås, at der iværksættes en vejled-
ningsindsats, som oplyser om/præciserer de gældende regler.  
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Samtidig forudsættes det, at vedligeholdelse og istandsættelse behandles som et 
særligt ”fokuspunkt” i forbindelse med det dialogbaserede tilsyn. Som et led 
heri indarbejdes i spørgeskemaet til regnskaberne spørgsmål om vedligeholdel-
sesplanlægningen og størrelsen af de hensatte beløb med henblik på at sikre, at 
der hverken henlægges for meget eller for lidt.  
 
7.7.3. Øget konkurrenceudsættelse 
 
Forslag 7.2: Det foreslås, at der udsendes et informationsmateriale 
om udbud af bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i alment 
byggeri, herunder om anvendelse af nyere udbudsformer, annonce-
ring mv.  
 
Der er behov for øget information om anvendelse af de forskellig udbudsformer 
i alment byggeri. Anvendelse af udbud og udlicitering er i kraftig vækst i disse 
år, og der sker løbende en udvikling af området med nye instrumenter/krav, der 
skal fremme konkurrenceudsættelse inden for forskellige sektorer. 
 
Det foreslås på denne baggrund, at der udsendes et informationsmateriale om 
udbud af bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i det almene byggeri. Der 
skal især i materialet fokuseres på nye instrumenter/krav inden for området. 
Som eksempler herpå kan nævnes udbud af rammeaftaler og de nye regler om 
annoncering af tjenesteydelser. 
 
7.7.4. Revision og regnskaber (herunder forvaltningsrevision) 
 
Forslag 7.3: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med hen-
blik på at modernisere de gældende revisions- og regnskabsregler, 
herunder af kontoplaner, spørgeskema og revisionsinstruks. I for-
længelse heraf gennemføres en særlig oplysnings- og vejlednings-
indsats på området.  
 
Der er som nævnt behov for at modernisere regnskabsreglerne, herunder konto-
planer således, at det bliver lettere at udøve en sikker økonomistyring og såle-
des, at regnskabstallene i størst mulig grad bliver retvisende, sammenlignelige 
og gennemskuelige. 
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Der er endvidere behov for at revidere det særlige spørgeskema, således at det 
afspejler et bredere spektrum af driftsforhold end det nuværende.  
 
Endelig bør det vurderes, om der er behov for at ændre den gældende revisions-
instruks, herunder kravene til revisionsprotokollens form og indhold.  
 
Det foreslås derfor, at der igangsættes et arbejde med henblik på at modernisere 
de gældende revisions- og regnskabsregler.  
 
I forlængelse af dette arbejde gennemføres en særlig oplysnings- og vejled-
ningsindsats, på området. Formålet er at sikre, at boligorganisationerne konterer 
korrekt og ensartet.  
 
7.7.5. Kvalitetsstyringssystem 
 
Forslag 7.4: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med hen-
blik på at udvikle et kvalitetsstyringssystem i de almene boligorgani-
sationer.  
 
Som nævnt forudsætter reglerne om forvaltningsrevision, at boligorganisatio-
nerne kvalitetssikrer deres ydelser, herunder dokumenterer, at de har opstillet en 
række operationelle målsætninger for deres ydelser samt løbende følger op på, i 
hvilken udstrækning de efterlever disse mål.  
 
En højere grad af mål- og aftalestyring og større frihedsgrader til boligorganisa-
tionerne forudsætter ligeledes, at boligorganisationernes egenkontrolsystemer 
fungerer.  
 
Kravet om forvaltningsrevision, herunder opstilling af mål og forretningsgange, 
har været gældende i en årrække, men der er som nævnt ovenfor fortsat bolig-
organisationer, hvor reglerne ikke er implementeret, og andre, hvor det ikke er 
sket fuldt ud.  
 
Det foreslås derfor, at der igangsættes et arbejde med henblik på at foretage en 
opstramning af de gældende regler i form af et krav om et kvalitetsstyringssy-
stem for almene boligorganisationer.  
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Kravet vil i praksis være en ”kodificering” af allerede gældende retningslinjer, 
jf. Landsbyggefondens vejledning om forvaltningsrevision. Som led i et sådant 
system vil der endvidere være behov for et øget fokus på forbedringer af indsat-
sen og den løbende kontrol heraf, eventuelt således, at de samlede krav til kvali-
tetsstyringssystemet kan leve op til anerkendte standarder for ledelses- og kvali-
tetsstyringssystemer. Herved understøttes boligorganisationernes egenkontrol 
med sine ydelser, ligesom der sikres et solidt grundlag for styringsdialogen mel-
lem boligorganisationen og kommunen i en kommende model for mål- og afta-
lestyring. 
 
Som en del af arbejdet skal det mest hensigtsmæssige niveau for krav til et kva-
litetsstyringssystem overvejes, herunder i hvilken udstrækning der skal være 
plads til, at boligorganisationen selv formulerer de konkrete kvalitetskrav.  
 
I forlængelse af Landsbyggefondens vejledning om forvaltningsrevision er der 
udviklet en ”startpakke”, som boligorganisationerne kan tage udgangspunkt i, 
jf. det særlige modul på BL-Lovportal, som indeholder en række eksempler på 
forretningsgange og målsætninger. Der er således ikke tale om, at boligorgani-
sationerne vil skulle starte på ”bar bund” i forbindelse med en opstramning af 
reglerne om kvalitetsstyring i de almene boligorganisationer.  
 
En præcisering og skærpelse af kravene til boligorganisationernes kvalitetssty-
ring rejser naturligt spørgsmålet om kontrol af, om boligorganisationernes kon-
krete kvalitetsstyringssystemer lever op til de nævnte overordnede krav. 
 
Efter de gældende regler skal revisor påse, at der foreligger et tilstrækkeligt 
grundlag for forvaltningsrevision, herunder at der foreligger de nødvendige 
kvalitetsstyringsprocedurer i form af forretningsgangsbeskrivelser mv.  
 
Forvaltningsrevisionen udføres typisk sideløbende med den almindelige finan-
sielle revision, og boligorganisationens målsætninger i forbindelse med forvalt-
ningsrevisionen danner sammen med den enkelte revisors professionelle skøn 
udgangspunktet for, hvad der skal prioriteres i forbindelse med forvaltningsre-
visionen.  
 
Hvis revisor skal udføre en systematisk og mere procesorienteret kontrol med 
boligorganisationens samlede kvalitetsstyringssystem, vil dette formentlig for-
udsætte en præcisering og uddybning af gældende revisionsinstruks, og dette 
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spørgsmål må i givet fald drøftes nærmere med revisorernes brancheorganisati-
oner. 
 
Det er som tidligere nævnt væsentligt, at boligorganisationerne har et kvalitets-
styringssystem, der fungerer efter hensigten. I modsat fald vil der være risiko 
for, at kommunalbestyrelsen vil skulle bruge ikke ubetydelige ressourcer på at 
sikre, at boligorganisationens afrapporteringer til brug for styringsdialogen har 
den fornødne kvalitet. Herved flyttes fokus fra det fremadrettede til det bagud-
rettede i forbindelse med styringsdialog og det kommunale tilsyn. 
 
Som et alternativ til ovennævnte model kunne man derfor overveje at stille krav 
om, at boligorganisationernes kvalitetsstyringssystem skal certificeres af et cer-
tificeringsorgan. Herved vil kontrollen blive overladt til organisationer, der har 
fokus på denne opgave, og som er særligt gearet til at foretage denne, herunder 
følge tættere op på, at hensigtsmæssige forretningsgange implementeres. Hertil 
kommer, at certificeringsorganet selv er underlagt kontrol (akkrediteret), hvilket 
yderligere kan bidrage til at sikre ordningens effektivitet. Kommunen vil her-
med have en høj grad af sikkerhed for, at kvalitetsstyringssystemet fungerer. 
 
Det er helt afgørende i forbindelse med sidstnævnte model, at der ikke udføres 
dobbeltkontrol. Den grundlæggende kontrol af kvalitetsstyringssystemet bør 
således foretages af certificeringsorganet. Omvendt vil modellen kunne rumme 
den fordel, at revisor herefter vil kunne koncentrere sig om sine ”kerneopgaver” 
- nemlig de økonomiske aspekter (sparsommelighed, produktivitet og effektivi-
tet).  
 
En nærmere opgavefordeling vil i givet fald skulle drøftes med revisorernes 
brancheorganisationer, ligesom det vil være nødvendigt at inddrage eksperter i 
certificering.  
 
Det skal på denne baggrund overvejes, hvorledes kontrollen med overholdelsen 
af kravene til boligorganisationernes kvalitetsstyringssystem mest hensigtsmæs-
sigt kan tilrettelægges, herunder om denne skal udøves af boligorganisationens 
revisor som led i forvaltningsrevisionen af boligorganisationen eller eventuelt 
skal overlades til et certificeringsorgan med en klar arbejdsdeling i forhold til de 
tilbageværende revisoropgaver. 
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7.7.6. Benchmarking og nøgletal 
 
Forslag 7.5: Det foreslås, at der etableres et system med nøgletal 
for en række udvalgte regnskabsposter i de almene boligorganisati-
oner. Systemet etableres på en IT-baseret platform. Samtidig fore-
slås igangsat et arbejde med at udvikle nøgletal, der kan belyse 
standard/kvalitet mv. på driftsområdet.  
 
Som omtalt under afsnit 7.6.7 er der behov for at udvikle et nøgletalssystem til 
brug for boligorganisationerne og de tilsynsførende kommuner. Nøgletal, indi-
katorer og benchmarks er helt centrale elementer i boligorganisationernes arbej-
de med lokale målsætninger og egenkontrol af målopfyldelse. De er samtidig 
vigtige redskaber i forbindelse med forvaltningsrevision og den løbende dialog 
med kommunalbestyrelsen om boligorganisationens præstationer på en række 
områder. 
 
Det foreslås derfor, at der etableres et nøgletalsystem, der rummer mulighed for 
at generere en række nøgletal for den enkelte organisation, som kan sammen-
holdes med tilsvarende nøgletal for sammenlignelige organisationer og afdelin-
ger og danne udgangspunkt for en benchmarking af udvalgte driftsområder. Der 
er allerede i dag krav om nøgletal vedrørende alment nybyggeri. 
 
Systemet etableres digitalt, og omdrejningspunkterne i systemet vil være de 
regnskabsposter, som boligorganisationen har størst mulighed for at påvirke, 
dvs. på afdelingsniveau udgifter såsom renholdelse og vedligeholdelse og på 
organisationsniveau udgifter til brutto- og nettoadministrationsudgifter, egenka-
pital, forrentning mv.  
 
Samtidig foreslås igangsat et arbejde med at udvikle nøgletal, som kan være 
medvirkende til at give et bredere billede af driften af den almene boligsektor 
og den enkelte boligorganisation, f.eks. vedrørende beboertilfredshed, ledelses-
forhold, fysiske og sociale forhold mv. Der lægges særlig vægt på udviklingen 
af nøgletal, der kan belyse standard/kvalitet på driftsområdet. 
 
Modsat økonomien er standarden/kvaliteten af driften af almene boligorganisa-
tioner og boligafdelinger meget sparsomt belyst, f.eks. standard/kvalitet af ad-
ministrations- og renholdelsesydelser. Man får først den fulde nytte af alle øko-
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nominøgletallene, hvis belysning heraf bliver mulig. F.eks. er det meget tænke-
ligt, at stordriftsfordele er ”skjult” af forskelle i standard/kvalitet. 
 
Som det fremgår af kapitel 11 indgår belysning af f.eks. mangler og overholdel-
se af tidsfrister i de entreprenørnøgletal, som skal indhentes for det almene ny-
byggeri. Ligesom det er hensigten at belyse kvaliteten af det færdige byggeri 
(produktnøgletal) som led i udviklingen af bygherrenøgletal, jf. forslag 11.4. 
 
Derudover findes der allerede et omfattende materiale, der kan danne udgangs-
punkt for et arbejde med at udvikle nøgletal for standard/kvalitet.  
 
Som eksempler herpå kan nævnes Byggeskadefondens 1 års og 5 års eftersyn, 
Landsbyggefondens opgørelse af renoveringsbehovet i den almene sektor og 
AlmenNets arbejde med at fremme udvikling af ”best practise-modeller”. 
 
Beboertilfredshedsundersøgelser kan være en anden måde, hvorpå stan-
dard/kvalitet kan belyses. Der er allerede gjort en del erfaringer med beboertil-
fredshedsundersøgelser i det almene byggeri. Ligesom beboertilfredshedsunder-
søgelser indgår som et centralt element i evalueringen af den private ungdoms-
boligordning. 
 
7.7.7. Øvrige forslag 
 
Forslag 7.6: Det foreslås, at reglerne om kommunal godkendelse af 
huslejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder o.l. forenkles 
således, at kommunalbestyrelsen kun skal godkende forhøjelser, der 
overstiger 5 pct. af årslejen.  
 
Efter gældende regler skal kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som 
følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære re-
noveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsæn-
dringer mv. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 1 pct. af 
lejen, kan lejeforhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens god-
kendelse. 
 
Det foreslås, at grænsen for, hvornår kommunal godkendelse skal godkende 
huslejeforhøjelser, hæves fra 1 pct. til 5 pct. af den gældende årsleje. 
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Baggrunden er regelforenklings- og afbureaukratiseringshensyn. En forøgelse af 
pct.-grænsen vil betyde mindre administration både i boligorganisationen og i 
kommunen, idet en række små projekter ikke længere vil skulle godkendes sær-
skilt. Da lejerne under alle omstændigheder via afdelingsmødet skal vedtage 
enhver huslejestigning, vurderes forslaget ikke at medføre en forringet stilling 
for lejerne.  
 
Der kan naturligvis være afdelinger, der er så økonomisk sårbare, at selv mindre 
huslejeforhøjelser kan være problematiske. Disse afdelinger vil imidlertid i for-
vejen være i fokus i den løbende styringsdialog mellem boligorganisationen og 
kommunen.  
 
Når kravet om kommunal godkendelse fastholdes ved større projekter, skyldes 
det, at risikoen alt andet lige vil være større ved disse projekter.  
 
Forslag 7.7: Det foreslås, at reglen om kommunal godkendelse af 
ændringer i fordeling af lejen på de enkelte boliglejemål ophæves.   
 
Efter gældende regler skal starthuslejen ved nybyggeri såvel som huslejen som 
fordelingen af denne på boliglejemål godkendes af kommunalbestyrelsen. Sene-
re ændringer af fordelingen skal ligeledes godkendes af kommunen. 
 
Sidstnævnte regel foreslås ophævet, ligeledes af regelforeningshensyn. Beboere, 
der ønsker at klage over en ændret fordeling, vil fortsat kunne rette henvendelse 
herom til kommunen som tilsynsmyndighed.    
 
Forslag 7.8: Det foreslås, at reglen om kommunal godkendelse af 
huslejenedsættelse ved indestående låns udamortisering i afdelin-
ger, der alene indeholder sociale institutioner, ophæves.  
 
Efter gældende regler kan kommunalbestyrelsen godkende nedsættelse af husle-
jen ved indestående låns udamortisering i afdelinger, der alene indeholder socia-
le institutioner omfattet af almenboliglovens kapitel 12. Det er en betingelse, at 
den eksisterende leje overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål. 
 
Det foreslås, at reglen om kommunal godkendelse ophæves, således at det alene 
er boligorganisationen, der vurderer, om der skal ske en huslejenedsættelse. Den 
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nuværende betingelse om, at lejen skal overstige den sædvanlige leje i tilsva-
rende lejemål opretholdes. 
 
Ændringen er begrundet i forenklings- og habilitetshensyn, idet kommunen 
typisk vil have en interesse i en huslejenedsættelse for de pågældende institutio-
ner. 
 
Forslag 7.9: Det foreslås, at boligorganisationen ved genudlejning 
af en lejlighed får mulighed for at forhøje beboerindskuddet op til 
200 kr. pr. m² (2008-priser) uden krav om kommunal forhåndsgod-
kendelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende et højere beboerind-
skud (over 200 kr. pr. m²).   
 
I finansieringen af alment nybyggeri indgår et beboerindskud på 2 pct. af den 
samlede anskaffelsessum.  
 
Efter gældende regler kan boligorganisationen med kommunalbestyrelsens god-
kendelse forhøje indskuddet med virkning for nye lejere, hvis indskuddet ikke 
må antages at kunne dække lejernes forpligtelse over for afdelingen, herunder 
udgifter i forbindelse med det lejedes fraflytning. 
 
Ved fraflytning får en lejer beboerindskuddet tilbagebetalt med fradrag af afde-
lingens eventuelle tilgodehavender. Den nye lejer betaler herefter nominelt det 
samme indskud. Indskuddets størrelse udhules således over tid i det enkelte 
byggeri. Det medfører, at indskuddet i det ældre byggeri ikke kan dække fra-
flytningsomkostningerne, hvilket kan indebære en risiko for tab for boligorgani-
sationerne.  
 
Det foreslås derfor, at boligorganisationen ved genudlejning får mulighed for at 
forhøje beboerindskuddet således, at dette maksimalt udgør 200 kr. pr. m² 
(2008-priser). Dette svarer til 15.000 kr. i beboerindskud for en lejlighed på 75 
m². Beløbet reguleres årligt i takt med prisudviklingen.  
 
Det eksisterende krav om kommunal godkendelse af et forhøjet beboerindskud 
op til dette niveau bortfalder. Derimod vil der fortsat være krav om kommunal 
godkendelse ved forhøjelser over de 200 kr. pr. m². 
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 259



 260

Den tilflyttende lejer betaler herefter det forhøjede beboerindskud. Der kan ikke 
ske forhøjelse af beboerindskud for eksisterende lejere. 
 
Med forslaget sikres det, at der fremover vil være større dækning for fraflyt-
ningsomkostninger end efter de gældende regler. Endvidere vil forslaget kunne 
medvirke til, at konkurrencesituationen mellem ældre og nyt byggeri, hvor be-
boerindskuddet typisk er højere, kan blive mere lige.   
 
Forslaget vil medføre øgede udgifter for kommunerne i forbindelse med lån til 
beboerindskud til lavindkomstgrupper.  
 
Forslag 7.10: Det foreslås, at der åbnes for, at der kan optages lån 
med en løbetid på op til 30 år ved afdelingsfinansierede forbedrings-
arbejder, der iværksættes efter ønske fra de enkelte beboere.  
 
De gældende regler om finansiering af kollektive forbedringsarbejder fasthol-
des. Det er som nævnt et helt afgørende hensyn, at udgiften til forbedringer skal 
påhvile de lejere, der konkret drager nytte af den forøgede brugsværdi af boli-
gen, hvorfor der ikke bør være mulighed for at henlægge (spare op) til forbed-
ringer.  
 
Derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt at åbne for, at forbedringsarbejder kan 
finansieres med afdragsfrie lån, da dette indebærer, at de nuværende lejere ikke 
kommer til at betale den fulde ”pris” for den højere brugsværdi med risiko for, 
at efterfølgende lejere kommer til at betale en ”overpris”, når afdragsfriheden 
ophører, og huslejen skal forhøjes som følge heraf. Derimod findes det hen-
sigtsmæssigt, at der skabes en bedre sammenhæng mellem forbedringsarbejder-
nes levetid og optagne låns løbetid. Det foreslås derfor, at de særlige regler om 
afdelingsfinansierede forbedringsarbejder, som iværksættes på baggrund af et 
ønske fra de pågældende beboere, ændres, således at der bliver mulighed for at 
optage lån med en løbetid på op til 30 år.  
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Forslag 7.11: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen og boligorga-
nisationen skal kunne aftale et forhøjet maksimumbeløb for godtgø-
relse af forbedringsarbejder udført af de enkelte beboere (individuel-
le forbedringer) samt aftale en længere nedskrivningsperiode end 
20 år for de nævnte arbejder. Det foreslås, at de gældende grænser 
kan forhøjes med 50 pct., således at der kan aftales et yderligere 
beløb på ca. 50.000 kr. som kan nedskrives over indtil 30 år. 
 
Det foreslås, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen lokalt skal kunne 
aftale et forhøjet maksimum for det godtgørelsesbeløb ved forbedringer, som 
lejere, der gennemfører individuelle forbedringer, efter reglerne for individuel 
råderet, har ret til.  
 
Aftalen forudsættes indgået under hensyn til målgruppen for boligtypen og gen-
udlejningssituationen i boligafdelingen. Aftalen må således ikke medføre, at den 
primære målgruppe for den almene sektor i realiteten afskæres fra at overtage 
boliger med sædvanligt udstyr, indretning og husleje. Der kan således indgås 
aftaler for nogle afdelinger, men ikke for andre, afhængig af boligtype og efter-
spørgsel mv. Ligesom det kan aftales, at den udvidede råderet kun kan benyttes 
for en mindre andel af lejemålene i en afdeling (f.eks. op til 20 pct.). 
 
Samtidig foreslås, at der åbnes mulighed for, at boligorganisationen og lejeren – 
under hensyn til arbejdernes karakter - kan aftale en længere nedskrivningsperi-
ode end 20 år for de arbejder, der er omfattet af aftalen (d.v.s arbejder udover 
100.000 kr.). 
 
Det foreslås, at de gældende grænser kan aftales forhøjet med op til 50 pct.  
 
Hvis den nævnte aftale ikke indgås, vil de nuværende regler om maksimal godt-
gørelse og nedskrivningsperiode fortsat være gældende. 
 
Forslagene tilsigter at give boligorganisationerne og den enkelte lejer større 
handlefrihed og skal ligeledes ses i lyset af bestræbelserne på at udjævne en 
skæv beboersammensætning. Kravet om, at der skal foreligge en aftale med 
kommunen om en forhøjelse af maksimum, skal sikre, at der ikke gennemføres 
forbedringsarbejder, der kan medføre udlejningsvanskeligheder ved genudlej-
ning. 
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Kapitel 8. Udlejningsreglerne 
 
 

8.1. Indledning  
 
I et historisk perspektiv har der været anvendt flere forskellige udlejningsmodel-
ler for den almene boligsektor. Frem til 1992 var udlejningen gennemgående 
baseret på skønsmæssige principper. I 1992 blev regelsættet strammet, så boli-
gerne i højere grad tildeles på baggrund af objektive og gennemskuelige prin-
cipper. 
 
I perioden fra før 2. Verdenskrig til 1967 var målgruppen i forbindelse med 
udlejning af almene boliger mindrebemidlede og fra 1950’erne derudover også 
de mindst bemidlede, hvilket blev defineret gennem forskellige indtægtsgræn-
ser. Fra 1967 blev de to begreber erstattet med et mere smidigt krav om, at boli-
gerne skulle stilles til rådighed for boligsøgende med et særligt behov, men der 
var stadig fortrinsret for husstande med lavere indkomster.  
 
I 1975 blev fortrinsretten for personer med indkomster under bestemte beløb 
fjernet, idet efterspørgslen efter boligerne fra personer med middelindkomster 
var faldet som følge af udviklingen på ejerboligmarkedet. Det fremgik dog sta-
dig af lovbemærkningerne til 1975-loven, at man ved tildeling af boligerne 
skulle vise hensyn til lavindkomstgrupperne.3  
 
I 1984 fik kommunerne anvisningsret til hver fjerde ledige bolig. Baggrunden 
herfor var blandt andet forhandlinger med kommunerne om godkendelsesord-

                                                      
3 Efter 1967-loven tildeltes ledige boliger boligsøgende, som efter husstandsstørrelse og 
-sammensætning havde særligt behov for boliger af den pågældende art, men der var 
fortrinsret for boligsøgende, som enten kunne opnå boligsikring, eller hvis husstands-
indkomst ikke oversteg 52.000 kr. Denne indtægtsgrænse ophævedes ved 1975-loven. 
Herefter skulle ledige boliger stilles til rådighed for boligsøgende, som efter deres øko-
nomiske forhold samt deres husstandsstørrelse og -sammensætning havde særligt behov 
for boliger af den pågældende art. Det anførtes i bemærkningerne (bemærkninger gen-
taget fra et tidl. lovforslag, der bortfaldt som følge af udskrivning af nyvalg til Folketin-
get), at det var afgørende at sikre, at boligsøgende med lave indkomster kunne opnå 
bolig i det lidt ældre og billigere byggeri.  
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ninger samt forhandlinger om kommunernes adgang til at anvise til ledige boli-
ger. Hertil kom, at det havde vist sig, at boligorganisationerne tildelte lavind-
komstgrupperne boliger i det nye og dermed dyrere byggeri.4 Som det fremgår, 
harmonerede en sådan tildeling af boliger ikke med intentionen i 1975-loven.  
 
I 1992 indførte man det nuværende ventelistesystem, fordi der var et ønske om 
at få et bedre grundlag for vurdering af antallet af boligsøgende, og fordi der 
havde udviklet sig en forskellig og uigennemskuelig praksis i forbindelse med 
udlejning af boliger gennem boligorganisationerne, ligesom der var uoverens-
stemmelse mellem lovgivningens generelle krav om udlejning til boligsøgende 
med størst behov og forekomsten af de almindeligt udbredte ventelister. 
 
Udlejningsreglerne, herunder den kommunale anvisningsret, er direkte forbun-
det med mindst 3 af de 7 overordnede boligpolitiske hensyn - jf. kapitel 3 - 
nemlig: 
 

 De boligsociale opgaver skal løses 
 Udlejningen skal være gennemskuelig og objektiv 
 Social opsplitning og ghettoisering skal modvirkes. 

 

8.2. Lovhjemmel 
 
De gældende regler på området fremgår af  
 

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 1 og 4 
 Lov om leje af almene boliger, kapitel 1 og 14 
 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 

 

8.3. Regelindhold 
 
8.3.1. Udlejning efter venteliste 
Den almindelige venteliste 
Almene familieboliger udlejes som udgangspunkt efter en venteliste, der føres 
af boligorganisationerne, og hvor ancienniteten afgør den enkeltes placering. 
                                                      
4 Jf. kapitel 3.1 i rapporten ”Den almene boligsektors fremtid”, Socialministeriet 2006. 
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Når en bolig bliver ledig, skal den tilbydes den person, der står øverst på vente-
listen med henblik på udlejning til den pågældende. Det er dog en forudsætning, 
at den boligsøgende opfylder en række krav til husstandens sammensætning. 
Det betyder blandt andet, at boligsøgende med børn har fortrinsret til boliger 
med 3 eller flere rum. I praksis betyder det, at en boligsøgende uden børn sprin-
ges over på ventelisten, når en bolig på 3 eller flere rum bliver ledig.  
 
Imidlertid er der forskelle i den måde, man afgør, hvem der står øverst på vente-
listen og i selve administrationen af ventelisten som sådan i henholdsvis almene 
selvejende boligorganisationer, og boligorganisationer med indbetalt garantika-
pitel på den ene side og almene andelsboligorganisationer på den anden side. De 
2 førstnævnte organisationstyper behandles nedenfor under ét som selvejende 
boligorganisationer. 
 
Selvejende boligorganisationer 
I en selvejende boligorganisation, melder en boligsøgende sig som sådan, hvor-
efter vedkommende optages på den almindelige venteliste med et bestemt 
nummer, som er relateret til optagelsestidspunktet. Den boligsøgende kan vælge 
at være aktiv boligsøgende (ønsker en bolig snarest muligt) eller passiv boligsø-
gende (ønsker at sikre sig muligheden for at få en bolig en gang i fremtiden). 
Ledige boliger tilbydes aktive boligsøgende med det laveste nummer, hvis ved-
kommende opfylder kravene til husstandens sammensætning. Hvad enten man 
er aktiv eller passiv boligsøgende, har den pågældende boligsøgende anciennitet 
på ventelisten efter det nummer, som den pågældende fik ved optagelsen på 
listen.  
 
Ved optagelsen på ventelisten betales et gebyr, og derefter betales et årligt 
ajourføringsgebyr for at stå på listen. Boligorganisationen kan operere med 2 
forskellige gebyrstørrelser afhængig af, om den boligsøgende er aktiv eller pas-
siv boligsøgende. Betales gebyret ikke, slettes den boligsøgende af ventelisten. 
 
Når den boligsøgende får en bolig, slettes den pågældende af ventelisten. Der er 
imidlertid intet til hinder for, at lejeren lader sig skrive op på ventelisten igen. 
Det kan eksempelvis være aktuelt, hvis lejeren har planer om at fraflytte bolig-
organisationen og vende tilbage på et senere tidspunkt. Ved den nye optagelse 
skal lejeren starte forfra på ventelisten. 
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Andelsboligorganisationer 
Ventelistesystemet er anderledes i almene andelsboligorganisationer. En forud-
sætning for at få en bolig i en sådan boligorganisation er, at den boligsøgende 
melder sig ind i organisationen. Ved indmeldelsen tildeles et medlemsnummer, 
og dette medlemsnummer er afgørende for, hvornår man tilbydes en bolig. Det 
skyldes, at ventelisterne i en andelsboligorganisation er baseret på medlemsfor-
tegnelsen. Andelsboligorganisationen kan opkræve et indmeldelsesgebyr, og 
den kan i lighed med de selvejende boligorganisationers ajourføringsgebyr også 
fastsætte et beskedent årligt kontingent for medlemskabet, således at manglende 
betaling af kontingentet medfører sletning på medlemsfortegnelsen.  
 
Hvis medlemmet ønsker en bolig snarest muligt, må den boligsøgende melde 
sig som aktiv boligsøgende på den almindelige venteliste. Såfremt medlemmet 
ikke har et akut boligbehov, kan man vælge at deaktivere medlemskabet (pas-
sivt medlemskab), og først melde sig som aktiv boligsøgende kort tid før det 
tidspunkt, hvor man ønsker en bolig. Det er op til den enkelte boligorganisation 
selv at afgøre, hvor sent et medlem skal kunne henvende sig for at nå at komme 
i betragtning i forbindelse med konkrete udlejninger. Dette system indebærer, at 
et nyt medlem, det vil sige et medlem med et højt medlemsnummer, der umid-
delbart efter indmeldelsen har meldt sig som aktiv boligsøgende, kan blive 
”sprunget over” i meget lang tid, når der bliver boliger ledige, fordi ”gamle” 
medlemmer, det vil sige medlemmer med lave medlemsnumre, har mulighed for 
at komme foran på ventelisten.  
 
Herudover gælder det særlige for andelsboligorganisationer, at der kun skal 
betales et årligt ventelistegebyr, hvis medlemmet har meldt sig som aktiv bolig-
søgende på ventelisten.  
 
Det særlige ventelistesystem for andelsboligorganisationer indebærer også, at en 
lejer i en andelsboligorganisation kan fraflytte organisationen og bevare sit 
medlemskab med tilhørende medlemsnummer.  
 
Når et medlem i en andelsboligorganisation får tildelt en bolig, skal der betales 
en boligorganisationsandel. Andelen indgår i boligorganisationens formue som 
ansvarlig kapital – det vil sige som en del af egenkapitalen. Ved ophør af med-
lemskabet tilbagebetales boligorganisationsandelen til den fraflyttede lejer (eller 
boet), hvis den ansvarlige kapital er i behold. Medlemmer, der er lejere i organi-
sationen, kan kun udmelde sig i forbindelse med fraflytning. 
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Oprykningsventelisten 
Boligorganisationen har endnu en venteliste – den interne venteliste eller op-
rykningsventelisten. En lejer, som har planer om at blive boende i boligorgani-
sationen, men som ønsker en anden bolig, kan skrive sig op på oprykningsven-
telisten.  
 
Når en bolig bliver ledig, tilbydes den først personer på oprykningsventelisten. 
Denne venteliste går med andre ord forud for den ovenfor beskrevne almindeli-
ge venteliste. Imidlertid formindsker oprykningsventelisten ikke antallet af bo-
liger, der tilbydes boligsøgende på den almindelige venteliste. Det skyldes, at 
der i forbindelse med, at en bolig bliver ledig, igangsættes en flyttekæde, hvor 
der altid ender med at blive tilbudt en bolig til den almindelige venteliste. Men 
den påvirker selvsagt kvaliteten, beliggenheden og størrelsen af de boliger, der 
bliver udbudt på den almindelige venteliste, jf. nedenstående figur 8.1.  
 
Figur 8.1. Illustration af oprykningsretten 
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Figuren illustrerer en flyttekæde, hvor fraflytning af en lejlighed i en afdeling 
trækker en intern og efterfølgende en extern flytning med sig, hvorefter der til 
sidst sker en ny-tilflytning af en beboer udefra. Oprykningsretten kan således 
bevirke, at en opsigelse resulterer i flere flytninger inden for boligorganisatio-
nen, førend det viser sig, hvilken bolig der skal tilbydes boligsøgende på den 
almindelige venteliste. Figuren illustrerer endvidere, at den bolig, der skal tilby-
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des boligsøgende på den almindelige venteliste, kan ligge i en anden afdeling – 
og i en anden kommune - end den afdeling, hvor den første bolig blev ledig. 
 
Oprykningsventelisten giver lejere i boligorganisationen mulighed for at få for-
trinsret til en ledig bolig i den afdeling, hvor man er bosat (intern oprykningsret) 
eller i en anden af boligorganisationens afdelinger (ekstern oprykningsret). Det-
te giver lejerne mulighed for løbende at kunne få en anden bolig relativt hurtigt, 
hvis livsomstændighederne ændrer sig eller man blot ønsker at flytte til et andet 
område. For at kunne få tilbudt en bolig gennem oprykningsventelisten skal 
lejeren lade sig skrive op. Også her får lejeren anciennitet fra optagelsesdagen, 
hvis der er tale om en selvejende boligorganisation. Der gælder samme gebyr-
regler for oprykningsventelisten som for den almindelige venteliste. Når lejeren 
når øverst op på oprykningsventelisten, får lejeren tilbud om at overtage en 
anden bolig i boligorganisationen (lejeren skal dog opfylde kravene til husstan-
dens sammensætning). Lejere, der ønsker en bolig i samme afdeling, går forud 
for lejere, der ønsker en bolig i en anden afdeling. 
 
En lejer i en andelsboligorganisation har ligesom lejere, der bor i selvejende 
boligorganisationer, mulighed for at komme i betragtning til en anden bolig i 
boligorganisationen via optagelse på oprykningsventelisten. Her gælder, at 
medlemsnummeret – og ikke tidspunktet for optagelsen på oprykningsventeli-
sten – er afgørende for, hvornår lejeren tilbydes en anden bolig. Ved optagelse 
på oprykningsventelisten betales ventelistegebyr. 
 
Hvis kommunalbestyrelsen benytter sin anvisningsret til hver fjerde af de ledige 
boliger, jf. nærmere under afsnit 8.3.2, tildeles hver fjerde ledige bolig i afde-
lingen kommunalbestyrelsen, som herefter kan anvise en boligsøgende til boli-
gen. Den kommunale anvisningsret går således forud for oprykningsretten, og 
oprykningsretten indebærer dermed ikke, at kommunalbestyrelsen kun kan an-
vise til de mindst attraktive afdelinger.  
 
Fleksibel udlejning 
Af de ledige boliger, der udlejes efter den almindelige venteliste, kan der for 
indtil 90 pct. af disse opstilles særlige kriterier, således at bestemte grupper får 
fortrinsret til de ledige boliger. Anvendelse af fleksibel udlejning kræver, at 
kommune og boligorganisation indgår aftale om anvendelse af reglerne, herun-
der antallet af boliger samt hvilke udlejningskriterier parterne ønsker at benytte. 
Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger i, hvilke kriterier der kan afta-
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les. Det kan eksempelvis aftales at give fortrinsret til personer i beskæftigelse, 
skilsmisseramte, studerende m.fl. Men der må ikke ske diskrimination over for 
bestemte grupper begrundet i race, etnisk oprindelse eller lignende.  
 
Figur 8.2. Højest prioriterede kriterium i forbindelse med fleksibel udlejning i 
boligafdelingerne (pct.) 
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Kilde: Fleksibel udlejning af almene familieboliger, SFI og SBI for Erhvervs- og Bolig-
styrelsen, januar 2004 
 
Såfremt kommune og boligorganisation aftaler flere udlejningskriterier, skal 
disse prioriteres. 
 
I praksis betyder det, at tildelingen af boliger efter venteliste ikke i første om-
gang sker efter anciennitet. Det er således udlejningskriteriet, der i første om-
gang er bestemmende for, hvem boligen tilbydes. Er der flere personer på vente-
listen, som falder inden for udlejningskriteriet, bestemmer ancienniteten efter-
følgende, hvem boligen tilbydes. 
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Med fleksibel udlejning kan kommune og boligorganisation prioritere bestemte 
grupper på den almindelige venteliste. Personer på oprykningsventelisten har 
således stadig fortrinsret til en ledigbleven bolig, medmindre et af de særlige 
udlejningskriterier specifikt går på, at oprykningsventelisten suspenderes. 
 
Kombineret udlejning 
I boligområder, hvor en høj andel af beboerne er uden for arbejdsmarkedet, kan 
kommunen beslutte at afvise boligsøgende på ventelisten, der har været på kon-
tanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i 6 sammenhængende måneder 
(kombineret udlejning). Hvis kommunen afviser en boligsøgende, der stod på 
ventelisten ved beslutningen om at anvende reglerne om kombineret udlejning, 
skal kommunen anvise en anden passende bolig. 
 
Kombineret udlejning kan, jf. tabel 8.1, anvendes i boligområder med: 
 

 fysisk sammenhængende boligafdelinger, hvor der bor mindst 1.200 
beboere, og hvor:  

o mindst 50 pct. af beboerne (over 18 år) i en af afdelingerne er 
uden for arbejdsmarkedet, og  

o mindst 40 pct. i gennemsnit i området er uden for arbejdsmar-
kedet.  

 mere end 5.000 beboere, og hvor mindst 30 pct. af disse (over 18 år) er 
uden for arbejdsmarkedet. 

 
Tabel 8.1. Reglerne om kombineret udlejning og omfattede boliger (2008) 

 Reglerne om kombineret 
udlejning for mellemsto-
re boligområder  
(> 1200 beboere) 

Reglerne om kombineret 
udlejning for store bolig-
områder  
(> 5000 beboere) 

Andel uden for arbejds-
markedet i mest belastede 
afdeling (pct.) 

50 30 

Andel uden for arbejds-
markedet i gennemsnit i 
området (pct.) 

40 30 

Antal boliger omfattet efter 
reglen 

16.963 7.893 
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Figur 8.3. Kommuner med områder, hvor kombineret udlejning kan anvendes 
(2008) 
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8.3.2. Kommunal anvisning 
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at indtil hver fjerde ledige 
bolig skal stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen med henblik på at løse 
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påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisningen sker på baggrund 
af en vurdering af den boligsøgendes behov. Siden 2006 er det tillige et krav, at 
anvisningen sker under hensyntagen til beboersammensætningen i den afdeling, 
som den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Det bety-
der, at der skal ske en samlet vurdering af den boligsøgendes behov, profil og 
bopæl i forhold til beboersammensætningen i den afdeling, hvor kommunen har 
fået stillet en ledig bolig til rådighed. Boliger omfattet af kommunal anvisning 
kan – såfremt kommunen ønsker at gøre brug af retten – ikke udlejes til perso-
ner på oprykningsventelisten eller den almindelige venteliste, herunder til flek-
sibel udlejning. I praksis foregår tildelingen på afdelingsbasis, hvorefter de ledi-
ge boliger fordeles efter tur, dvs., at ud af 8 ledige boliger går bolig nummer 4 
og 8 til kommunen. 
 
Kommune og boligorganisation kan også frivilligt aftale mere fleksible ordnin-
ger. Det kan eksempelvis tænkes, at kommunen i særlig grad har behov for to-
værelses lejligheder i forbindelse med anvisning og i mindre grad for store fire-
værelses lejligheder. I det tilfælde kan det eksempelvis aftales, at kommunen får 
anvisning til 3/4 af to-værelses lejlighederne og ”kun” 5 pct. af fire-værelses 
lejlighederne. Der er ingen begrænsninger i aftalereglerne, og der kan således 
aftales op til 100 pct. kommunal anvisningsret. 
 
Såfremt der indgås aftale om kommunal anvisning af alle ledige boliger i en 
enkelt eller flere boligafdelinger, suspenderes den almindelige venteliste og 
oprykningsventelisten helt i disse afdelinger.  
 
I boligafdelinger, der er omfattet af reglerne om kombineret udlejning, jf. oven-
for, kan kommunen vælge at kræve op til 100 pct. kommunal anvisningsret. 
 
Af figur 8.4 ses omfanget af kommunal anvisning i forskellige dele af landet. I 
Hovedstadsområdet ligger omfanget af kommunal anvisning således væsentligt 
over de 25 pct., som kommunen kan gøre krav på, mens den i resten af landet 
ligger en del under.  

272 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 273 

Figur 8.4. Omfanget af kommunal anvisning i pct. af de ledige boliger (2002) 
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Kilde: Fleksibel udlejning af almene familieboliger, SFI og SBI for Erhvervs og Bolig-
styrelsen, januar 2004 
 

8.3.3. Kommunal godkendelse af lejlighedssammenlægninger og genhus-
ning af lejeren ved visse ombygninger 
Lejlighedssammenlægninger 
Efter almenboligloven kan væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en 
almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke. Det 
antages, at ”væsentlig forandring” blandt andet omfatter sammenlægning af 
lejligheder. 
 
I kommuner, hvor reglerne i boligreguleringslovens kapitel VII om benyttelse af 
boliger gælder, skal kommunen tillige godkende lejlighedssammenlægninger 
efter dette kapitel.   
 
Genhusning 
Ved opsigelse i forbindelse med nedrivning af en ejendom og ombygning af 
beboelsesarealer til anden anvendelse end beboelse skal udlejeren - efter regler-
ne i den almene lejelov - uden unødigt ophold tilbyde lejeren at leje en anden 
bolig i kommunen. Udlejeren og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommu-
nalbestyrelsen overtager udlejerens genhusningsforpligtelse.  
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Ved opsigelse i forbindelse med ombygning på anden måde end ombygning fra 
beboelse til anden anvendelse end beboelse skal udlejeren uden unødigt ophold 
tilbyde lejeren at leje en anden bolig i ejendommen, hvis der bliver en anden 
bolig ledig til overtagelse senest 3 måneder efter den flyttedag, hvortil lejeren er 
opsagt og boligen skal udlejes. Udlejeren skal endvidere samtidig med opsigel-
sen tilbyde lejeren at leje en bolig af samme art som den opsagte, hvis der tilve-
jebringes boliger ved ombygningen.  
 

8.4. Reglernes baggrund og sigte 
 
8.4.1. Udlejning efter venteliste 
Den almindelige venteliste og oprykningsventelisten 
Overordnet set afspejler de gældende udlejningsregler forholdet mellem tre 
overordnede boligpolitiske hensyn, nemlig at udlejningen skal være gennem-
skuelig og objektiv, den boligsociale opgave skal løses og tendenser til social og 
etnisk ghettoisering skal modvirkes. Ghettoiseringshensynet er i de senere år 
blevet tillagt mere vægt på bekostning af hensynet til lige adgang for alle, jf. 
boks 8.1 nedenfor. 
 
De gældende udlejningsregler blev i sin grundform indført i 1992. Ventelistesy-
stemet blev lovfæstet på baggrund af rapporten ”Redegørelse fra arbejdsgrup-
pen om almennyttige udlejningsregler” (Boligministeriet 1990). Hensigten var 
at skabe et retfærdigt, gennemsigtigt og objektivt udlejningssystem baseret på 
ligebehandling. Alle kan skrive sig på ventelisten uanset indkomst eller behov, 
men systemet indeholder fortrinsrettigheder for f.eks. børnefamilier til store 
lejligheder. Samtidig skulle oprykningsretten medvirke til, at den eksisterende 
boligmasse blev udnyttet mest hensigtsmæssigt ved, at lejerne afhængig af livs-
situation nemt og hurtigt kunne skifte bolig. 
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Boks 8.1. Oversigt over hensyn bag udlejnings- og anvisningsregler 
Regel Årstal Primært hensyn Sekundært hensyn 
Kommunal  
anvisningsret 

1984 Boligsocial opgave skal 
løses 

Modvirke social opsplit-
ning og ghettoisering  
(fra 2005) 

Alm. venteliste 1992 Gennemskuelig og objek-
tiv udlejning 

Lige adgang for alle (bred 
beboersammensætning) 

Oprykningsret 19921) Mobilitet for lejerne  Bedre udnyttelse af sekto-
rens boliger 

Fleksibel  
udlejning 

2000 Modvirke social opsplit-
ning og ghettoisering 
gennem en bedre forde-
ling af ressourcesvage og 
ressourcestærke 

Gennemskuelig og objek-
tiv udlejning 

Kombineret  
udlejning 

2005 Modvirke social opsplit-
ning og ghettoisering 
gennem en bedre forde-
ling af ressourcesvage og 
ressourcestærke 

Gennemskuelig og objek-
tiv udlejning 

1)I 1992 indførtes oprykningsretten generelt. I andelsboligorganisationer havde der væ-
ret oprykningsret i mange år før dette tidspunkt.  
 
Baggrunden for reglerne var, at de hidtidige regler, der baserede sig på, at bo-
ligorganisationerne foretog en skønsmæssig vurdering af de boligsøgendes be-
hov ved udlejning, havde medført en forskellig praksis ved udlejningen. I oven-
nævnte rapport fremgår det således, at reglerne forekommer uigennemskuelige, 
og at der hos de boligsøgende er en opfattelse af, at man må ”trykke på de rigti-
ge knapper” for at komme i betragtning til en bolig. Endvidere fremgår det, at 
det komplicerede tildelingssystem medvirker til rygter om usaglig favorisering 
af nogle boligsøgende. I praksis viste en undersøgelse fra AKF i 1990, at mange 
boligorganisationer allerede havde et ventelistesystem, men at den var delt op i 
en almindelig venteliste og en akutventeliste. Det var særligt sidstnævnte, der 
kunne give anledning til spekulationer om usaglig favorisering. Samtidig skete 
der hos hovedparten af boligorganisationerne ingen genbekræftelse af de bolig-
søgendes opnotering, hvilket kunne medføre ventelister, hvor døde og ikke bo-
ligsøgende optrådte.  
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Ventelistereglerne har samlet set sikret et objektivt system baseret på ligebe-
handling uanset social baggrund, samtidig med at sektoren gennem den kom-
munale anvisningsret – som blev indført i 1984 – fortsat bidrager til at løse bo-
ligsociale opgaver. 
 
Fleksibel udlejning 
Den manglende fleksibilitet i udlejningsreglerne og stigende problemer med en 
beboersammensætning præget af relativt mange ressourcesvage personer i en 
stor del af den almene boligsektor betød, at der i 1997 blev indledt forsøg med 
særlige udlejningsregler. Forsøgene førte til, at man i år 2000 på permanent 
basis indførte de ovenfor beskrevne fleksible udlejningsregler. 
 
Ganske vist havde det frem til år 2000 været muligt for kommuner og boligor-
ganisationer at indgå aftale om at udleje efter særlige sociale kriterier for op til 
25 pct. af de ledige boliger. Formålet var at tilgodese de grupper af boligsøgen-
de, der normalt ikke ville kunne komme i betragtning til en kommunalt anvist 
bolig, men som alligevel havde et presserende boligbehov. Ordningen var dog 
hovedsageligt tiltænkt ressourcesvage grupper, omfattede få boliger og var i 
øvrigt ikke særlig benyttet. 
 
De fleksible udlejningsregler repræsenterer det første initiativ, hvor man gen-
nem tilflytningen direkte forsøger at påvirke og styrke beboersammensætningen 
i den almene boligsektor. 
 
Bag indførelsen af de fleksible udlejningsregler lå således antagelsen om, at en 
boligafdelings dårlige situation kan forbedres ved at tiltrække ressourcestærke 
boligsøgende ved at give disse en fortrinsret til ledige boliger. 
 
Det var samtidig håbet, at boligorganisationerne også ville benytte regelsættet i 
forbindelse med velfungerende afdelinger med lange ventelister og her give 
fortrinsret til mere ressourcesvage boligsøgende. 
 
Formålet med de fleksible udlejningsregler er derfor samlet set, at de dels skal 
medvirke til et opbrud i de meget stive ventelisteregler, dels at de skal kunne 
bruges som et redskab til at regulere beboersammensætningen. 
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Kombineret udlejning 
Reglerne om kombineret udlejning blev indført i 2005 som led i indsatsen mod 
ghettoisering. Baggrunden var, at der på trods af en række indsatser i løbet af 
1990’erne - herunder de fleksible udlejningsregler og byudvalgsindsatsen rettet 
mod udsatte almene boligområder præget af en skæv beboersammensætning - 
alligevel overordnet set var sket en forværring heraf. I flere og flere hovedsage-
ligt almene boligområder er der således sket en udvikling i retning af en yderli-
gere forværring af beboersammensætningen, hvor en stor del af beboerne er 
uden for arbejdsmarkedet og i øvrigt ikke har nogen nævneværdig kontakt til 
det omgivende samfund – det være sig gennem uddannelse, arbejde eller fritids-
aktiviteter. 
 
Ved at begrænse indflytningen af kontanthjælpsmodtagere til disse områder er 
det formålet med reglerne – og evt. i kombination med de øvrige udlejnings- og 
anvisningsregler - at styrke beboersammensætningen i de mest udsatte boligom-
råder. 
 
8.4.2. Kommunal anvisning 
Den kommunale anvisningsret blev indført i 1984. Baggrunden herfor var 
blandt andet forhandlinger med kommunerne om godkendelsesordninger samt 
forhandlinger om kommunernes adgang til at anvise til ledige boliger. Hertil 
kom, at boligsøgende med lave indkomster og sociale problemer ofte blev hen-
vist til nyere og dermed også typisk dyrere byggeri af boligorganisationerne. 
Dette på trods af, at man i 1975-loven, hvor fortrinsrettigheder for boligsøgende 
med lave indkomster blev afskaffet, skrev, ”at det i forbindelse med tildeling af 
boliger til lavindkomstgrupper fortsat er afgørende, at denne gruppe får adgang 
til det ældre og billigere byggeri”. Det skulle således tilstræbes, at der ikke var 
et åbenbart misforhold mellem indkomst og husleje.  
 
Formålet og sigtet med indførelsen af den kommunale anvisningsret var – og er 
- i praksis at give mulighed for at tilgodese personer med et akut boligbehov på 
boligmarkedet. Samtidig var andelen af kommunale boliger til denne person-
kreds faldet, idet det fra 1967 ikke længere var muligt at opføre kommunale 
udlejningsejendomme med statsstøtte.  
 
Udover muligheden for, at kommunerne kan gøre krav på op til hver fjerde le-
dige bolig, er det som nævnt også muligt at aftale op til 100 pct. anvisning med 
boligorganisationen. Aftaleprincippet skal sikre, at der kan indgås mere fleksib-
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le aftaler mellem kommune og boligorganisation baseret på de konkrete bolig-
sociale behov, der ofte varierer i tid og rum. 
 
I 2005 og 2006 blev der foretaget en række ændringer af reglerne om kommunal 
anvisning. For det første skal kommunerne ikke alene se på den boligsøgendes 
behov, men også på beboersammensætningen i den afdeling, der anvises til. For 
det andet kan kommunerne - jf. afsnit 8.3.1 - i de afdelinger, hvor det er muligt 
at indføre kombineret udlejning, vælge i stedet at indføre 100 pct. kommunal 
anvisningsret. Og for det tredje kan kommunerne også anvise personer fra et 
boligområde - eksempelvis som led i en indsats mod ghettoisering, hvor man i 
kombination med flyttehjælp forsøger at anvise ressourcesvage fra et udsat om-
råde til et mere velfungerende område. Sidstnævnte kræver dog, at de pågæl-
dende er indforstået hermed. 
 
Baggrunden og formålet med disse regelændringer er den tidligere nævnte ind-
sats mod ghettoisering, herunder at give kommunerne flere og bedre redskaber 
til i højere grad at kunne styre beboersammensætningen i de almene familiebo-
liger. 
 
8.4.3. Lejlighedssammenlægninger 
Reglen om, at kommunalbestyrelsen skal godkende væsentlige forandringer, 
blev indført i 1990. Indtil da havde boligministeren denne kompetence. Lov-
ændringen skete som led i regeringens handlingsplan for afbureaukratisering og 
i fortsættelse af hidtidige forenklings- og decentraliseringsbestræbelser.  
 
Væsentlige forandringer omfatter både fysiske forandringer og ændret brug, 
herunder nedlæggelse af lejligheder (overgang til anden anvendelse end beboel-
se), sammenlægning af lejligheder og opdeling af store lejligheder i flere mindre 
lejligheder. Via godkendelseskompetencen kunne først ministeriet, dernæst 
kommunalbestyrelsen, udøve afgørende indflydelse på blandt andet antallet af 
støttede boliger og størrelsen af boligerne.  
 
8.4.4. Genhusning 
Genhusningsreglerne blev i forbindelse med indførelsen af den almene lejelov 
pr. 1. juli 1998 overført hertil fra lejeloven, som indtil dette tidspunkt omfattede 
både private lejeaftaler og i et vist omfang også almene lejeaftaler.  
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Pr. 1. januar 2006 ændredes opsigelses- og genhusningsreglerne med henblik på 
at skabe bedre muligheder for at etablere erhverv i almene boligområder. Re-
gelændringen skal således ses som et af flere initiativer i regeringens indsats 
mod ghettoisering.  
 
Med ændringen blev der indført en udtrykkelig hjemmel til at opsige lejere ved 
ombygning af beboelsesarealer til anden anvendelse end beboelse, og i forlæn-
gelse heraf blev der indført en ubetinget pligt for udlejeren til at tilbyde lejeren 
en anden bolig i kommunen. Da der kan være boligorganisationer med kun én 
afdeling i kommunen, var det nødvendigt at indsætte en hjemmel til, at udleje-
ren og kommunalbestyrelsen kunne aftale, at kommunalbestyrelsen overtog 
udlejerens genhusningsforpligtelse.  
 
Som anført skete ændringerne som led i indsatsen mod ghettoisering. Ud over at 
foreslå konkrete lovændringer bebudede regeringen i lovforslagets bemærknin-
ger, at den dagældende praksis for godkendelse af nedrivning af boliger ville 
blive lempet, således at der i meget begrænset omfang ville kunne gives tilladel-
se til nedrivning, hvor nedrivning kunne bidrage til et samlet løft af området. 
Det blev herudover stillet i udsigt, at sideaktivitetsreglerne ville blive ændret, 
således at det blev muligt for boligorganisationerne at udleje til erhverv i større 
omfang end hidtil.  
 
Det forudsattes således, at omfanget af nedrivninger og ombygning fra beboelse 
til anden anvendelse ville blive større fremover, og derfor opstod der behov for 
at sikre lejerne en ubetinget ret til genhusning i disse situationer.  
 
Ved den pågældende lovændring blev genhusningsreglerne ved opsigelse i for-
bindelse med andre ombygninger ikke ændret.     
 

8.5. Styringens karakter 
 
Udgangspunktet for de gældende udlejningsregler er, jf. afsnit 8.4, følgende 
overordnede boligpolitiske hensyn: 
 

 De boligsociale opgaver skal løses 
 Udlejningen skal være gennemskuelig og objektiv 
 Social opsplitning og ghettoisering skal modvirkes. 
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Imidlertid kan et objektivt, retfærdigt og gennemskueligt system være svært 
foreneligt med udlejningsregler, der effektivt modvirker ghettoisering i den 
almene boligsektor.  
 
Lovgivningen og styringen afspejler dette dilemma. Grundlaget er en stram, 
direkte og intensiv statslig styring af ventelistereglerne, der sikrer lejernes (og 
de boligsøgendes) rettigheder. Dette indebærer også en statslig styring af bolig-
organisationerne. Der er dog mulighed for i betydeligt omfang at fravige de 
almindelige ventelisteregler via reglerne om fleksibel udlejning. Er der truffet 
beslutning om at anvende fleksibel udlejning, ændrer styringen karakter til i 
højere grad at være frit valg inden for overordnede rammer. Styringsrelationer-
ne ændrer også karakter, idet den direkte statslige styring af boligorganisatio-
nernes udlejning erstattes af aftalebaserede udlejningskriterier mellem kommu-
ne og boligorganisation. 
 
For så vidt angår den kommunale anvisningsret er der for kommunerne i vidt 
omfang tale om, at de inden for meget overordnede rammer – herunder vareta-
gelsen af den boligsociale forpligtelse - frit kan tilrettelægge anvisningen. End-
videre kan kommuner og boligorganisationer frit aftale sig frem til omfanget og 
karakteren af anvisningen. 
 
Reglerne om kombineret udlejning er et særligt værktøj, som kommuner med 
problemramte afdelinger kan benytte. Kriterierne for de kommuner, der får til-
buddet, er fastsat i lovgivningen. Hvis en omfattet kommune vælger at benytte 
værktøjet, har den boligsøgende efter loven en række rettigheder, som skal re-
spekteres. Det er således i lovgivningen nøje beskrevet, hvem der kan afvises og 
på hvilke betingelser, ligesom processen mellem kommune og boligorganisation 
i forbindelse med udlejning efter disse regler er beskrevet. Imidlertid er der som 
med de særlige ventelisteregler ikke tale om, at det er regler, der skal anvendes. 
Det er regler, som kan anvendes som led i en indsats mod ghettoisering, hvis 
kommunen har mulighed for og ønsker at anvende dem. Der er således for den-
ne særlige udlejningsregel tale om en kombination af fuldstændig valgfrihed og 
– hvis man vælger at benytte muligheden – relativt detaljerede regler for benyt-
telsen. 
 
Styringen på udlejningsområdet udøves dels af staten (almindelige venteliste-
regler og kombineret udlejning) dels af kommuner og boligorganisationer alene 
eller i fællesskab (kommunal anvisning og fleksibel udlejning) og retter sig 
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imod kommuner og boligorganisationer med henblik på at regulere de boligsø-
gendes adgang til boligerne. 
 

8.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer 
 
Det nugældende sæt af udlejningsregler, som er blevet til ved en række ændrin-
ger af og supplementer til den ventelistefordeling, som blev indført i 1992, sig-
ter på at tilgodese forskellige hensyn, som ikke på alle punkter er forenelige. 
Det er således ikke muligt samtidigt fuldt ud at tilgodese hensynet til et objek-
tivt og gennemskueligt udlejningssystem på den ene side og hensynet til en 
jævn beboersammensætning på den anden side. Det lader sig ikke gøre at give 
ressourcestærke husstande fortrinsret til problemramte boligområder med hen-
blik på at sikre en jævn beboersammensætning, uden samtidig at begrænse res-
sourcesvage husstandes adgang tilsvarende. Omvendt lader det sig heller ikke 
gøre at opretholde en fuldstændig lige ventelistefordeling uden risiko for udvik-
ling af skævheder i beboersammensætningen. 
 
Hvis et overordnet og styrende mål for hele sektoren er, at den skal bidrage til at 
sikre sammenhængskraften i samfundet og bekæmpe den ”nye ulighed”, må der 
således findes en fornuftig balance mellem et objektivt og gennemskueligt ven-
telistebaseret fordelingshensyn og et ghettoiserings- og boligsocialt hensyn. 
Dette lægger op til et udlejningssystem, hvor den grundlæggende ventelistefor-
deling i visse, nærmere definerede situationer kan tilsidesættes af hensynet til en 
effektiv genopretning af en skæv beboersammensætning. 
 
Det kan således overvejes, om der som led i en øget mål- og aftalestyring kan 
skabes mulighed for en højere grad af lokalt tilpassede løsninger i valget af 
udlejningsregler. Det bør i den forbindelse sikres, at den almene sektors primæ-
re målgruppe ikke forhindres i at finde en bolig på det lokale almene boligmar-
ked. Med henblik herpå kan det overvejes at stille krav om, at der som forud-
sætning for anvendelse af udlejningsregler, der begrænser den almindelige ven-
telistefordeling af ledigblevne boliger, foreligger en mere overordnet strategi på 
udlejningsområdet i den pågældende kommune.   
 
8.6.1. Ventelister 
De almene boliger fordeles grundlæggende efter den almindelige venteliste, 
men samtidig er der en række andre regler, som en stor del af boligerne fordeles 
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efter. Dels har børnefamilier i dag fortrinsret til visse boliger, dels har kommu-
nerne anvisningsret til som udgangspunkt hver 4. ledigblevne bolig, og dels 
fordeles en del af boligerne efter oprykningsrettigheder og - nogle steder - efter 
de særlige regler for fleksibel og kombineret udlejning. Selv om der som ud-
gangspunkt er tale om et enkelt objektivt ventelistesystem baseret på ancienni-
tet, betyder de øvrige regler, at boligtildelingen er svær at gennemskue for de 
boligsøgende.  
 
På trods af intentionerne om at skabe et objektivt og letgennemskueligt system 
må det således i dag konstateres, at den faktiske boligtildeling nogle steder kan 
forekomme de boligsøgende at være både tilfældig og uigennemskuelig. 
 
Der kan derfor være behov for i højere grad at gøre det klart, efter hvilke regler 
boligerne fordeles. Dette kræver information til de boligsøgende, herunder klar-
hed om hvornår og hvorfor de forskellige redskaber anvendes i de enkelte bo-
ligområder. 
 
Forskellige ventelister for selvejende boligorganisationer og andelsboligfor-
eninger 
Som det fremgår af afsnit 8.3, er der væsentlig forskel på ventelistesystemet i 
selvejende boligorganisationer og i andelsboligorganisationer.  
 
Med forslag 6.1 er det foreslået at forenkle og harmonisere boligorganisations-
typerne. I forlængelse heraf kan det overvejes også at forenkle og harmonisere 
ventelistereglerne, således at der fremover bliver ens gebyrregler, og således at 
det bliver valgfrit for boligorganisationen, hvilket anciennitetsprincip der skal 
gælde for lejerne.  
 
Oprykningsretten  
Oprykningsretten blev blandt andet indført for at sikre, at den eksisterende bo-
ligmasse blev udnyttet mest hensigtsmæssigt ved, at lejerne - afhængig af livssi-
tuation - nemt og hurtigt kunne skifte bolig. SFI og SBI udførte i 2003 en un-
dersøgelse af virkningerne af oprykningsretten, jf. bilag 1.  
 
Undersøgelsen konkluderer, at oprykningsreglerne bidrager til en væsentlig øget 
mobilitet i den almene boligsektor, de bidrager til en bedre udnyttelse af den 
eksisterende boligmasse, og de giver eksisterende lejere mulighed for relativt 
hurtigt at få en ny bolig – eksempelvis hvis livsomstændighederne har ændret 
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sig. Ifølge rapporten realiseres disse effekter uden i større omfang at bidrage til 
en øget social segregering i den almene boligsektor.  
 
Imidlertid viser undersøgelsen også, at der kan være risiko for, at de mest at-
traktive afdelinger lukker sig om sig selv. I praksis er der til en lang række bo-
ligafdelinger – særligt i Hovedstadsområdet – en meget lang ventetid på den 
almindelige venteliste. Oprykningsretten kan således bidrage til, at de mest at-
traktive boliger ikke udbydes til boligsøgende på den almindelige venteliste, 
men omvendt sikrer den ifølge undersøgelsen, at enlige ældre rykker fra store til 
mindre boliger, hvilket øger boligudbuddet af de større boliger. Som en negativ 
virkning nævnes, at oprykningsretten bidrager til den etniske segregation, men 
effekten er ikke stor.   
 
De positive og negative virkninger af oprykningsretten er ikke fordelt ligeligt 
geografisk. Således er det i høj grad det lokale boligmarked og den enkelte afde-
lings karakteristika, der afgør, hvorvidt de positive eller negative effekter er 
dominerende. Dette kunne tale for en fleksibel løsning, hvor det bliver muligt 
for kommunerne og boligorganisationerne at aftale omfanget af oprykningsret-
ten. En sådan løsning vil tillige ligge i fin forlængelse af den overordnede sty-
ringsmodel med mere mål- og aftalestyring og færre regler.   
 
Fortrinsretten for børnefamilier 
Reglerne om fortrinsret for børnefamilier til boliger med 3 eller flere rum skal 
sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af de almene familieboliger. Derudover er 
det hensigten med reglerne, at de skal lette adgangen for børnefamilier til den 
almene boligsektors ”store” boliger.  
 
I sig selv er dette fortsat rimelige hensyn, men reglerne er efterfølgende overha-
let af udviklingen med mere fleksible regler (fleksibel udlejning), hvorefter 
fortrinsrettighederne kan fraviges. Derudover kan man argumentere for, at reg-
lerne modvirker to af de syv overordnede boligpolitiske hensyn, nemlig hensy-
net til et gennemskueligt udlejningssystem og hensynet til bestræbelserne for at 
undgå social opsplitning og ghettoisering. 
 
For så vidt angår det første hensyn er det for mange boligsøgende vanskeligt at 
forstå, at de kan stå øverst på ventelisten til en ledig bolig for alligevel at blive 
overhalet inden om af en børnefamilie, der i teorien kunne være skrevet op til en 
ledig bolig dagen før. Velfærdsministeriet modtager jævnligt henvendelser om 
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denne fortrinsret – særligt fra boligsøgende som er blevet ”sprunget over” på 
ventelisten - og mange finder det både uretfærdigt og uigennemskueligt. 
 
Fortrinsrettighederne for børnefamilierne medfører en implicit begrænsning af 
adgangen for andre husstandstyper, eksempelvis yngre par uden børn, der i ste-
det henvises til at søge førstegangsboligen på andre dele af boligmarkedet. I 
praksis kan det få den konsekvens, at kun de par og enlige, der ikke har anden 
mulighed, efterspørger de almene boliger.  
 
Det kan derfor som led i regelforenkling, bekæmpelse af ghettoisering, moder-
nisering og som led i en model med mere mål- og aftalestyring overvejes at 
afskaffe reglerne og gøre dem til en tilvalgsmulighed for kommuner og boligor-
ganisationer.   
 
Udvidet anvendelsesområde for kombineret udlejning 
Reglerne om kombineret udlejning vurderes principielt at være et effektivt red-
skab til at ændre beboersammensætningen i en række af de mest udsatte bolig-
afdelinger. Imidlertid forudsætter en positiv effekt af reglerne, at der er ressour-
cestærke at tage af på ventelisten. Dette er ikke altid tilfældet – særligt i de al-
lermest udsatte boligområder uden for Hovedstadsregionen.  
 
I de områder, hvor beboersammensætningen udvikler sig i en forkert retning, 
men endnu ikke gået helt skævt, og hvor der stadig er relativt ressourcestærke 
personer på ventelisten, kan reglerne ikke anvendes med de nuværende kriterier. 
Der er med andre ord et indbygget paradoks i reglernes nuværende udformning, 
nemlig at der, hvor de kan anvendes, har de ikke i alle tilfælde optimal effekt, 
og der, hvor de kan have en optimal effekt, må de ikke anvendes.  
 
Det kan derfor for det første overvejes at tillade, at ledigblevne boliger i en kor-
tere periode kan stå tomme med henblik på at finde en ressourcestærk indflytter.  
 
Efter de gældende regler kan en afvisning af kontanthjælpsmodtager ikke gen-
nemføres, hvis der ikke er andre at udleje til på ventelisten. Det skyldes først og 
fremmest, at alternativet ellers er en tom bolig. Både overfor den afviste, men 
også over for samfundet som helhed kan det være svært at forsvare, at en bolig, 
der kan lejes ud, ikke bliver det. En permanent tom bolig bidrager heller ikke til 
at genoprette et boligområde. Tværtimod kan mange tomme boliger få et områ-
de til at virke hensygnende og spøgelsesagtigt. Der bør derfor kun gives adgang 
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til tomgang i en kortere periode og kun under forudsætning af, at boligorganisa-
tionen samtidig iværksætter ekstraordinære foranstaltninger for at få boligen 
udlejet til mere ressourcestærke personer, f.eks. gennem annoncering og udlej-
ning uden om ventelisten.  
 
For det andet kan det overvejes at udvide den kombinerede udlejnings anven-
delsesområde, således at redskabet kan anvendes i en afdeling, inden udviklin-
gen er gået så skævt, at ingen ressourcestærke ønsker at bo der.  
 
I forbindelse med disse forslag er det nødvendigt at være opmærksom på, at den 
kombinerede udlejning alt andet lige gør det vanskeligere for ressourcesvage at 
finde en passende bolig. En egentlig afvisning af bestemte grupper er relativt 
indgribende og skal derfor anvendes varsomt. Iværksættelsen af kombineret 
udlejning i såvel allerede omfattede områder som i nye områder bør kun kunne 
ske, hvis der foreligger en mere overordnet strategi på udlejningsområdet i den 
pågældende kommune, som også tager højde for de svageste gruppers boligbe-
hov. 
 
Nye muligheder i indsatsen mod ghettoisering 
For yderligere at forbedre mulighederne for at tiltrække ressourcestærke hus-
stande kan det endvidere overvejes, om mulighederne for at imødekomme akut-
te boligbehov kan forbedres.  
 
Stillet overfor udsigten til ventelister på op til 30 år vil mange ressourcestærke 
husstande søge deres boligbehov dækket i andre dele af boligmarkedet. Selv 
med fleksible udlejningsregler kan der være flere års ventetid, hvilket er lang tid 
at vente, hvis man eksempelvis står i en skilsmissesituation eller mangler en 
studiebolig.  
 
Det kan på den baggrund overvejes at skabe mulighed for, at kommuner og 
boligorganisationer kan aftale i en periode at udleje en nærmere bestemt andel 
af boligerne uden om ventelisten.  
 
Fleksibel udlejning 
De fleksible udlejningsregler har medført større mulighed for lokal tilpasning 
og fleksibilitet i forhold til det meget detailstyrede almindelige ventelistesy-
stem. De har også til en vis grad været medvirkende til at forbedre beboersam-
mensætningen i udsatte boligområder jf. også bilag 1 om undersøgelsen af de 
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fleksible udlejningsregler. Endelig bruger mange kommuner og boligorganisati-
oner reglerne for at fremme og lette tilflytning og til at give særlige grupper som 
studerende og ældre lettere adgang til de almene familieboliger. 
 
Den fleksible udlejning bør derfor fastholdes, men der kan være behov for at 
justere reglerne.  
 
Først og fremmest kan det overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at maksimalt 
90 pct. af boligerne må udlejes efter de fleksible udlejningsregler. Baggrunden 
for at indføre en regel om, at mindst hver tiende udlejning skal ske efter de al-
mindelige ventelisteregler, var dels et ønske om at sikre en almen og bred ind-
gang til den almene sektor, dels usikkerhed om, hvorvidt det at lade sig skrive 
op på en venteliste i sig selv også medførte et retskrav på at blive tilbudt en 
bolig. Sidstnævnte vurderes ikke at være tilfældet. Det vurderes således muligt 
at lade alle udlejninger foregå efter fleksible udlejningsregler.  
 
Tabel 8.4. Anvendelse af de fleksible udlejningsregler1). Procentvis fordeling  

 I alle af-
delinger 

I afdelinger med en særlig 
boligsammensætning egnet 
for særlige grupper fx ældre 

Kun i dårligt 
fungerende 
afdelinger 

Både i udvalgte 
dårligt og godt fun-
gerende afdelinger 

I alt 

Alle 34 27 7 31 100 

1) Oplysningerne beror på svar fra 67 forretningsførerne, der til sammen administrerer 
180 afdelinger. 
Kilde: Fleksibel udlejning af almene familieboliger, SFI og SBI for Erhvervs- og Bolig-
styrelsen, januar 2004 
 
Hvis fleksible udlejningsregler i en periode skal anvendes som led i ghettoind-
satsen, kan der endvidere argumenteres for, at indsatsen bør være så effektiv 
som muligt, og at der derfor bør åbnes adgang til at udleje 100 pct. efter de flek-
sible udlejningsregler. 
 
Imidlertid bør en sådan aftalemulighed stilles over for krav om, at kommuner og 
boligorganisationer ikke ensidigt benytter reglerne til at udelukke mere ressour-
cesvage grupper fra den almene boligsektor. Som det fremgår af tabel 8.4 er der 
en tendens til, at visse kommuner godkender fleksible udlejningsregler i alle 
afdelinger en bloc. Af figur 8.2 ses, at de fleksible udlejningsregler meget sjæl-
dent gives fortrinsret til ressourcesvage grupper. Samlet tyder disse forhold på, 
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at der også i velfungerende afdelinger anvendes udlejningskriterier, der giver 
fortrinsret til ressourcestærke.  
 
Det bør således undgås, at anvendelse af fleksibel udlejning (og af andre in-
strumenter, som påvirker beboersammensætningen) får en sådan anvendelse og 
udbredelse i en kommune, at ressourcesvage grupper udelukkes fra at få en 
passende bolig, jf. det overordnede boligpolitiske hensyn om at de boligsociale 
opgaver skal løses. Det må derfor være et krav til den foreslåede styringsdialog, 
at eventuelle udlejningsaftaler sikrer de ressourcesvages adgang til kommunens 
almene boliger gennem ventelisten (til forskel fra kommunal anvisning), jf. de 
opstillede styringsmål. 
 
For at sikre målopfyldelsen kan det overvejes at indføre en form for monitore-
ring gennem evalueringer og temaundersøgelser.  
 
Det bør under alle omstændigheder være et krav, at udlejningskriterierne er 
generelle og ikke diskriminerer efter race og køn mv. Meget snævre udlejnings-
kriterier må ikke kunne benyttes til i praksis at give fortrinsret til bestemte indi-
vider. Velfærdsministeriet har i enkelte tilfælde konstateret udlejningskriterier, 
som ministeriet finder betænkelige.  
 
Kommunal anvisningsret 
Undersøgelser af den kommunale anvisningsret har vist, at der er betragtelige 
forskelle i praksis for tildeling af bolig gennem anvisning. Således viser en un-
dersøgelse fra SFI, jf. bilag 1, at forhold, der ville medføre en afvisning i nogle 
kommuner, i andre ligger langt inden for de rammer, hvorefter der normalt an-
vises boliger. 
 
Baggrunden herfor er blandt andet, at der er betragtelige forskelle i de enkelte 
kommuners andel af almene boliger, samtidig med at efterspørgslen efter og 
fraflytningen fra almene boliger varierer betragteligt afhængig af geografisk 
placering. Det betyder, at det for nogle kommuner er relativt let at anvise bredt 
– både med hensyn til, hvem der anvises, og hvor der anvises til – inden for 
fjerdedelsreglen, mens det for andre er væsentligt sværere. Den faste grænse på 
hver fjerde ledige bolig betyder med andre ord, at to ellers størrelsesmæssigt og 
boligmæssigt sammenlignelige kommuner får stillet et meget forskelligt antal 
ledige boliger til rådighed.  
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Imidlertid vurderes det, at kommunalreformen løser en stor del af problematik-
ken. Samtidig må det forudses, at kommuner, der har et større anvisningsbehov, 
vil inddrage dette spørgsmål i forbindelse med aftaleindgåelse med boligorgani-
sationerne. 
 
8.6.2. Lejlighedssammenlægninger 
Det fremgår af bemærkningerne til den lovændring, som overførte retten til at 
godkende væsentlige forandringer fra ministeriet til kommunalbestyrelsen, at 
ministeriet havde en meget restriktiv praksis for så vidt angår tilladelse til at 
nedlægge lejligheder. Denne praksis var anlagt ud fra det synspunkt, at antallet 
af lejligheder, der er opført med offentlig støtte, ikke bør reduceres ved over-
gang til anden anvendelse. Det var i øvrigt en forudsætning, at den lejlighed, 
som ønskedes nedlagt, var ledig. Det fremgår videre af bemærkningerne, at det 
ved overførelsen af kompetencen til kommunalbestyrelsen blev forudsat, at 
kommunalbestyrelserne ville opretholde den hidtidige restriktive praksis.  
 
Der knyttedes ikke tilsvarende bemærkninger til den situation, hvor boligorga-
nisationen ønskede at sammenlægge lejligheder. Det er derfor usikkert, om 
kommunalbestyrelsens ret til at godkende væsentlige ændringer indeholder 
hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan godkende sammenlægning af beboede 
lejligheder. Dette forhold kan bevirke, at kommunalbestyrelsen er tilbagehol-
dende med at godkende sammenlægninger i tilfælde, hvor denne foranstaltning 
ellers kunne være hensigtsmæssig, f.eks. som led i en helhedsplan. Der er såle-
des behov for at præcisere reglerne om sammenlægning af lejligheder.  
 
8.6.3. Genhusning 
I forbindelse med nedrivning og ombygning fra beboelse til anden anvendelse 
er boligorganisationen forpligtet til at genhuse de berørte beboere. Det kan være 
vanskeligt for en boligorganisation at opfylde denne forpligtelse, idet det ikke er 
givet, at den har passende boliger til rådighed, ligesom der kan være for få af 
dem.  
 
Det forhold, at boligorganisationen og kommunalbestyrelsen kan aftale, at 
kommunalbestyrelsen overtager boligorganisationens genhusningsforpligtelse 
vurderes heller ikke altid at udgøre den fornødne sikkerhed for, at genhusningen 
kan foregå let og smidigt.  
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De andre boligorganisationer, som måtte have boliger i den pågældende kom-
mune, er efter de gældende regler afskåret fra at træde til. Dette skyldes, at ledi-
ge boliger skal udlejes efter venteliste (eller via kommunal anvisning), og bo-
ligorganisationen må således ikke springe boligsøgende på ventelisten over ved 
at udleje ledige boliger til opsagte lejere i andre boligorganisationer.  
 
Velfærdsministeriet har i forbindelse med nedrivning af to højhuse i Rødovre 
givet tilladelse til et forsøg, hvorefter andre boligorganisationer i kommunen 
såvel som i andre kommuner i Hovedstadsområdet kan bidrage til genhusnin-
gen. Selv om fremskaffelsen af det fornødne antal genhusningslejligheder har 
taget længere tid end forventet, må erfaringen herfra med at lade andre boligor-
ganisationer deltage i genhusningen siges at være overvejende positive. Indstil-
lingen har været positiv i de andre boligorganisationer, men det har været van-
skeligt for dem at bidrage med boliger i større omfang. Det er dog i vidt omfang 
lykkedes at finde genhusningslejligheder i de områder, hvor de pågældende 
lejere gerne vil bo, idet der samtidig er taget hensyn til, at lejerne skal kunne 
betale lejen i genhusningslejlighederne. 
 
Der vurderes således at være behov for at ændre reglerne på en sådan måde, at 
genhusningsprocessen kan få et mere smidigt forløb.  
 
Ved opsigelse som følge af anden ombygning end ombygning fra beboelse til 
anden anvendelse, herunder sammenlægning, har lejeren ikke en ubetinget ret til 
genhusning. Dette forekommer ikke rimeligt set i forhold til, at lejeren har en 
sådan ret i sammenlignelige situationer, f.eks. ved opsigelse i forbindelse med 
ombygning fra beboelse til erhverv.  
 

8.7. Overvejelser om ændringer 
 
Af kommissoriet for udvalgets arbejde fremgår overordnet, at den almene bolig-
sektor fortsat skal løse de boligsociale opgaver, herunder modvirke en fortsat 
ghettoisering af de almene boligområder. For udlejning fremgår mere konkret, 
at udvalget skal belyse, om og hvordan reglerne for udlejning og anvisning skal 
ændres med henblik på at modvirke en yderligere opsplitning af den almene 
boligsektor.  
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Der er i kommissoriet således lagt stor vægt på, at mulighederne for at bekæm-
pe ghettoisering skal styrkes på udlejningsområdet, men det understreges samti-
dig, at den boligsociale opgave fortsat skal tillægges en væsentlig betydning.  
 
Den boligsociale opgave samt indsatsen mod ghettoisering indgår ligeledes i de 
overordnede boligpolitiske hensyn. Dertil kommer hensynet til, at udlejningen 
skal hvile på et objektivt grundlag. 
 
Udvalgets forslag skal dels ses i lyset af de uhensigtsmæssigheder, den gælden-
de lovgivning indebærer, herunder unødige eller utidssvarende regler, jf. afsnit 
8.6, dels i lyset af kommissoriets vægt på initiativer, der kan medvirke til at 
bekæmpe ghettoisering. Endelig skal forslagene ses i lyset af en overordnet 
reform, der øger decentraliseringen og dereguleringen af den almene boligsektor 
inden for rammerne af en øget mål- og aftalestyring. 
 
Som det fremgår af nedenstående forslag, er der flere af de foreslåede mulighe-
der, som kan bidrage til at bekæmpe ghettoiseringen via de redskaber, der er 
møntet på at ændre beboersammensætningen. Løsningen af de boligsociale op-
gaver indebærer blandt andet, at de ressourcesvage grupper fortsat skal have en 
rimelig mulighed for at få en passende bolig via ventelistesystemet. Det må 
derfor sikres, at de foreslåede muligheder for diverse aftaler mellem kommunen 
og boligorganisationen ikke i praksis kommer til at forhindre dette. Det medfø-
rer, at det er nødvendigt at fastsætte grænser for anvendelsen af de forskellige 
instrumenter, herunder afgrænse brugen af kombineret udlejning til de egentlig 
ghettoområder samt forbeholde den foreslåede annonceringsmulighed for udsat-
te boligområder, som har modtaget støtte fra Landsbyggefonden. 
 
Det er derfor et krav til den foreslåede styringsdialog, at aftaler om anvendelsen 
af instrumenter, som bidrager til at ændre beboersammensætningen ikke får et 
omfang, der udelukker ressourcesvage boligsøgende fra at få en bolig efter ven-
telisten. 
 
8.7.1. Harmonisering af ventelistereglerne med hensyn til gebyrbetaling 
 
Forslag 8.1: Det foreslås, at ventelistereglerne for andelsboligorga-
nisationer og for selvejende boligorganisationer harmoniseres på en 
sådan måde, at boligsøgende og lejere i andelsboligorganisationer 
fremover skal betale ventelistegebyr fra opnoteringstidspunktet. 
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Som det fremgår af afsnit 8.3, er der den væsentlige forskel mellem venteliste-
systemet i selvejende boligorganisationer og i andelsboligorganisationer, at 
boligsøgende i selvejende boligorganisationer skal betale ventelistegebyr fra 
opnoteringstidspunktet til det tidspunkt, hvor der opnås en bolig/en anden bolig, 
mens boligsøgende i andelsboligorganisationer kan nøjes med at betale venteli-
stegebyr fra et tidspunkt, som ligger tæt på det tidspunkt, hvor der reelt ønskes 
en bolig/en anden bolig. 
 
Det foreslås at forenkle og harmonisere disse regler. Det foreslås således, at alle 
boligsøgende skal betale ventelistegebyr fra opnoteringstidspunktet. Der skal 
herefter betales et gebyr på opnoteringstidspunktet og derefter et årligt ajourfø-
ringsgebyr. Gebyret skal være fastsat, så det præcis dækker boligorganisatio-
nens omkostninger til administrationen. Der skal – ligesom efter de gældende 
regler for selvejende boligorganisationer – kunne opereres med både en aktiv-
venteliste (ønsker en bolig snarest muligt) og en passivventeliste (ønsker en 
bolig på et tidspunkt ud i fremtiden). Ajourføringsgebyret kan have forskellig 
størrelse, hvis arbejdet med at føre de to lister indebærer forskellige omkostnin-
ger for boligorganisationen. 
 
Tilsvarende foreslås at skulle gælde for oprykningsventelisten. Lejere i andels-
boligorganisationer, som ønsker en anden bolig i boligorganisationen, skal her-
efter lade sig opnotere på oprykningsventelisten umiddelbart efter lejeforholdets 
begyndelse og betale ventelistegebyr, hvis ancienniteten (fra indmeldel-
sen/optagelsen på den almindelige venteliste) ønskes bevaret. Hvis opnoterin-
gen først finder sted på et senere tidspunkt, regnes ancienniteten fra dette senere 
tidspunkt. 
 
Hvis det besluttes at gennemføre de skitserede regler, vil de umiddelbart omfat-
te de boligsøgende, som lader sig opnotere på den almindelige venteliste efter 
ændringernes ikrafttræden. Der bør imidlertid efter udvalgets opfattelse fastsæt-
tes overgangsregler, der sikrer de gældende rettigheder for såvel de personer, 
som er boligsøgende ved ændringernes ikrafttræden, som for de personer, der er 
lejere på dette tidspunkt.  
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8.7.2. Harmonisering af ventelistereglerne med hensyn til anciennitet 
 
Forslag 8.2: Det foreslås, at det overlades til den enkelte boligor-
ganisation at beslutte, om lejerne skal kunne bevare ancienniteten 
fra tidspunktet for opnoteringen på den almindelige venteliste på 
samme måde, som lejerne i andelsboligorganisationer i dag bevarer 
ancienniteten fra indmeldelsen i organisationen. 
 
Boligsøgende i andelsboligorganisationer kan til evig tid drage fordel af at hav-
de meldt sig ind i andelsboligorganisationen på et tidligt tidspunkt, mens bolig-
søgende i selvejende boligorganisationer mister ancienniteten ved tildeling af en 
bolig.  
 
Da der i kapitel 6 lægges op til en forenkling af organisationstyperne, således at 
den enkelte organisation fremover skal kunne beslutte, om øverste myndighed 
skal være et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling, forekommer det 
nærliggende også at lade organisationen beslutte, hvilken ordning der skal gæl-
de for så vidt angår ancienniteten.  
 
Det foreslås herefter, at det overlades til boligorganisationen at beslutte, om 
lejerne i boligorganisationen skal kunne bevare ancienniteten fra tidspunktet for 
opnoteringen på den almindelige venteliste. For lejere i selvejende boligorgani-
sationer indebærer forslaget, at en boligsøgende, der opnår en bolig og umid-
delbart derefter lader sig opnotere på oprykningsventelisten (og betaler venteli-
stegebyr), vil få anciennitet på oprykningsventelisten fra det tidspunkt, hvor den 
pågældende meldte sig som boligsøgende på den almindelige venteliste og ikke 
først fra opnoteringstidspunktet på oprykningsventelisten. 
 
Ved udmøntningen af dette forslag vil der blandt andet være behov for at tage 
stilling til, hvor ofte en boligorganisation skal kunne skifte fra den ene ordning 
til den anden. 
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8.7.3. Mere fleksibel ordning om oprykningsret 
 
Forslag 8.3: Det foreslås at gøre det muligt for kommunen og bo-
ligorganisationen at aftale, at der ikke skal være intern opryknings-
ret. Det foreslås endvidere at ophæve den eksterne oprykningsret, 
dog således at kommunen og boligorganisationen skal kunne aftale 
ekstern oprykningsret.  
 
Der knytter sig en række fordele og ulemper til såvel den interne som den eks-
terne oprykningsret, som i høj grad er regionalt betingede, jf. afsnit 8.6.1 og 
bilag 1. Det foreslås derfor at gøre reglerne om oprykningsret mere fleksible, 
således at kommunen og boligorganisationen i høj grad får mulighed for at afta-
le, hvad der skal gælde lokalt.  
 
Den interne oprykningsret har vist sig at have overvejende positive effekter. Det 
foreslås derfor, at den interne oprykningsret som udgangspunkt bevares, men at 
kommunen og boligorganisationen skal kunne aftale, at lejerne i bestemte afde-
linger ikke skal have denne ret.  
 
Omvendt foreslås det at ophæve den eksterne oprykningsret, men at give kom-
munen og boligorganisationen mulighed for at aftale, at der skal være opryk-
ningsret til alle organisationens afdelinger eller kun til bestemte afdelinger.   
 
Ved at indføre sådanne lokale aftalemuligheder får kommuner og boligorganisa-
tioner bedre mulighed for at tilpasse reglerne under hensyntagen til det lokale 
boligmarkeds karakteristika og den boligpolitik og de boligpolitiske mål, det 
lokalt er besluttet at fremme. Det kan eksempelvis tænkes, at en kommune og 
boligorganisation vurderer de positive effekter af intern oprykning til at være 
store, men at den eksterne oprykning er en hindring for effektivt at kunne be-
kæmpe ghettoisering. I det tilfælde vil man lokalt kunne beslutte at lade lejerne 
beholde den interne oprykningsret og undlade at give dem ekstern opryknings-
ret. 
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8.7.4. Ophævelse af reglerne om fortrinsrettigheder for børnefamilier i 
almene familieboliger 
 
Forslag 8.4: Det foreslås at erstatte reglerne om fortrinsrettigheder 
for børnefamilier til almene familieboliger på tre eller flere beboel-
sesrum, dog således at kommunen og boligorganisationen skal kun-
ne aftale en sådan fortrinsret. 
 
Det foreslås, at reglerne om fortrinsret for børnefamilier til almene familieboli-
ger med tre eller flere rum ophæves og erstattes af en lokal aftalemulighed.  
 
Baggrunden herfor er, at reglerne kan være en hindring for at tiltrække ressour-
cestærke boligsøgende – eksempelvis yngre par uden børn. Dertil kommer, at 
reglerne findes utidssvarende i forhold til de familiemønstre, der gør sig gæl-
dende i dagens samfund, samtidig med at de kan virke urimelige, jf. afsnit 8.6.1. 
I stedet foreslås det, at kommune og boligorganisation får mulighed for at aftale 
at give fortrinsrettigheder til børnefamilier. Eksempelvis på grund af den demo-
grafiske profil i lokalområdet eller som led i et politisk ønske om at tiltrække 
børnefamilier. 
 
Forslaget har som anført den fordel, at man på baggrund af lokal vurdering kan 
beslutte, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have fortrinsrettigheder for børne-
familier. Endvidere ligger forslaget i fin forlængelse af principperne i den nye 
styringsmodel, jf. kapitel. 3. Mod forslaget taler, at der kan være gode grunde til 
at børnefamilier har lettere adgang til de store boliger end andre boligsøgende. 
 
I praksis tænkes de nuværende regler fjernet fra lovgivningen og erstattet af en 
bestemmelse om, at kommuner og boligorganisationer kan beslutte at give for-
trinsret til børnefamilier. 
 
8.7.5. Mulighed for udlejning uden om ventelisten gennem annoncering 
 
Forslag 8.5: Det foreslås, at boligorganisationer og kommuner un-
der visse omstændigheder skal kunne aftale, at et antal boliger ud-
lejes gennem offentlig annoncering og uden om ventelisten. Forsla-
get indgår som led i at forbedre og supplere de eksisterende udlej-
ningsinstrumenter og stimulere efterspørgslen efter boliger i udsatte 
områder fra mere ressourcestærke boligsøgende. 
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Det foreslås at indføre en model med udlejning gennem offentlig annoncering 
og uden om ventelisten, sådan som man blandt andet gør det visse steder i Hol-
land. Baggrunden herfor er blandt andet, at ventelistereglerne kan være en hin-
dring for at ressourcestærke ønsker at bosætte sig i den almene boligsektor, 
samtidig med at ventelistesystemet i praksis indebærer, at de boligsøgende skal 
være meget forudseende omkring deres fremtidige boligbehov. Man får med 
andre ord ikke nødvendigvis tilbudt boligen på et tidspunkt, hvor man har brug 
for den. I stedet bliver den tilbudt, fordi det tilfældigvis er ens tur. 
 
Formålet er følgelig dels at øge tilgængeligheden til den almene boligsektor for 
akut boligsøgende, der ikke har mulighed for at få anvist en bolig gennem 
kommunen - dels at stimulere efterspørgslen efter almene boliger fra mere res-
sourcestærke personer, der har fravalgt sektoren pga. ventelisteregler, opskriv-
ningsgebyrer og den manglende tilgængelighed. 
 
Det foreslås, at annonceringsmuligheden skal kunne anvendes i problemramte 
afdelinger, dvs. afdelinger, som har modtaget støtte fra Landsbyggefonden.  
 
Mere konkret kunne modellen indebære følgende: 
 

 Kommunal anvisning går forud for annoncering, ligesom tilfældet er 
med udlejning efter de fleksible udlejningsregler. 

 Det er en forudsætning, at kommune og boligorganisation er enige om 
at udleje gennem annoncering. 

 Der kan opstilles overordnede og ikke diskriminerende kriterier for, 
hvem der kan udlejes til. Eksempelvis personer/familier med tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. 

 Det fastsættes, hvordan en ledig bolig tildeles, hvis flere ansøgere op-
fylder kriterierne til den ledige bolig. 

 
Baggrunden for at begrænse udlejningen uden om ventelisten til maksimalt 50 
pct. af de ledige boliger er blandt andet, at der i forbindelse med evt. lodtræk-
ning - fordi flere personer har lagt billet ind på en ledig bolig og i øvrigt lever 
op til evt. fastlagte kriterier for en bolig – er et element af tilfældighed. Man kan 
således teoretisk melde sin interesse til alle ledige boliger, der slås op uden om 
ventelisten, uden nogensinde rent faktisk at få tilbudt en bolig. Ved at bibeholde 
en ventelisteudlejning af en vis størrelse sikres det, at alle har mulighed for at få 
en almen bolig. Heri ligger også i den foreslåede model, at der intet er til hinder 
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for, at man både kan optræde på ventelisten til en boligafdeling og samtidig 
melde sin interesse til de boliger, der slås op uden om ventelisten i afdelingen. 
 
I praksis foreslås der indført en bestemmelse i almenboligloven, der giver 
hjemmel til efter aftale mellem kommune og boligorganisation at udleje op til 
50 pct. af de ledige boliger gennem offentlig annoncering og uden om venteli-
sten. 
 
Det skal nærmere overvejes, i hvor høj grad proceduren skal reguleres ved lov 
eller bekendtgørelsesstof, idet det er afgørende, at systemet ikke bliver genstand 
for ”snyd” eller ”vennetjenester”. Eksempelvis er det nødvendigt, at den offent-
lige annoncering reelt er offentlig og ikke gemmer sig nederst på en tilfældig 
hjemmeside, ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved lodtræk-
ningssproceduren.  
 
8.7.6. Ophævelse af 90 pct. reglen i forbindelse med fleksibel udlejning 
 
Forslag 8.6: Med henblik på effektivisering af indsatsen mod ghet-
toisering foreslås det at ophæve den gældende overgrænse for flek-
sibel udlejning på 90 pct. af de ledige boliger. I stedet bliver det op 
til kommuner og boligorganisationer at aftale omfanget af fleksibel 
udlejning. 
 
Det foreslås, at reglerne om, at maksimalt 90 pct. af de ledige almene familiebo-
liger kan udlejes efter særlige kriterier (fleksibel udlejning) ophæves og erstattes 
af en lokal mulighed for at aftale op til 100 pct. fleksibel udlejning.  
 
Reglerne om fleksibel udlejning blev som nævnt indført som en reaktion på 
stigende problemer med en skæv beboersammensætning i den almene boligsek-
tor. Ved at give mulighed for 100 pct. fleksibel udlejning forbedres muligheder-
ne for en hurtigere indsats i de afdelinger, hvor udviklingen er gået skævt. Sam-
tidig bidrager forslaget til regelforenkling og tænkes i stedet at skulle indgå i 
den styringsdialog og de aftaler, som kommuner og boligorganisationer frem-
over skal indgå på det almene område.  
 
Som beskrevet i afsnit 8.6.1 er det imidlertid afgørende, at de kriterier, der udle-
jes efter, er generelle i deres karakter. Det foreslås derfor, at der på dette punkt 
sker en præcisering af de gældende regler. Endelig er det afgørende, at mulig-
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heden for 100 pct. fleksibel udlejning ikke fører til, at mere ressourcesvage 
grupper de facto ikke får adgang til sektorens boliger gennem ventelisten, og at 
kommunerne ikke igangsætter en spiral af stadig flere kriterier for at undgå 
ressourcesvage beboere fra andre kommuner. 
 
Det foreslås, at reglerne evalueres og tages op til revision efter 4 år. 
 
8.7.7. Kriterierne for kombineret udlejning lempes 
 
Forslag 8.7: Som led i at skabe bedre mulighed for gennem udlej-
ningen at iværksætte en mere forebyggende indsats mod ghettoise-
ring foreslås det, at kriterierne for at kunne anvende kombineret 
udlejning lempes, således at muligheden herfor foreligger i flere 
områder end i dag. 
 
Af rapporten om den almene boligsektors fremtid (Socialministeriet 2006) 
fremgår det af kapitel 5, at ca. 50.000 boliger i den almene boligsektor ligger i 
ghetto- eller ghettolignende områder. 
 
De nuværende regler om kombineret udlejning omfatter kun de 23 boligområder 
med ca. 32.000 boliger, der har den mest skæve beboersammensætning. Virk-
ningen af den kombinerede udlejning vurderes i enkelte af områderne at være 
relativt begrænset, idet der ikke er stor søgning til disse afdelinger af ressource-
stærke familier. Omvendt forventes kombineret udlejning at være et effektivt 
værktøj i afdelinger, der er på vej i en forkert retning, men hvor der fortsat er 
efterspørgsel på boligerne fra ressourcestærke husstande.  
 
Det foreslås derfor, at kriterierne for at kunne anvende kombineret udlejning 
lempes, således at reglerne kan anvendes, hvis der er mindst 40 pct. af beboerne 
i et område, der er uden for arbejdsmarkedet, og at der bor mindst 1.000 beboe-
re i området. 
 
Det vurderes, at lempelsen vil medføre, at yderligere 20.000 boliger kan omfat-
tes af reglerne.  
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8.7.8. Mulighed for styret tomgangsleje (tomme boliger) i forbindelse med 
kombineret udlejning 
 
Forslag 8.8: Det foreslås, at kommunen og boligorganisationen skal 
kunne aftale, at boligorganisationen i problemramte områder i en 
begrænset periode på maksimalt 6 mdr. kan lade boliger stå tom-
me, hvis ikke de kan udlejes til andre end kontanthjælpsmodtagere 
mv., og hvis der samtidig iværksættes ekstraordinære foranstaltnin-
ger, f.eks. annoncering, for at udleje boligerne. 
 
Ved kombineret udlejning i problemramte områder medfører de gældende reg-
ler, at kontanthjælpsmodtagere mv. på ventelisten kun kan afvises, hvis boligen 
ikke kan udlejes til andre end denne gruppe. Som beskrevet i afsnit 8.6 er der i 
nogle af de hårdest udsatte boligområder ikke andre på ventelisten end kontant-
hjælpsmodtagere mv., hvorved redskabet ikke får den ønskede effekt.  
 
Det foreslås derfor, at det i en begrænset periode på maksimalt 6 mdr. skal være 
muligt for boligorganisationer efter aftale med kommunen at lade boliger stå 
tomme i sådanne områder, hvis ikke de kan udlejes til andre end kontant-
hjælpsmodtagere mv. efter reglerne om kombineret udlejning, og hvis der sam-
tidig iværksættes ekstraordinære foranstaltninger for at udleje boligerne, f.eks. 
ved annoncering.  
 
Formålet er derfor at optimere effekten af kombineret udlejning i disse særlige 
tilfælde.  
 
Det foreslås, at kommunen og boligorganisationen aftaler finansieringen af leje-
tabet i den periode, boligerne står tomme, således at den pågældende afdeling 
ikke belastes. 
 
8.7.9. Hjemmel til lejlighedssammenlægninger 
 
Forslag 8.9: Der foreslås indført en udtrykkelig hjemmel til, at 
kommunalbestyrelsen kan godkende sammenlægning af beboede 
lejligheder, når sammenlægning indgår i en helhedsplan, der skal 
fremtidssikre boligområdet. 
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Som det fremgår af afsnit 8.6.2, er der usikkerhed om, hvorvidt kommunalbe-
styrelsens ret til at godkende væsentlige ændringer af almene ejendomme inde-
holder hjemmel til at godkende sammenlægning af beboede lejligheder.  
 
Det foreslås derfor, at der i almenboligloven indføres en sådan udtrykkelig 
hjemmel – dog begrænset til de tilfælde, hvor sammenlægning indgår i en hel-
hedsplan, der skal fremtidssikre boligområdet. 
 
8.7.10. Smidigere og bedre regler om genhusning 
 
Forslag 8.10: Der foreslås indført en ubetinget genhusningsforplig-
telse ved alle opsigelser som følge af ombygning. Det foreslås end-
videre, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan aftale, 
at kommunalbestyrelsen overtager udlejerens genhusningsforplig-
telse. 
 
Ved opsigelse som følge af anden ombygning end ombygning fra beboelse til 
anden anvendelse er der som omtalt under afsnit 8.3.3 ingen ubetinget genhus-
ningsforpligtelse. Da der i sammenlignelige situationer er en sådan genhus-
ningsforpligtelse, forekommer dette ikke velbegrundet. 
 
Det foreslås at indføre en ubetinget genhusningsforpligtelse ved opsigelse som 
følge af anden ombygning end ombygning fra beboelse til anden anvendelse, 
således at der fremover vil være en ubetinget genhusningsforpligtelse ved opsi-
gelse som følge af ombygning generelt. Endvidere foreslås at give boligorgani-
sationen og kommunalbestyrelsen mulighed for at aftale, at kommunalbestyrel-
sen overtager forpligtelsen. Forslaget vil sikre færre, mere gennemskuelige og 
ensartede regler. 
 
8.7.11. Genhusning på tværs af boligorganisationer 
 
Forslag 8.11: Der foreslås indført mulighed for, at boligorganisati-
onerne kan bistå hinanden med at opfylde deres genhusningsforplig-
telse. 
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De gældende regler om udlejning efter venteliste indebærer, at en boligorgani-
sation ikke må bistå en anden boligorganisation med at opfylde den anden bo-
ligorganisations genhusningsforpligtelse.  
 
Det foreslås derfor, at det i begge genhusningssituationer (genhusning ved ned-
rivning og ombygning fra beboelse til erhverv og genhusning ved anden om-
bygning end ombygning fra beboelse til erhverv) skal være muligt for en bolig-
organisation at tilbyde at stille ledige boliger til rådighed for en anden boligor-
ganisation, for at denne anden boligorganisation kan opfylde sin genhusnings-
forpligtelse. Boligorganisationen får således hjemmel til at gå uden om venteli-
sten for at medvirke til en smidig genhusning af de berørte lejere. 
 
8.7.12. Ommærkning af almene boliger 
 
Forslag 8.12: Som led i øget mål- og aftalestyring foreslås det, at 
beslutning om ommærkning af almene boliger skal aftales mellem 
kommunen og boligorganisationen. 
 
Af kapitel 1 i lov om almene boliger mv. fremgår det, at kommunalbestyrelsen 
har mulighed for at ændre anvendelsen af de enkelte almene boliger, alt efter 
behovet. Dette gælder, hvor ældre- og ungdomsboliger ommærkes til familiebo-
liger, og hvor familie- og ungdomsboliger ommærkes til ældreboliger. I forbin-
delse med ommærkning af almene familieboliger til almene ungdomsboliger 
gælder derimod, at det skal ske efter aftale mellem boligorganisation og kom-
munalbestyrelse. 
 
Formålet med reglerne er at sikre en optimal udnyttelse af de almene boliger 
under hensyntagen til lokale forhold, herunder den demografiske udvikling.  
 
En ommærkning betyder principielt, at boligen permanent udlejes til en anden 
personkreds end oprindelig tiltænkt – eksempelvis hvor man ommærker almene 
familieboliger til almene ungdomsboliger.  
 
I forbindelse med ommærkning vil det ofte være nødvendigt også at ombygge. I 
den situation kan der i de fleste tilfælde ombygges med støtte fra staten eller 
Landsbyggefonden. 
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Ommærkning, herunder hvor den foretages som led i en ensidig kommunal 
beslutning, er en relativt indgribende foranstaltning. Samtidig kan man argu-
mentere for, at beslutningskompetence og finansieringsansvar ikke går hånd i 
hånd. Således kan en kommunalbestyrelse i teorien beslutte at ommærke ældre-
boliger til familieboliger i forbindelse med udlejningsvanskeligheder og dermed 
også flytte en finansieringsbyrde fra kommunen til boligorganisationen (tom-
gangsleje). 
 
Som led i en samlet model for mål- og aftalestyring foreslås det derfor, at be-
slutning om ommærkning skal aftales mellem boligorganisation og kommunal-
bestyrelserne, sådan som det også gælder i forbindelse med ommærkning af 
almene familieboliger til ungdomsboliger. 
 
Udgifterne til en evt. ombygning forudsættes fortsat som udgangspunkt afholdt 
af den pågældende afdeling. 
 
8.7.13. Udlejning til andet end beboelse 
 
Forslag 8.13: Som led i at regelforenkle foreslås det at ophæve 
kravet om, at kommunalbestyrelsen skal godkende udlejning til an-
det end beboelse, hvis en bolig på grund af ganske ekstraordinære 
udlejningsvanskeligheder ikke kan udlejes til beboelse. 
 
Efter udlejningsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen godkende, såfremt 
almene boliger, som på grund af ganske ekstraordinære udlejningsvanskelighe-
der ikke kan udlejes til beboelse, udlejes til andet end beboelse. Ved ledighed 
skal boligerne igen søges udlejet til den berettigede personkreds. 
 
Der skønnes ikke at være behov for en sådan forhåndskontrol af enkeltstående 
udlejninger, hvorfor det foreslås at ophæve det pågældende krav. 
 
Spørgsmålet bør indgå i styringsdialogen mellem kommunalbestyrelsen og bo-
ligorganisationen, og kommunalbestyrelsen bør som led i den generelle doku-
mentation løbende informeres om, hvor mange og hvilke boliger der er udlejet 
til andet formål end beboelse. 
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Bilag 8.1. Undersøgelser af virkningerne af oprykningsret-
ten, anvendelsen af de fleksible udlejningsregler og den 
kommunale anvisningsret 
 
Socialforskningsinstituttet (SFI) og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har i 
perioden 2002-2004 udarbejdet en række undersøgelser af henholdsvis de flek-
sible udlejningsregler, oprykningsrettighederne og den kommunale anvisning. 
 
Fleksibel udlejning 
SFI og SBI udførte i 2003 en undersøgelse af reglerne for fleksibel udlejning, 
herunder om de bliver anvendt som tiltænkt, i hvilket omfang de bliver anvendt, 
og om de har haft den tiltænkte virkning.  
 
Der er indført fleksibel udlejning i 21 pct. af landets boligafdelinger. Tallet 
dækker over store regionale forskelle. Særligt i Københavns og Frederiksberg 
kommuner bruges reglerne relativt meget (62 pct. af afdelingerne).  
 
Overordnet set viser evalueringen, at reglerne bliver anvendt som tilsigtet, dvs. 
især til at tiltrække ressourcestærke personer til problemramte boligområder. 
Reglerne har haft en vis positiv effekt på beboersammensætningen i problem-
ramte boligområder. Således mener 52 pct. af forretningsførerne i de adspurgte 
afdelinger, at reglerne har haft en positiv virkning på beboersammensætningen. 
Samtidig vurderes reglerne positivt af boligorganisationerne. Imidlertid viser 
den statistiske analyse, at reglerne ikke endnu har ændret mærkbart ved beboer-
sammensætningen. Reglerne bliver dog sjældent anvendt med henblik på at give 
ressourcesvage fortrinsret til velfungerende afdelinger. 
 
Den gennemsnitlige ventetid på en bolig via de fleksible udlejningsregler var i 
2002 på 2 1/2 år, mens den for den almindelige venteliste var 9 år og 4 måneder. 
Det er således væsentlig lettere/hurtigere at få adgang til en almen bolig via de 
fleksible udlejningsregler end via den almindelige venteliste under forudsætning 
af, at den enkelte boligsøgende opfylder kriterierne for udlejning. Særligt i Ho-
vedstadsområdet er ventetiden mærkbart lavere ved fleksibel udlejning. 
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Figur 1, bilag 1. Venteliste for udlejning (antal år) 
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Reglerne har ikke gjort det væsentligt sværere for personer på den almindelige 
venteliste – der ikke opfylder kriterierne for fleksibel udlejning – at få en bolig. 
Den gennemsnitlige ventetid på den almindelige venteliste steg med 6 mdr. i de 
afdelinger, der har indført fleksible udlejningsregler i perioden 1997 til 2002. I 
afdelinger, hvor der ikke er indført fleksible udlejningsregler, steg den med 16 
måneder. Dette hænger dog også sammen med, at fleksibel udlejning ”kun” stod 
for 5 pct. af alle udlejninger i 2002. 
 
Endelig viser evalueringen, at de fleksible udlejningsregler ikke negativt har 
påvirket etniske minoriteters adgang til den almene boligsektor. I afdelinger 
med fleksibel udlejning er andelen af tilflyttende indvandrere steget fra ca. 25 
pct. i 1997 til 28 pct. i 2002.  
 
Oprykningsrettighederne 
SFI og SBI udførte i 2003 en undersøgelse af oprykningsrettighederne i almene 
boliger. Overordnet set konkluderer rapporten, at oprykningsreglerne virker som 
tiltænkt. Oprykningsreglerne bidrager således til en væsentlig øget mobilitet i 
den almene boligsektor og dermed alt andet lige til en bedre udnyttelse af den 
eksisterende boligmasse. Samtidig bidrager reglerne ikke til en øget social se-
gregation i noget nævneværdigt omfang.  
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 303



 304

Undersøgelsen peger dog på, at der tilsyneladende er en svag sammenhæng 
mellem oprykningen mellem boligafdelinger og øget etnisk segregation. Det 
fremgår imidlertid, at sammenhængen ikke alene skyldes oprykningsreglerne, 
men også er et udtryk for nogle mere generelle flyttemønstre på boligmarkedet, 
hvor danskere og etniske minoriteter generelt søger mod boligområder, hvor der 
allerede er en høj andel af beboere med samme etniske baggrund som dem selv. 
 
Tabel 1, bilag 1. Ændring i boligudbudet som følge af oprykning (år 2002) 

 Kbh. Frdb. 
Øvrige  
Hovedstad-
somr. 

Odense, 
 Århus, 
Ålborg 

Provinsbyer 
> 15.000 

Øvrige 
kommuner 

Alle boliger -2,4 1,0 -0,8 1,7 -1,1 
Boliger efter opførselsår    
Før 1960 -4,6 -3,5 -12,6 -6,6 0,9 
1960 – 1975 7,6 3,4 10,9 9,8 7,8 
Efter 1975 -1,1 1,3 0,4 0,9 -4,3 
Boligstørrelse      
< 60 m2 8,9 3,9 9,2 5,6 -0,1 
60 -90 m2 -12,7 -6,6 -11,0 -3,4 -3,6 
> 90 m2 0,9 18,1 7,9 11,4 5,8 
Hustype      
Lavt *) -9,2 -9,3 -7,7 -7,9 
Etage -3,1 3,2 1,7 3,8 7,7 
Huslejeniveau      
<400 kr/m2 22,8 -13,6 -6,8 -3,4 3,5 
400-500 kr./m2 -4,2 2,8 1,2 6,6 -0,2 
500-600 kr./m2 -2,4 6,6 0,4 1,9 0,1 
>600 kr./m2 -1,3 -0,5 10,0 2,8 -2,5 

*) Antallet af ledige boliger er for lille 

Endvidere peger undersøgelsen på, at oprykningen i visse dele af landet lægger 
beslag på en stor del af udlejningen i attraktive boligafdelinger (tæt/lav bygge-
ri). I Hovedstadsområdet ca. 50 pct. af udlejningerne i gennemsnit, men med 
store variationer. 
 
Undersøgelsen understøtter ikke formodningen om, at det udelukkende er de 
ressourcestærke lejere, der benytter oprykningsretten. Det er således især børne-
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familier, indvandrere og grupperne uden for arbejdsmarkedet, der bruger opryk-
ningsretten. 
 
Undersøgelsen understøtter heller ikke formodningen om, at oprykningen bi-
drager til, at nogle afdelinger får status som gennemgangsafdelinger. Det skyl-
des, at ventetiden på oprykningslisten i størstedelen af landet er på mindst 5 år, 
og at indflytning i en mindre attraktiv boligafdeling alene med henblik på senere 
oprykning til en mere attraktiv afdeling således i praksis ikke er relevant. 
 
Kommunal anvisning 
I 2004 udarbejdede SBI en undersøgelse af kommunal anvisning. Undersøgel-
sen viser, at på landsplan er 70 pct. af de almene familieboliger omfattet af en 
aftale om kommunal anvisning. Af disse er ca. 2/3 omfattet af en aftale om at 
stille hver fjerde ledige bolig til rådighed, mens ca. 1/5 har aftale om mere end 
hver fjerde ledige bolig. Restgruppen er omfattet af aftaler efter behov eller 
aftaler om mindre end hver fjerde ledige bolig. 
 
Der ligger dog store regionale forskelle bag disse tal. I Københavns og Frede-
riksberg kommuner er der indgået aftale om anvisning med 97 pct. af afdelin-
gerne. I ”Hovedstadsområdet i øvrigt” gælder det for 92 pct. af afdelingerne, 
mens det i de små kommuner kun gælder for 52 pct. af afdelingerne. 
 
I Københavns og Frederiksberg kommuner er der indgået aftale om kommunal 
anvisning til mere end hver fjerde ledige bolig i 91 pct. af afdelingerne (typisk 
er der indgået aftale om hver tredje ledige bolig). For ”Hovedstadsområdet i 
øvrigt” er der indgået aftale om kommunal anvisning til mere end hver fjerde 
bolig i 35 pct. af afdelingerne. Dette tal dækker sandsynligvis over store regio-
nale forskelle, idet flere kommuner på Vestegnen erfaringsmæssigt anviser til 
en meget stor andel af de almene boliger. I resten af landet er der meget sjæl-
dent aftaler om mere end hver fjerde ledige bolig. 
 
Analysen viser, at kommunerne som helhed søger at anvise boliger i afdelinger 
med færrest sociale problemer. Dette gælder dog ikke for Hovedstadsområdet 
(Københavns og Frederiksberg kommuner samt ”Hovedstaden i øvrigt”) og de 
tre største provinsbyer. Her anvises relativt ofte til afdelinger med mange uden 
for arbejdsmarkedet. Baggrunden herfor er dog oftest, at det er i disse afdelin-
ger, at boligerne bliver ledige. 
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Anvisningen bruges oftest i afdelinger med en middelstor koncentration af ind-
vandrere. I Hovedstadsområdet anvises der dog relativt oftere til afdelinger med 
en høj koncentration af indvandrere. 
 
Figur 2, bilag 1. Sammenligning af kommunal anvisning i 1997 og 2002, og 
fleksibel udlejning år 2002 
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Set over de seneste år (1997 til 2002) er antallet af udlejninger via kommunal 
anvisning steget i hele landet, bortset fra Odense, Aalborg og Århus. Faktisk er 
den for hele landet steget fra 11 til 17 pct., hvilket svarer til en stigning på 54 
pct. 
 
SFI har endvidere foretaget en analyse af praksis og politik i forbindelse med 
kommunal anvisning i 2002 i fire udvalgte kommuner (København, Århus, 
Svendborg og Søllerød). Undersøgelsen viser, at der er meget store forskelle på, 
hvornår man kan komme i betragtning til en bolig. Således har Københavns 
Kommune en meget restriktiv anvisningspraksis, mens man i de øvrige kom-
muner også anviser mere ressourcestærke boligsøgende. I København og Sølle-
rød er der lang ventetid på at få anvist en bolig – selv efter en screening af de 
boligsøgende, mens det relativt hurtigt lader sig gøre at få anvist en bolig i 
Svendborg og Århus. 
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Endelig konkluderer undersøgelsen, at det i høj grad er rammebetingelserne, der 
er afgørende for anvisningspraksis. Den restriktive praksis i København skyldes 
blandt andet, at kommunen ikke får stillet flere boliger til rådighed for kommu-
nal anvisning end Århus på trods af, at kommunen har 15.000 flere almene bo-
liger end Århus, og at kommunen har 33 pct. anvisningsret mod Århus Kom-
munes 25 pct. Dette skyldes en lav fraflytningsprocent. Kombineret med et 
indbyggertal, der er næsten dobbelt så stort, betyder det, at praksis nødvendigvis 
må være strammere. 
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Kapitel 9. Sideaktivitetsreglerne  
 
 

9.1. Indledning 
 
Det er en overordnet boligpolitisk målsætning, jf. afsnit 3.3, at boligorganisati-
onerne skal kunne indgå i et samspil med det omgivende samfund på passende 
og fleksibel måde. Dette er samtidig vigtigt i bestræbelserne på at undgå ten-
denser til social og etnisk ghettoisering i boligområderne.  
 
Sideaktivitetsreglerne er centrale i forbindelse med overvejelserne om mulighe-
derne for at styrke det nævnte samspil. Det er meget ofte her, boligorganisatio-
ner og kommuner støder på barrierer i forhold til en udvikling af nye instrumen-
ter og samarbejdsformer. 
 
Hensigten med reglerne er at varetage væsentlige skatteretlige hensyn, modvir-
ke konkurrenceforvridning og sikre beskyttelse af lejernes midler. Disse hensyn 
er fortsat centrale, men det bør overvejes, om disse hensyn kan varetages på en 
mere fleksibel måde end hidtil. 
 
Nedenfor beskrives det eksisterende regelsæt, og i forlængelse heraf gennemgås 
mulighederne for, at den eksisterende styring kan afløses af et regelsæt, der 
giver de almene boligorganisationer og kommunerne større frihedsgrader.  
 

9.2. Lovhjemmel 
 
De gældende regler på området fremgår af: 
 

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 1   
 Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. 
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9.3. Regelindhold 
 
9.3.1. Hovedformål 
De almene boligorganisationers hovedformål er at opføre og administrere alme-
ne boliger og andet støttet byggeri. 
 
En almen boligorganisation kan således – udover at opføre og administrere eget 
byggeri – som forretningsfører administrere andre boligorganisationers byggeri-
er såvel under byggefasen som ved den senere drift. 
 
En almen boligorganisation kan herudover administrere opførelsen og driften af 
andet støttet byggeri, herunder byggerier der er ejet af selvejende institutioner 
og kommuner mv.  
 
Almene andelsselskaber kan administrere de samme byggerier som almene 
boligorganisationer med egne afdelinger. 
 
9.3.2. Sideaktiviteter 
Udover hovedformålet kan de almene boligorganisationer udføre aktiviteter, 
som har en naturlig tilknytning til hovedformålet (sideaktiviteter). Nærmere 
regler herom er fastsat i bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorga-
nisationer mv.  
 
Boligorganisationerne kan - på en række nærmere fastsatte betingelser – udøve 
følgende aktiviteter:    
 
Erhvervsarealer o.l. 

 Fortsat ejerskab af erhvervsarealer i byggeri, der falder inden for bo-
ligorganisationernes formål. Det er en forudsætning, at byggeriet har 
fået tilsagn om offentlig støtte eller havde almen status før den 1. ja-
nuar 1992. Velfærdsministeriet kan dog tillade en begrænset udvi-
delse af eksisterende lejemål. 

 Bygge- og driftsadministration af erhvervslokaler i byggeri, der fal-
der indenfor boligorganisationernes formål.  

 Udlejning af boliger til andet end beboelse, såfremt der er et bolig-
socialt behov herfor, og kommunen godkender dispositionen. Der 
kan endvidere i meget begrænset ske nyopførelse af byggeri med 
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henblik på erhvervsudlejning. Udlejning skal ske via et særligt aktie 
- eller anpartsselskab, som boligorganisationen ejer alle aktier eller 
anparter i. Boligorganisationen kan indskyde op til 1 mio. kr. i sel-
skabet.  

 Ejerskab samt bygge- og driftsadministration af visse sociale institu-
tioner og boliger.  

 Ejerskab samt bygge- og driftsadministration af servicearealer til 
almene ældreboliger.  

 
Administrationslokaler 

 Ejerskab samt bygge- og driftsadministration af egne administrati-
onsbygninger.  

 
Kursuslokaler og ferieboliger 

 Ejerskab samt bygge- og driftsadministration af ferieboliger – pri-
mært til brug for ansatte i boligorganisationen og beboere i boligor-
ganisationens afdelinger.  

 Ejerskab samt bygge- og driftsadministration af kursuslokaler - pri-
mært til brug for ansatte i boligorganisationen og beboere i boligor-
ganisationens afdelinger samt ansatte/beboere i administrerede bo-
ligorganisationer og disses afdelinger.  

 
Erhvervelse af private ejendomme 

 Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på om-
dannelse til boliger, der falder indenfor boligorganisationernes for-
mål. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at ejendommen indehol-
der erhvervsarealer.   

 
Kollektive forsyningsanlæg o.l. 

 Ejerskab samt bygge- og driftsadministration af anlæg til vandforsy-
ning, varmeforsyning, kombineret kraft/varme-forsyning, radio/tv-
signalforsyning og renovation primært til brug for den pågældende 
afdeling/den pågældende boligorganisation/administrerede boligor-
ganisationer og disses afdelinger.  
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Kommunale ejendomme - servicearealer 
 Driftsadministration af kommunale beboelsesejendomme.  
 Bygge- og driftsadministration af visse andre kommunale ejendom-

me. 
 Ejerskab samt bygge- og driftsadministration af servicearealer. 
 Bygge- og driftsadministration af kommunale institutioner og selv-

ejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen eller 
regionen. 

 
Private udlejningsboliger og kollegier mv. 

 Driftsadministration af private udlejningsboliger og kollegier, hvor 
kommunen har anvisningsret, samt af visse andre nærmere angivne 
private boliger. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen 
godkender dispositionen.  

 
Grundejer- og ejerlejlighedsforeninger 

 Driftsadministration af visse grundejerforeninger og ejerlejligheds-
foreninger.  

 
Sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter 

 Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, herunder fo-
rebyggende arbejde, som primært er rettet mod beboere i én eller fle-
re afdelinger i boligorganisationen eller i almene afdelinger, der ad-
ministreres af boligorganisationen.  

 
Ønskes der i en afdeling afholdt udgifter til en social aktivitet, i Ind-
beretning kan dog undlades, hvis aktiviteterne indgår i en helheds-
plan, som er godkendt af kommunen, eller der er tale om aktiviteter, 
hvorom der allerede er indgået aftale mellem kommunen og boligor-
ganisationen efter fritidslovgivningen eller anden lovgivning.  
 
Indberetning kan ligeledes undlades, hvis der er tale om enkeltarran-
gementer, hvor deltagelsen af andre end afdelingens beboere sker 
uplanlagt og tilfældigt. 

 
Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed 

 Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksom-
hed. Ydelserne må ikke sælges til andre, herunder andre almene bo-

312 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 313 

ligorganisationer, medmindre disse administreres af boligorganisati-
onen, eller der er tale om samdrift. Ydelserne må dog sælges til le-
jerne i boligorganisationens eller i administrerede boligorganisatio-
ners afdelinger, hvis ydelserne alene vedrører det lejede. 

 
Indskud mv. i diverse virksomheder og selskaber 

 Indskud i selskab med henblik på erhvervsudlejning, jf. nærmere 
ovenfor.  

 Indskud i visse kollektive forsyningsanlæg o.l., jf. nærmere ovenfor.  
 Opretholdelse af indskud i danske håndværksvirksomheder og visse 

andre danske virksomheder, der har til formål at levere varer, tjene-
steydelser eller entreprenørydelser til almene boligorganisationer el-
ler afdelinger.  

 Indskud i almene andelsselskaber, almene forretningsførerorganisa-
tioner samt i godkendte byfornyelsesselskaber (indskud i andelssel-
skaber skal godkendes af kommunalbestyrelsen). 

 Indskud i og udlån af medarbejdere til et særligt selskab, der som 
forretningsfører forestår ekstern byfornyelse samt indskud i og udlån 
af medarbejdere til et eksportselskab til salg i udlandet af viden om 
boligbyggeri (indskud i begge selskaber forudsætter kommunalbe-
styrelsens godkendelse).  

 
Boligorganisationens indskud i de to sidstnævnte selskaber må sammenlagt 
højst udgøre 1 mio. kr. og højst halvdelen af boligorganisationens arbejdskapi-
tal. 
 
Øvrige aktiviteter 

 Salg af bøger mv. og edb-programmer vedrørende almen boligvirk-
somhed samt afholdelse af udgifter til idé- og arkitektkonkurrencer i 
forbindelse med etablering af støttet byggeri.  

 
Reglerne omfatter også almene boligorganisationer, der er forretningsførerorga-
nisationer. Almene andelsselskaber har ikke adgang til at iværksætte sideaktivi-
teter i eget regi. Almene andelsselskaber kan dog eje og administrere opførelse 
og drift af egne administrationsbygninger samt indrette kursuslokaler i disse 
bygninger til brug for ansatte i selskabet og beboere i administrerede boligorga-
nisationer og disses afdelinger. Andelsselskabet kan endvidere administrere 
drift af grundejerforeninger, gård- og vejlaug o.l., hvori selskabet, administrere-
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de boligorganisationer eller disses afdelinger er medlem. Kommunalbestyrelsen 
skal som nævnt forhåndsgodkende indskud i et alment andelsselskab, ligesom 
kommunalbestyrelsen skal godkende indgåelse af administrationsaftaler med 
dette.  
 
9.3.3. Kommunalt tilsyn  
Boligorganisationerne er forpligtet til at indberette alle nye sideaktiviteter og 
væsentlige ændringer af allerede igangsatte aktiviteter til kommunalbestyrelsen, 
som skal påse, at aktiviteterne er i overensstemmelse med bekendtgørelsen.  
 
Hvis kommunalbestyrelsen finder, at en aktivitet ikke falder indenfor de almene 
boligorganisationers formål eller ikke er omfattet af listen over tilladte sideakti-
viteter, skal kommunalbestyrelsen påbyde aktiviteten standset. 
 
Kommunalbestyrelsen kan herudover påbyde en aktivitet standset, hvis den 
strider mod kommunale økonomiske eller planlægningsmæssige forhold, her-
under energimæssige eller sociale hensyn.  
 
Kommunalbestyrelsen skal - jf. gennemgangen ovenfor i afsnit 9.3.2 - godkende 
følgende sideaktiviteter:  
 

 Etablering af nye erhvervslejemål med henblik på udlejning til skatte-
pligtigt selskab. 

 Erhvervelse af eksisterende ejendomme indeholdende erhvervsarealer. 
 Drift af private udlejningsboliger med kommunal anvisningsret. 
 Drift af private kollegier med kommunal anvisningsret.  
 Indskud i almene andelsselskaber samt indgåelse af administrationsafta-

ler med disse. 
 Indskud i et særligt selskab, der som forretningsfører forestår ekstern 

byfornyelse. 
 Indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri 

og boligadministration.  
 
Boligorganisationen har ikke krav på, at kommunalbestyrelsen godkender akti-
viteten, selvom betingelserne i bekendtgørelsen for at iværksætte denne er op-
fyldt.  
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Har en boligorganisation foretaget indskud i et selskab, skal kommunalbestyrel-
sen kontrollere boligorganisationens engagement i selskabet. Kommunalbesty-
relsen kan afkræve boligorganisationen de oplysninger, som boligorganisatio-
nen i kraft af sit indskud er i besiddelse af om selskabet, f.eks. om størrelsen af 
eventuelle bestyrelseshonorarer. Kommunalbestyrelsen kan endvidere påbyde 
indskud i selskaber nedbragt eller afviklet.  
 
9.3.4. Klageadgang  
Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister om lovligheden af beslutninger 
truffet af beboerdemokratiske organer - herunder tvister om, hvorvidt en aktivi-
tet falder inden for boligorganisationens formål. Enhver, der har en retlig inte-
resse i sagen, kan indbringe en klage for nævnet, jf. lov om leje af almene boli-
ger. 
 
Beboerklagenævnet orienterer kommunalbestyrelsen om sine afgørelser. 
 
Har nævnet vurderet, at en aktivitet ligger uden for de almene boligorganisatio-
ners formål, skal kommunalbestyrelsen påse, at aktiviteten ikke iværksættes 
eller påbyde denne standset.  
 

9.4. Reglernes baggrund og sigte 
 
Reglerne om de almene boligorganisationers sideaktiviteter skal ses på bag-
grund af de foregående års debat om grænserne for boligorganisationernes akti-
viteter. Det tidligere regelsæt var åbent for fortolkninger, og der herskede i høj 
grad usikkerhed om, hvor de nævnte grænser konkret skulle drages. Debatten 
fik i høj grad ”næring” af en række enkeltsager, hvor nogle boligorganisationer 
havde iværksat aktiviteter, der ikke var forenelige med boligorganisationernes 
formål. Centralt i debatten var for det første spørgsmålet om, i hvilken udstræk-
ning boligorganisationerne kunne udføre aktiviteter, der også udføres af private 
virksomheder. På baggrund af den offentlige støtte til opførelse af almene bo-
ligafdelinger blev der således peget på, at en udvidet adgang til at udføre sideak-
tiviteter eventuelt kunne medføre konkurrenceforvridning i forhold til private 
virksomheder. For det andet blev der peget på, at de pågældende aktiviteter 
typisk vil kunne indebære en risiko for tab for boligorganisationen og dermed i 
sidste ende lejerne. 
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De nuværende regler for de almene boligorganisationers sideaktiviteter blev 
tilvejebragt ved en ændring af lov om boligbyggeri i 1995. Loven trådte i kraft i 
1996 efter forudgående anmeldelse til EU-Kommissionen. Anmeldelsen skete, 
fordi der var rejst tvivl om reglernes forenelighed med EF-traktatens konkurren-
ceregler (på grund af den offentlige støtte til de almene boligorganisationers 
afdelinger).  
 
Reglerne indebar således en præcisering af den gældende formålsbestemmelse 
og en konkretisering af grænserne for boligorganisationernes lovlige sideaktivi-
teter. 
 
I forbindelse med vurderingen af, hvilke sideaktiviteter, der kunne tillades, blev 
der lagt afgørende vægt på 4 overordnede hensyn, nemlig:  
 

 at der skal være en naturlig sammenhæng mellem hovedformålet (ker-
neområdet) for boligorganisationens virksomhed og de andre aktivite-
ter, som boligorganisationen udøver. 

 
 at der ikke er en uacceptabel risiko for, at lejernes midler og dermed og-

så i en vis udstrækning det offentliges midler kan gå tabt.  
 

 at der ikke er tale om konkurrenceforvridning i forhold til private og 
andre virksomheder, herunder andre administratorer.  

 
 at skatteretlige hensyn ikke taler imod at lade boligorganisationerne fo-

restå opgaven, idet boligorganisationerne er skattefri. 
 
Regelsættet svarer til de nuværende regler på området med ganske få ændringer, 
herunder især muligheden for at udleje boligorganisationens ejendomme til 
andet end beboelse (erhverv). Formålet med sidstnævnte regelændring er at 
skabe liv og variation i de større, problemramte boligområder, jf. regeringens 
indsats mod ghettoisering. 
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9.5. Styringens karakter  
 
Almenboligloven indeholder nogle forholdsvis generelle bestemmelser om bo-
ligorganisationernes formål. Reglerne er som tidligere nævnt nærmere uddybet i 
bekendtgørelsen om sideaktiviteter.   
 
Regelsættet er navnlig karakteriseret ved følgende forhold: 
 

 Der opregnes positivt, hvilke sideaktiviteter de almene boligorganisati-
oner og disses afdelinger kan udføre (positivliste). Listen er som nævnt 
begrundet i hensynet til lejerne og til en lige konkurrence i forhold til 
private leverandører. 

 Der er ikke krav om udførelse af bestemte sideaktiviteter – det er helt 
op til den enkelte boligorganisation og/eller afdeling at beslutte, om 
man vil iværksætte sideaktiviteter.  

 Alle nye sideaktiviteter skal indberettes til kommunalbestyrelsen, lige-
som en række aktiviteter skal forhåndsgodkendes, inden de iværksættes.  

 Inden for de nævnte rammer er der principielt tale om aftalefrihed mel-
lem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen. 

 
Regelsættet retter sig primært mod boligorganisationerne, idet ministeriet (sta-
ten) som nævnt har fastsat hvilke sideaktiviteter - og på hvilke vilkår - boligor-
ganisationerne kan udøve disse.   
 
Der er tale om en relativ intensiv regulering af boligorganisationerne, da bolig-
organisationerne som nævnt kun kan iværksætte nærmere angivne sideaktivite-
ter på særligt fastsatte vilkår.  
 
Reglerne fokuserer navnlig på produktet (regulering af boligorganisationernes 
virksomhedsområde). Men regelsættet indeholder også reguleringer af proces-
sen, idet det er en forudsætning, at alle sideaktiviteter skal indberettes til kom-
munen, og for en række aktiviteters vedkommende gælder endvidere, at de skal 
forhåndsgodkendes af kommunen.   
 
Sideaktivitetsreglerne vedrører også relationen stat – kommune, idet det er fast-
sat i disse, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at regelsættet overholdes. 
Det er overladt til den enkelte kommune - inden for de rammer, som staten har 
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fastsat - at styre/godkende aktiviteterne. Kommunen har således mulighed for at 
give afslag på en ansøgning om godkendelse, hvis den efter en samlet vurdering 
finder, at den pågældende disposition ikke er hensigtsmæssig. Hvis kommunen 
ønsker en videregående indflydelse på boligorganisationernes udøvelse af side-
aktiviteter, kan den indgå en frivillig aftale med boligorganisationen.  
 

9.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer  
 
Fra forskellig side i boligsektoren har der været fremsat et generelt ønske om 
mere frie rammer for udøvelse af sideaktiviteter, idet det nuværende regelsæt 
ses som en barriere for etableringen af en række relevante aktiviteter i relation 
til boligområderne. Kravene går først og fremmest på bestemmelsernes indhold, 
idet ønskerne især handler om en udvidelse af listen over lovlige sideaktiviteter. 
Endvidere er efterlyst større fleksibilitet i regelsættet, herunder en reduktion af 
den procesregulering, der i dag gøres gældende i form af krav om indberetning 
og kommunal forhåndsgodkendelse af sideaktiviteter. 
 
I forlængelse heraf er der peget på nogle konkrete områder, hvor det nuværende 
regelsæt medfører nogle urimelige begrænsninger. Det drejer sig dels om de 
traditionelle ejendomsområder, hvor sektoren i forvejen har sit primære virke-
felt, og hvor der forvaltningsmæssigt, finansielt og byggemæssigt er behov for 
større frihedsgrader, dels om det sociale område. 
 
Desuden er der behov for, at boligorganisationernes sideaktiviteter i højere grad 
koordineres med kommunens aktiviteter på blandt andet social-, beskæftigelses- 
og planområdet, fordi boligorganisationens sideaktiviteter spiller tæt sammen 
med kommunens by- og boligpolitik. 
 
Som eksempler kan nævnes: 
 
Etablering af blandet byggeri (herunder erhverv o.l.) 
Efter de gældende regler må boligorganisationen hverken eje eller administrere 
opførelse og drift af ejerboliger, private udlejningsejendomme eller private an-
delsboliger uden offentlig støtte.  
 
Reglerne betyder blandt andet, at det er kompliceret at gennemføre et blandet 
boligprojekt, fordi der skal etableres et længerevarende og forpligtende samar-
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bejde med én eller flere andre bygherrer om opførelsen af byggeriet, og det vil 
være nødvendigt, at der er enighed mellem parterne om alle væsentlige forhold 
vedrørende byggerierne fra start til slut. Dertil kommer, at den private bygherre 
ofte vil have et ønske om at opføre den private del i eget regi, medens den of-
fentlige del af byggeriet vil skulle udbydes. Dette skaber meget forskellige vil-
kår for byggerierne. De nævnte forhold kan udgøre en barriere for blandet byg-
geri, navnlig hvis dette ønskes indrettet i samme bygning. 
 
Med henblik på at styrke det sociale liv i bred forstand i boligområdet og sikre 
en alsidig beboersammensætning vil det være nyttigt, hvis boligorganisationer-
ne kan indrette lokaler med henblik på udlejning til andet end beboelse, f.eks. til 
butikker og kontorlokaler samt til kultur, uddannelses- og sundhedsinstitutioner. 
I dag er der ofte ingen eller kun få erhvervsvirksomheder i de belastede bolig-
områder. 
 
De nuværende regler om sideaktiviteter giver kun de almene boligorganisatio-
ner mulighed for at etablere erhvervsarealer i begrænset omfang. Reglerne åb-
ner som nævnt mulighed for, at boligorganisationen med kommunalbestyrelsens 
godkendelse kan nedlægge boliger med henblik på udlejning til andet end bebo-
else. Der kan endvidere i meget begrænset omfang ske nyopførelser af er-
hvervsarealer med henblik på udlejning. Udlejningen skal ske gennem et skatte-
pligtigt aktie- eller anpartsselskab, som boligorganisationen ejer alle aktier eller 
anparter i. Boligorganisationen kan indskyde op til 1 mio. kr. i selskabet. De 
omtalte regler trådte i kraft i januar 2006.  
 
For at skabe bedre vilkår for byggeri med blandede ejerformer, som vil kunne 
medvirke til at sikre en afbalanceret beboersammensætning i det pågældende 
boligområde, kan det overvejes at tillade de almene boligorganisationer at ad-
ministrere opførelse af ikke-støttet boligbyggeri og at eje dette i byggefasen 
med salg for øje. Et eventuelt overskud skal indbetales til dispositionsfonden, 
ligesom fondens midler omvendt kan anvendes til dækning af et eventuelt tab.  
 
Med henblik på at skabe bedre rammer for erhverv vil det endvidere være hen-
sigtsmæssigt at etablere mulighed for, at boligorganisationerne kan administrere 
opførelsen og eje byggeri til erhvervsformål i byggefasen både med henblik på 
udlejning og med salg for øje. 
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I forlængelse heraf kan der være et behov for, at boligorganisationen kan admi-
nistrere drift af ikke - støttet byggeri i de pågældende boligområder. Dette er 
omtalt nærmere nedenfor om udnyttelse af know-how mv.  
 
Etablering af it -netværk o.l.  
De almene boligorganisationer kan allerede efter de gældende regler drive an-
læg til radio/tv-signalforsyning. Den teknologiske udvikling indebærer i stigen-
de grad en integration af forskellige medier, således at der i samme anlæg tek-
nisk kan fremføres såvel radio- og tv-signaler som internet, ligesom anlæggene 
kan anvendes som it-netværk. De almene boligorganisationer har ikke i dag 
mulighed for at udnytte disse muligheder, da de gældende regler alene giver ret 
til fremføring af radio/tv-signaler. Der er på den baggrund behov for at præcise-
re, at de almene boligorganisationer kan eje og drive it-netværk (internetforbin-
delse og netværk) på linie med anlæg til radio/tv-signalforsyning.  
 
Sideaktiviteter i almene andelsselskaber  
Med forslag 6.3 er det foreslået at harmonisere reglerne for forretningsføreror-
ganisationer og andelsselskaber, således at der fremover opereres med en ”al-
men administrationsorganisation”. Som en del heraf bør almene andelsselskaber 
have samme muligheder for at udøve sideaktiviteter som de almene forretnings-
førerorganisationer. Herved kan det i højere grad blive attraktivt at danne så-
danne selskaber. 
 
Ligestillingshensyn taler endvidere for at ophæve særreglerne for andelsselska-
berne om, at kommunalbestyrelsen skal godkende indskud i samt etablering af 
administrationsaftaler med disse.  
 
Udnyttelse af know-how mv. 
Udviklingen i boligområderne – herunder ønskerne om i højere grad at etablere 
områder med blandede ejerformer – taler for, at almene boligorganisationer i 
kraft af deres erfaringer med administration af byggerier og fællesarealer mv. i 
højere grad end i dag bør kunne administrere driften af ikke-støttet byggeri, 
herunder navnlig af byggeri, som fysisk er beliggende i nærheden af det støttede 
byggeri. 
 
I forlængelse heraf vil det endvidere være hensigtsmæssigt at åbne for, at alme-
ne ejendomsfunktionærer kan udføre viceværtsarbejde for andet byggeri eller 
for en kommune, der har tilgrænsende arealer. 
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Sociale aktiviteter 
Efter gældende regler skal der, inden sociale aktiviteter for andre end de almene 
beboere i afdelingen iværksættes, ske indberetning til kommunalbestyrelsen, 
herunder med oplysninger om afdelingens udgifter til den pågældende aktivitet. 
 
Den nævnte indberetning kan undlades, hvis aktiviteten indgår som led i en af 
kommunen godkendt helhedsplan eller i en aftale mellem boligorganisationen 
og kommunen efter fritidslovgivningen eller anden lovgivning. Endelig kan 
indberetning undlades ved enkeltarrangementer, hvor deltagelsen af andre end 
afdelingens beboere sker uplanlagt og tilfældigt. 
 
Der er behov for, at regelsættet bør gøres mere fleksibelt og i højere grad skaber 
incitamenter til et øget samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen 
om iværksættelse af sociale aktiviteter, herunder forebyggende arbejde i bolig-
området. 
 
”Sociale viceværter”  
Fra boligorganisationerne har det været fremført, at der i boligområder med 
sociale problemer, er behov for at boligorganisationerne kan ansætte ”sociale 
viceværter”, der har bredere funktioner end de nuværende beboerrådgivere. De 
”sociale viceværter” vil kunne forestå en bred vifte af servicetilbud til beboerne 
i området, f.eks. bistand til børn og unge med f.eks. lektier, erhvervsvalg mv., 
ligesom de gennem den daglige kontakt med beboerne vil kunne indgå i en bre-
dere social indsats i boligområdet.  
 

9.7. Overvejelser om ændringer af regler/styring 
 
9.7.1. Indledning 
De gældende regler for sideaktiviteter giver ikke tilstrækkelig plads til, at bolig-
organisationerne kan udnytte deres boligadministrative kompetencer f.eks. i 
forbindelse med etablering af blandet byggeri, idet boligorganisationen alene 
kan stå for opførelse af eget byggeri. Også i forbindelse med det eksisterende 
byggeri, vil det være hensigtsmæssigt, at boligorganisationen kunne administre-
re andet byggeri, herunder erhverv, med henblik på at opnå en mere effektiv 
administration af boligområdet. Endelig er reglerne også på visse punkter ude af 
takt med den teknologiske udvikling. Der er derfor behov for at skabe større 
fleksibilitet på området, således: 
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 at boligorganisationerne får større indholdsmæssig handlefrihed til at 
agere i samarbejde med kommuner og andre relevante parter blandt an-
det i problemramte områder.  

 
 at reglerne understøtter mulighederne for en effektiv og rationel drift, 

og 
 
 at regelsættet afspejler den teknologiske udvikling vedrørende f.eks. bo-

ligorganisationernes muligheder for at eje og drive internetforbindelser 
og it-netværk mv. 

 
Udgangspunktet for alle ændringer må imidlertid være de hidtil gældende ho-
vedhensyn bag regelsættet for sideaktiviteter: 
 

 der skal være en naturlig sammenhæng mellem hovedformålet (kerne-
området) for boligorganisationens virksomhed og de andre aktiviteter, 
som boligorganisationen udøver. 

 
 der må ikke være en uacceptabel risiko for, at lejernes midler og der-

med også i en vis udstrækning det offentliges midler kan gå tabt.  
 

 der må ikke være tale om konkurrenceforvridning i forhold til private 
og andre virksomheder, herunder andre administratorer.  

 
 boligorganisationerne aktiviteter må ikke være i strid med skatteretlige 

hensyn, idet boligorganisationerne er skattefri. 
 
Dertil kommer, at der ikke må være tale om løsning af kommunale opgaver, 
hvilket navnlig har betydning i forbindelse med iværksættelse af sociale aktivi-
teter o.l. 
 
De nævnte overordnede hensyn peger på, at det fortsat er nødvendigt at opret-
holde en indholdsmæssig regulering af området i form af en positiv opregning 
af tilladte aktiviteter. Men det er klart, at reguleringen kan antage forskellige 
former. Der ligger således ikke i selve reguleringsbehovet fuldstændige ret-
ningslinier for styringsformen, herunder behovet for krav om indberetning og 
forhåndsgodkendelser af sideaktiviteter. De nævnte hensyn sætter dog som 
nævnt nogle grænser for eventuelle ændringer af regelsættet i retning af større 
handlefrihed for boligorganisationerne og for kommunerne.  
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Som omtalt må almene boligorganisationers sideaktiviteter ikke medføre kon-
kurrenceforvridning i forhold til private aktører. 
 
De danske skatteregler vil ligeledes udgøre en barriere for, hvilke nye aktiviteter 
boligorganisationerne kan iværksætte. Overvejelser om at skabe større fleksibi-
litet i de tilladte sideaktiviteter, vil således have konsekvenser for boligorganisa-
tionernes nuværende skattefrihed. 
 
Udgangspunktet er, at en udvidelse af de nuværende tilladte sideaktiviteter med-
fører, at boligorganisationens aktiviteter bliver skattepligtige i sin helhed.  
 
Det daværende Socialministerium anmodede i forbindelse med arbejdet med 
rapporten om den almene boligsektors fremtid konsulentfirmaet Deloitte om at 
foretage en analyse af konsekvenserne af en eventuel beslutning om at gøre 
almene boligorganisationer fuldt skattepligtige. Undersøgelsen, der er fra de-
cember 2006, peger i retning af, at boligorganisationerne sandsynligvis vil få 
merudgifter af en ikke ubetydelig størrelse.  
 
Fuld skattepligt vil således nødvendiggøre enten lejeforhøjelser i den enkelte 
boligorganisation eller større offentlig støtte for at kunne eliminere skattebelast-
ningen.  
 
I forbindelse med overvejelserne om større frihedsgrader for boligorganisatio-
nerne er der således fokuseret på ændringer, der ikke fører til fuld skattepligt.  
 
I forbindelse med de nye regler for erhvervsudlejning fra 2006 blev boligorga-
nisationens sideaktiviteter udvidet. Erhvervsudlejningen blev isoleret til et an-
parts- eller aktieselskab, som står for den pågældende aktivitet (udlejningen af 
lokalerne), og som betaler skat af et eventuelt overskud. Boligorganisationen 
skal eje alle anparter eller aktier i selskabet.  
 
Det er vurderingen, at denne selskabsmodel også vil kunne anvendes på andre 
sideaktivitetsområder. Dels sikrer den lige konkurrencevilkår på et område, 
hvor udvidede aktiviteter sker i konkurrence med private leverandører. Dels 
sikrer udskillelsen af aktiviteten i et selvstændigt selskab, at selskabet kan blive 
skattepligtigt uden, at det fører til fuld skattepligt for alle boligorganisationens 
aktiviteter. 
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Med udgangspunkt i denne model er således foreslået en række ændringer i 
regelsættet, som på en række punkter indebærer væsentlige lempelser og mere 
fleksible rammer for de almene boligorganisationer og de tilsynsførende kom-
muner, jf. nærmere nedenfor. Forslagene imødekommer samtidig på en række 
konkrete punkter de ovenfor nævnte ønsker om ændringer i det gældende regel-
sæt. 
 
Hovedsynspunktet bag forslagene er, at sideaktiviteter på områder, hvor der 
også er private leverandører, kun må udøves via et særligt selskab, der er skat-
tepligtigt. Indskud i selskabet skal desuden foretages efter markedsøkonomiske 
investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal forrentning af de inve-
sterede midler. Herved sikres private leverandører lige konkurrencevilkår.  
 
Undtaget fra denne ”hovedregel” er aktiviteter, som er tæt forbundne med bo-
ligorganisationens kerneaktiviteter (f.eks. ejerskab og driftsadministration af 
visse ejendomme), eller som af særlige grunde bør være undtaget, f.eks. fordi de 
er af meget begrænset økonomisk betydning. Hovedparten af de eksisterende 
sideaktiviteter falder inden for én af disse ”basale sideaktiviteter” og bør således 
fortsat kunne iværksættes uden krav om udskillelse i et særligt selskab.  
 
Øvrige aktiviteter - ”udvidede sideaktiviteter” - forudsættes som omtalt ovenfor 
omfattet af kravet om udskillelse i et særligt selskab. 
 
Nedenfor under afsnit 9.7.2 - 9.7.8 er - med udgangspunkt i ovenstående be-
mærkninger - foreslået en række ændringer i det gældende regelsæt.  
 
Som led i en overgang til en udvidet aftalestyring er det tilstræbt at afvikle reg-
lerne om indberetning af sideaktiviteter og forenkle reglerne om kommunal 
forhåndsgodkendelse af sideaktiviteter.  
 
Ændringsforslagene vedrører navnlig nye sideaktiviteter. Boligorganisationer-
nes nuværende adgang til at udøve sideaktiviteter - dvs. adgangen til både at 
fortsætte og påbegynde aktiviteter i henhold til de hidtidige regler - forudsættes 
som udgangspunkt opretholdt. Det er således udtrykkeligt angivet nedenfor, i 
hvilket omfang forslagene henholdsvis udvider/indskrænker boligorganisatio-
nernes nuværende adgang til at udøve sideaktiviteter.  
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9.7.2. Kommunalt tilsyn 
 
Forslag 9.1: Det foreslås, at reglerne om forhåndsindberetning af 
nye sideaktiviteter som hovedregel afskaffes. 
 
Efter de gældende regler skal boligorganisationen indberette nye sideaktiviteter 
og væsentlige ændringer i eksisterende. Indberetning skal ske, inden de pågæl-
dende aktiviteter iværksættes.  
 
Det foreslås, at disse regler om kommunal indberetning som hovedregel afskaf-
fes, således at indberetning alene sker efterfølgende som en særlig specifikation 
til regnskaberne. Dette skal endvidere ses i lyset af, at boligorganisationens 
revisor efter revisionsreglerne skal være opmærksom på forhold uden for bolig-
organisationens formål. Det må samtidig overvejes, om der skal indgå et 
spørgsmål om eventuelle nye sideaktiviteter i et revideret spørgeskema (den 
såkaldte ”tipskupon”), jf. kapitel 7. 
 
Det særlige indberetningskrav vedrørende iværksættelse af sociale aktiviteter og 
fritidsaktiviteter opretholdes. Dog foreslås der åbnet mulighed for at undlade 
indberetning i tilfælde, hvor den pågældende aktivitet er aftalt med kommunen. 
Den nævnte aftalemulighed skal skabe et incitament til et øget samarbejde og 
koordinering mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om løsnin-
gen af sociale opgaver i boligområderne. Der henvises nærmere til forslag 9.10 
nedenfor. 
 
Reglerne om kommunal godkendelse af en række sideaktiviteter opretholdes 
som hovedregel også. Dog foreslås reglerne forenklet på nogle punkter, jf.  for-
slagene 9.2 og 9.3 nedenfor.  
 
De gældende tilsynsregler vedrørende sideaktiviteter forudsættes i øvrigt opret-
holdt (jf. afsnit 9.3.3 ovenfor), ligesom de forudsættes også at skulle gælde på 
de foreslåede nye aktivitetsområder. Specielt hvad angår indskud i et skatteplig-
tigt selskab bemærkes, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med boligorga-
nisationens engagement i dette. Kommunalbestyrelsen kan herunder påbyde 
indskuddet nedbragt eller afviklet. 
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Forslag 9.2: Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal godkende 
indskud i et skattepligtigt selskab, der udøver sideaktiviteter. Det 
pågældende selskab skal være organiseret som et aktie- eller et 
anpartsselskab, og indskuddet skal foretages efter markedsøkono-
miske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal for-
rentning. Endelig vil det være en betingelse, at boligorganisationen 
kun hæfter med sit indskud for tab i selskabet. Godkendelsen af 
sideaktiviteter i et selskab vil kunne ske i form af en rammegodken-
delse. 
 
Efter gældende regler har boligorganisationen mulighed for at foretage indskud 
i følgende skattepligtige selskaber: 
 

 Aktie- eller anpartsselskab, der som forretningsfører forestår ekstern 
fornyelse. 

 Aktie- eller anpartsselskab, der sælger viden i udlandet om boligbyggeri 
og boligadministration.  

 Aktie- eller anpartsselskab, der udlejer erhvervsarealer. 
 
Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen godkender indskud i de nævnte 
selskaber. Det er blandt andet en betingelse for godkendelsen, at en række krav 
vedrørende selskabsform, indskuddets størrelse, hæftelse, ansvarsforsikring 
samt investeringsprincipper er opfyldt. 
 
Som ovenfor nævnt vil det af konkurrencegrunde være nødvendigt også at stille 
krav om etablering af et skattepligtigt selskab i forbindelse med en række nye 
sideaktiviteter. Det drejer sig om følgende aktiviteter:  
 

 Nyopførelse og udlejning af erhvervsarealer (forslag 9.4 nedenfor).  
 Bygge- og driftsadministration af ikke-støttet byggeri i boligområdet 

(forslag 9.8 nedenfor). 
 Ekstern ejendomsservice i boligområdet – i form af vedligeholdelse og 

pasning af gårdanlæg og grønne arealer (forslag 9.9 nedenfor). 
 
Det foreslås, at kommunalbestyrelsen ligeledes skal godkende indskud i et skat-
tepligtigt selskab, der udøver disse aktiviteter. Det er en betingelse, at selskabet 
organiseres som et aktie- eller et anpartsselskab, at indskuddet foretages efter 
markedsøkonomiske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal 
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forrentning, samt at boligorganisationen kun hæfter med sit indskud for tab i 
selskabet. 
 
Det er ikke fundet nødvendigt at fastsætte yderligere krav til boligorganisatio-
nens engagement i det pågældende selskab, herunder krav vedrørende indskud-
dets størrelse samt krav til deltagerkreds (spørgsmålet om, hvorvidt andre end 
boligorganisationen må foretage indskud i selskabet). De nævnte forhold forud-
sættes reguleret i de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter for sin god-
kendelse. Dette er en opblødning i forhold til det gældende regelsæt, der inde-
holder generelle regler om disse forhold. 
 
Kommunalbestyrelsen tager endvidere i forbindelse med sin godkendelse stil-
ling til, hvorvidt de pågældende sideaktiviteter skal udøves gennem ét eller flere 
selskaber.  
 
Med henblik på at forenkle og at styrke aftalestyringen foreslås, at kommunens 
godkendelse vil kunne omfatte flere forskellige sideaktiviteter - rammegodken-
delser. Kommunalbestyrelsen vil som led i en sådan rammegodkendelse kunne 
godkende aktiviteter, som ikke p.t. er aktuelle, men som boligorganisationen 
påtænker at iværksætte på et senere tidspunkt. Dette er ligeledes en opblødning i 
forhold til gældende regler, som forudsætter oprettelse af et selskab for hver 
enkelt type af aktivitet.  
 
Det bemærkes, at eksisterende skattepligtige selskaber, jf. ovenfor, kan fortsætte 
deres aktiviteter på uændrede vilkår. Hvis en boligorganisation for fremtiden 
ønsker at påbegynde sådanne aktiviteter, vil kommunalbestyrelsen kunne god-
kende disse på de vilkår som er nævnt ovenfor. De pågældende aktiviteter vil 
herunder kunne indgå i et skattepligtigt selskab, der også omfatter andre sideak-
tiviteter.  
 
Det er vurderingen, at de kommunale godkendelser - og den fleksibilitet, der 
samtidig er foreslået i forbindelse hermed - vil kunne bidrage til at sikre, at der 
tages højde for de særlige forhold, der måtte gøre sig gældende i den enkelte 
boligorganisation og i det pågældende boligområde, samt at der sker en koordi-
nering med den kommunale planlægning.  
 
Spørgsmålet om etablering af sideaktiviteter er et oplagt emne for styringsdialo-
gen mellem kommunen og boligorganisationerne. Parterne vil f.eks. kunne ind-
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gå aftaler om, hvilke sideaktiviteter boligorganisationen skal iværksætte inden 
for en nærmere angivet tidshorisont. Hvis der blandt disse er aktiviteter, som 
kræver en kommunal godkendelse, vil dialogen også kunne omfatte de vilkår, 
der skal knyttes til godkendelsen, jf. ovenfor. 
 
Forslag 9.3: Det foreslås, at reglerne om godkendelse af indskud i 
og indgåelse af administrationsaftaler med almene andelsselskaber 
afskaffes. 
 
Med forslag 6.3 er det foreslået at harmonisere reglerne for forretningsføreror-
ganisationer og andelsselskaber, således at der fremover opereres med en ”al-
men administrationsorganisation”. I forlængelse heraf foreslås, at reglerne om 
godkendelser af indskud i almene andelsselskaber samt indgåelse af administra-
tionsaftaler med disse afskaffes. Herved skabes ligestilling i forhold til almene 
forretningsførerorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber, hvor der 
ikke er krav om kommunal forhåndsgodkendelse af de nævnte dispositioner.  
 
9.7.3. Etablering af blandet byggeri (herunder erhverv o.l.) 
 
Forslag 9.4: Det foreslås, at almene boligorganisationer får mulig-
hed for at nyopføre/etablere ustøttede erhvervsarealer i boligområ-
det.  
 
Som led i bestræbelserne på at skabe bedre rammer for erhverv mv. foreslås, at 
boligorganisationen eller en afdeling får mulighed for at nyopføre/etablere 
ustøttede erhvervsarealer.  
 
Følgende betingelser skal være opfyldt: 
 

 der er behov for erhvervsarealerne i boligområdet 
 omfanget af erhvervet står i forsvarligt forhold til boligarealet  
 erhvervsarealerne udskilles i en særlig afdeling, samt  
 dispositionen er godkendt af kommunalbestyrelsen.  

 
Da aktiviteterne udføres i konkurrence med private, må det imidlertid forudsæt-
tes, at udlejningen af erhvervslokalerne sker gennem et skattepligtigt selskab 
samt at boligorganisationen sandsynliggør, at selskabet kan leje arealerne ud til 
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markedslejen, samt at markedslejen ved selskabets etablering ligger over den 
leje, som selskabet skal betale til boligorganisationen (balancelejen). 
 
Forslaget vil indebære en betydelig lempelse i forhold til gældende regler, der 
som udgangspunkt forudsætter, at boligorganisationerne ikke må etablere og eje 
erhvervsarealer (bortset fra erhvervsarealer etableret før 1. januar 1992). 
 
Der bør samtidig åbnes for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravet 
om udskillelse i særlig afdeling og udlejning via skattepligtigt selskab, hvis der 
er tale om nyopførelse i meget begrænset omfang eller mindre udvidelser af 
eksisterende arealer (etableret før 1. januar 1992). 
 
Spørgsmålet om at fremme mulighederne for at blande forskellige bolig- og 
ejerformer i et boligområde er nærmere omtalt nedenfor under afsnit 9.7.5.  
 
Forslag 9.5: Det foreslås, at den nugældende særlige adgang til at 
eje samt administrere opførelse og drift af ferieboliger for ansatte og 
beboere ophæves, således at der ikke fremover kan tages sådanne 
initiativer. 
 
De almene boligorganisationer kan efter gældende regler eje samt administrere 
opførelse og drift af ferieboliger til brug for ansatte og beboere. Denne aktivitet 
vurderes ikke at være tæt forbundet med boligorganisationens hovedformål. 
Dertil kommer, at behovet nemt vil kunne tilgodeses ved at leje boligerne på det 
private marked. Det foreslås på denne baggrund gennemført en opstramning af 
reglerne, hvorefter adgangen til at eje samt administrere opførelse og drift af 
ferieboliger ophæves, således at der ikke fremover kan tages sådanne initiativer.  
 
9.7.4. Etablering af it-netværk o.l.  
 
Forslag 9.6: Det foreslås, at boligorganisationen får samme mulig-
heder for at eje og drive IT-netværk, som den allerede har i dag 
med hensyn til radio-tv-signalforsyning.    
 
Boligorganisationerne har i dag mulighed for at forsyne boligerne med radio- og 
tv-signaler. Den teknologiske udvikling har i stigende grad nedbrudt grænserne 
til it-netværk, hvorfor det efterhånden bliver vanskeligere at skelne mellem de 
forskellige elektroniske medier. Samtidig må forsyningen med it-netværk (in-
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ternet forbindelse og netværk) efterhånden anses for en almindelig installation i 
en nutidig bolig, hvorved disse kollektive anlæg kan siges at være snævert for-
bundet med boligorganisationernes hovedformål. Det foreslås på den baggrund 
at justere de nugældende regler, således at de almene boligorganisationer frem-
over kan eje og drive it-netværk. 
 
9.7.5. Sideaktiviteter i almene andelsselskaber  
 
Forslag 9.7: Det foreslås, at almene andelsselskaber får tilsvarende 
muligheder for at udøve sideaktiviteter som almene forretningsfø-
rerorganisationer.  
 
Med forslag 6.3 er det foreslået at harmonisere reglerne for forretningsføreror-
ganisationer og andelsselskaber, således at der fremover opereres med en ”al-
men administrationsorganisation”.  
 
I forlængelse heraf og af forslag 9.3 foreslås det, at almene andelsselskaber får 
tilsvarende muligheder for at udøve sideaktiviteter som almene forretningsfø-
rerorganisationer, idet der findes ikke tilstrækkeligt grundlag for at opretholde 
forskelle mellem hvilke sideaktiviteter en almen forretningsførerorganisation og 
et alment andelsselskab kan udøve.  
 
9.7.6. Udnyttelse af know-how mv. 
 
Forslag 9.8: Det foreslås, at almene boligorganisationer får en ge-
nerel adgang til at administrere opførelse og drift af ikke–støttet 
byggeri i boligområdet.  
 
Med det formål at styrke mulighederne for at etablere blandede byggeri-
er/bomiljøer i boligområderne foreslås det at give boligorganisationerne en ge-
nerel adgang til at administrere opførelse og drift af ikke-støttet byggeri.  
 
Adgangen afgrænses til det boligområde, hvor den pågældende boligorganisati-
on eller administrerede boligorganisationer har én eller flere afdelinger. Da de 
pågældende ydelser også kan leveres af private, vil disse skulle udskilles i et 
skattepligtigt selskab. 
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Forslaget er en væsentlig lempelse af de gældende regler. Boligorganisationerne 
har i dag kun meget begrænsede muligheder for at administrere opførelse og 
drift af byggeri, der ikke er opført med offentlig støtte. Forslaget betyder, at 
boligorganisationen fremover vil kunne administrere opførelse og drift af en 
bred vifte af byggerier i lokalområdet, herunder private ejerboliger og andelsbo-
liger samt private udlejningsboliger.  
 
Når det ikke foreslås åbnet for, at boligorganisationerne kan eje de pågældende 
byggerier med henblik på afhændelse, hænger det sammen med, at boligorgani-
sationen i givet fald vil skulle skabe sikkerhed for, at ejerskabet ikke påfører 
boligorganisationen eller dens lejere væsentlige tab (eventuelt i form af for-
håndsaftaler med kommende ejere om at aftage det færdige byggeri). Dette vil 
være en noget ”tung” konstruktion, og det er vurderingen, at man med oven-
nævnte forslag, som er mere enkelt, vil kunne opnå samme fordele. 
 
Forslaget indebærer en opstramning af den gældende regel om administration af 
opførelse og drift af erhvervslokaler, idet det – i modsætning til de gældende 
regler – vil være et krav, at der sker udskillelse i et skattepligtigt selskab. Dette 
vurderes at være rimeligt, idet der ikke bør være forskel på boliger og erhverv i 
denne sammenhæng. I begge tilfælde er der private leverandører af samme 
ydelser på markedet. Der bør i det kommende regelsæt skabes sikkerhed for, at 
allerede indgåede driftsaftaler kan respekteres. 
 
Forslag 9.9: Det foreslås, at de almene boligorganisationer får mu-
lighed for at tilbyde ejendomsserviceydelser til andre bygningsejere 
i boligområdet (vedligeholdelse og pasning af gårdanlæg og grønne 
arealer).  
 
I forlængelse af de ovenfor nævnte forslag vedrørende bygningsdrift foreslås, at 
det skal være muligt at tilbyde andre byggerier i boligområdet ejendomsservice-
ydelser i form af vedligeholdelse og pasning af gårdanlæg og grønne arealer. På 
grund af konkurrencen med private vil der ligeledes skulle stilles krav om, at 
aktiviteten udøves via et skattepligtigt selskab.  
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9.7.7. Forbedrede regler vedrørende sociale aktiviteter 
 
Forslag 9.10: Det foreslås, at der åbnes for en lettere adgang til at 
etablere sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, der også omfatter 
andre end beboerne i afdelingen/boligorganisationen. I forlængelse 
heraf foreslås en udtrykkelig hjemmel til at udleje fælleslokaler til 
andre end afdelingens beboere.   
 
De gældende regler om iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, 
herunder forebyggende arbejde, rummer som nævnt en ganske vid bemyndigel-
se for boligorganisationen og beboerne til at iværksætte en række aktiviteter, 
som primært er rettet mod boligområdet og de enkelte beboere. 
 
Reglen om, at der skal ske en særlig forhåndsindberetning til kommunalbesty-
relsen af aktiviteter, hvori også andre end boligafdelingens beboere deltager 
med tilhørende budget, har sin baggrund i, at boligorganisationens aktiviteter 
primært er forbeholdt beboerne. Hertil kommer, at der ikke må være tale om 
løsning af en kommunal opgave. Disse hensyn gør sig fortsat gældende, men 
med aftalestyringen kan disse varetages på en mere fleksibel måde.  
 
Det foreslås på denne baggrund, at reglen forenkles, således at der bliver en 
generel mulighed for at undlade indberetning i tilfælde, hvor den pågældende 
aktivitet er aftalt med kommunen. Aftalemuligheden sikrer de hensyn, der ligger 
bag de nuværende regler og skaber samtidig et incitament til et øget samarbejde 
mellem kommunalbestyrelsen om løsningen af sociale opgaver i boligområder-
ne.  
 
Reglerne om sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter foreslås i øvrigt ikke ændret. 
Det bemærkes i den forbindelse, at hovedparten af de opgaver, der udføres af 
”sociale viceværter” vurderes at kunne iværksættes inden for rammerne af det 
gældende regelsæt. Samtlige beboere betaler udgifterne hertil over huslejen. 
 
Derudover foreslås indført en udtrykkelig hjemmel til, at boligorganisationen - i 
forbindelse med sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter i boligområdet - kan 
udleje fælleslokaler til andre end afdelingens beboere, herunder til lokale for-
eninger mv. og til kommunen. Det er en forudsætning, at den nævnte udlejning 
har et begrænset omfang, at de pågældende brugere betaler et beløb, der skøns-
mæssigt svarer til den udgift, som boligafdelingen påføres ved at andre end 
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beboerne benytter lokalerne, samt at udlejning af lokalerne sker tidsbegrænset. 
Endelig er det en betingelse, at der sker indberetning til kommunen om udlej-
ningen efter tilsvarende regler som gælder for iværksættelse af sociale aktivite-
ter, som omfatter andre. Indberetningen kan dog undlades, hvis der på forhånd 
er indgået en aftale med kommunen om udlejning af lokalerne, jf. bemærknin-
gerne ovenfor om iværksættelse af sociale aktiviteter.  
 
9.7.8. Øvrige sideaktiviteter 
 
Forslag 9.11: Det foreslås, at boligorganisationen kan udlåne med-
arbejdere til et skattepligtigt selskab, der udøver sideaktiviteter. Det 
er en forudsætning, at boligorganisationen opnår fuld dækning for 
omkostningerne derved.  
 
Det foreslås, at boligorganisationen kan udlåne medarbejdere til et skatteplig-
tigt selskab, der udøver sideaktiviteter. Det er en forudsætning, at boligorganisa-
tionen opnår fuld dækning for omkostningerne derved. Dette svarer til de gæl-
dende regler vedrørende byfornyelsesrådgivnings- og videnseksport-selskaber. 
 
Forslag 9.12: Det foreslås, at den gældende bestemmelse om salg 
af bøger og edb-programmer om boligbyggeri gøres mere rummelig.  
 
Det foreslås, at bestemmelsen om salg af bøger og EDB-programmer til admi-
nistration af støttet byggeri bliver gjort bredere i formuleringen - f.eks. således 
at boligorganisationen kan udvikle og sælge viden om støttet byggeri, herunder 
udgive bøger, sælge administrative systemer og edb-baserede produkter o.l. til 
boligadministration, herunder til administration af støttet byggeri. Flere navnlig 
større boligorganisationer udvikler og sælger i dag sådanne ydelser og bidrager 
dermed til en udvikling af den almene boligsektor. Der er alene tale om en præ-
cisering af den gældende bestemmelse.  
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Kapitel 10. Boligorganisationernes egenkapi-
tal og samlede driftsøkonomi 
 
 

10.1. Indledning 
 
De almene boligorganisationer kan på forskellig måde opbygge en egenkapital. 
Egenkapitalen består først og fremmest af arbejdskapital og dispositionsfond, 
og midlerne stammer overvejende fra lejerindbetalinger og fra boligorganisatio-
nernes driftsoverskud. Hertil kommer byggefonden, hvor friværdien i afdelin-
gernes ejendomme opsamles. 
 
Reguleringen af egenkapitalen og af boligorganisationernes driftsøkonomi skal 
sikre, at boligorganisationerne konsolideres, således at økonomiske vanskelig-
heder i afdelingerne kan afhjælpes og lejerne dermed beskyttes mod pludselige 
lejestigninger. Hertil kommer, at overskudsdannelsen alt andet lige skal mini-
meres ved at sikre balance mellem indtægter og udgifter, således at lejen kan 
fastholdes på rimeligt niveau. Endelig sigter reglerne på at øge den almene bo-
ligsektors selvfinansiering både i forbindelse med nybyggeri og renovering. 
 
Både på kort og langt sigt vil der blive opsamlet betydelige midler i boligorga-
nisationerne. En stor del heraf indbetales videre til Landsbyggefonden til videre 
anvendelse i den samlede sektor. Andre dele fastholdes lokalt med henblik på at 
konsolidere boligorganisationerne og opbygge et lokalt beredskab i forhold til 
løsning af opstående problemer.  
 
Regelsættet regulerer både anvendelsen af midlerne i egenkapitalen og tilgang, 
størrelse og fordeling heraf. 
 
Udover egenkapitalen er også boligorganisationernes løbende driftsøkonomi 
reguleret af en række særregler for den almene boligsektor. Afholdelse af udgif-
ter samt generering af indtægter og overskud er således nøje reguleret i regel-
sættet. Dertil kommer, at der er særlige regnskabstekniske regler, som dog ikke 
vil blive særskilt behandlet i udvalgets sammenhæng.  
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I det følgende gennemgås reglerne om arbejdskapital og dispositionsfond samt 
regelsættet vedrørende indtægter og udgifter. 
 

10.2. Lovhjemmel 
 
Bestemmelserne om boligorganisationens egenkapital og driftsøkonomi er om-
fattet af  
 

 Lov om almene boliger m.v.,  §§ 6, 7, og 19-25 
 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kapitel 7-16 
 Vejledning om drift af almene boliger m.v., december 1996, kapitel 8-

12. 
 

10.3. Regelindhold 
 
10.3.1. Arbejdskapitalen 
Boligorganisationerne, herunder forretningsførerorganisationer og almene an-
delsselskaber, kan opbygge en arbejdskapital. Arbejdskapitalen står til rådighed 
for boligorganisationen som likvid pengebeholdning til håndtering af udlæg, 
opstart af projekter, imødegåelse af tab, tilskud til afdelingerne mv. Der er ikke 
fastsat særlige regler for arbejdskapitalens anvendelse. 
 
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et maksimum for arbejdskapitalen, men der 
er intet krav herom. Såfremt arbejdskapitalen overstiger et fastsat maksimum, 
overføres overskydende beløb til dispositionsfonden. Ifølge de foreliggende 
oplysninger er der kun i meget begrænset omfang fastsat et sådant maksimum. 
 
Arbejdskapitalen opbygges ved overførsel af overskud fra boligorganisationens 
drift, som ikke går til dækning af tidligere års underskud. Et sådant overskud 
opstår overvejende som følge af nettorenteindtægter i forbindelse med boligor-
ganisationens kapitalforvaltning, jf. afsnit 10.3.3. Hertil kommer evt. overskud i 
forbindelse med opkrævning af administrationsbidrag eller byggesagshonorar. 
 
Anvendelsesområdet for arbejdskapitalen er regnskabsmæssigt delt op i dæk-
ning af boligorganisationens underskud, overførsel til dispositionsfonden samt 
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diverse tilskud, herunder især overførsler til boligorganisationens afdelinger. 
Der er ikke fastsat mere præciserende regler for arbejdskapitalens anvendelses-
formål, men det er forudsat, at dens midler anvendes inden for almenboliglo-
vens generelle formålsbestemmelser, sideaktivitetsregler mv.  
 
Den samlede arbejdskapital og dens fordeling 
Det samlede omfang af arbejdskapitalen udgjorde i 2006 for de almene boligor-
ganisationer 1.372 mio. kr. og for administrationsselskaberne 523 mio. kr., jf. 
tabel 10.1.  
 
For de almene boligorganisationer var 1.165 mio. kr. af den samlede arbejdska-
pital disponible midler (85 pct.), mens 207 mio. kr. var bundne midler. Den 
gennemsnitlige disponible arbejdskapital i boligorganisationerne var 2.017 kr. 
pr. lejemål. 
 
Figur 10.1. Boligorganisationernes (eksklusiv administrationsselskaber) dispo-
nible arbejdskapitalens, kr. pr. lejemålsenhed. 2006 
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Anm.: Boligorganisationerne (eksklusiv administrationsselskaber) er rangordnet efter 
størrelsen af den disponible arbejdskapital pr. lejemålsenhed og fordelt i 10 lige store 
grupper (deciler). For de 9 første deciler er der angivet den største disponible arbejdska-
pital pr. lejemålsenhed for de organisationer, der ligger i decilet, mens der for det 10. 
decil er angivet gennemsnittet.  
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger  

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 337



 338

Gennemsnittet dækker dog over en betydelig spredning, jf. figur 10.1. De 10 
pct. af organisationerne, som har den mindste disponible arbejdskapital, har en 
disponibel arbejdskapital på 0 eller en negativ arbejdskapital. Omvendt har de 
10 pct. af organisationerne med den største disponible arbejdskapital i gennem-
snit 7.900 kr. pr. lejemålsenhed. 80 pct. af boligorganisationerne har en arbejds-
kapital, der er under 3.000 kr. pr. lejemålsenhed.  
 
Arbejdskapitalens pengestrømme 
Den samlede tilgang til arbejdskapitalen i de almene boligorganisationer ud-
gjorde i 2006 47 mio. kr., mens afgangen var 150 mio. kr. Der var således en 
nettoafgang fra arbejdskapitalen på 103 mio. kr. Af afgangen på 140 mio. kr. 
blev 125 mio. brugt på at dække underskud i det pågældende år, hvilket svarer 
til 84 pct. af bruttoafgangen.  
 
I administrationsselskaberne udgjorde den samlede tilgang til arbejdskapitalen i 
2006 23 mio. kr., mens afgangen var 31 mio. kr. Nettoafgangen fra arbejdskapi-
talen udgjorde dermed 8 mio. kr. Ligesom for boligorganisationernes vedkom-
mende blev bruttoafgangen primært brugt til at dække underskud i det pågæl-
dende år (82 pct.). 
 
Det daværende Socialministerium foretog i 2005 en undersøgelse af overskud i 
den almene boligsektor, som viste, at sektoren i perioden 2000-2002 havde op-
arbejdet en betydelig arbejdskapital, som følge af forholdsvis store overskud. I 
perioden 2004-2006 er der således sket et skift i overskuddannelsen i den alme-
ne boligsektor. Mens sektoren som helhed i 2004 og 2005 havde en stabil ar-
bejdskapital på ca. 1,9 mia. kr., er arbejdskapitalen i 2006 nedbragt med godt 
100 mio. kr. 
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Tabel 10.1. Arbejdskapitalens pengestrømme 
 2004 2005 2006 

 

Bolig-
org.  

Adm. 
sel-

skaber 

Bolig-
org.  

Adm. 
sel-

skaber 

Bolig-
org.  

Adm. 
sel-

skaber  

 -- mio. kr. -- -- mio. kr. -- -- mio. kr. -- 
       
Tilgang 101 33 92 20 47 23 
 Overskud henlagt som arbejdskapital 101 33 92 20 47 23 
  
Afgang -92 -20 -92 -7 -150 -31 
 Heraf:  
 Årets underskud -39 -12 -39 -1 -125 -25 
 Overførsel til dispositionsfonden -5 0 -6 0 -6 -2 
 Diverse tilskud -48 -8 -46 -6 -19 -4 
  
Nettotilgang 9 13 0 13 -103 -8 
  
Arbejdskapital, ultimo 1.447 470 1.454 503 1.372 523 
  
 Heraf disponibel arbejdskapital 1.237 351 1.239 370 1.165 401 
        
Anm.: Datagrundlaget udgør i 2004 et antal regnskaber som repræsenterer 97,6 pct. og 
98,6 pct. af lejemålsenhederne for hhv. de almene boligorganisationer og administrati-
onsselskaberne. I 2005 udgør datagrundlaget hhv. 96,6 pct. og 97,6 pct., mens det i 
2006 udgør hhv. 93,6 pct. og 90,7 pct. Beløbene er derfor opregnet for alle tre år, hvil-
ket indebærer, at saldoen ultimo i et år og nettotilgangen i det efterfølgende år ikke 
summerer til saldoen ultimo. 
Kilde: Velfærdsministeriets database for almene boligorganisationers regnskaber 
 
10.3.2. Dispositionsfonden 
Alle almene boligorganisationer skal have en dispositionsfond. Dette gælder 
dog ikke administrationsselskaberne, der kun har pligt til at oprette en dispositi-
onsfond, hvis kommunen har fastsat et maksimum for arbejdskapitalens størrel-
se.   
 
Dispositionsfondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal kunne 
anvendes som stødpude over for eventuelle uforudsete begivenheder, som i 
væsentlig grad vil kunne påvirke boligorganisationen eller dens afdelingers 
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økonomiske stilling. Det er som led heri en væsentlig opgave for dispositions-
fonden at sikre afdelingernes fortsatte eksistens gennem støtte til renovering 
mv.  
 
Dispositionsfondens indtægtskilder 
Dispositionsfondens vigtigste indtægtskilder er: 
  

 afdelingsbidrag opkrævet fra lejerne over huslejen 
 likvide midler, der opstår i forbindelse med udamortiserede prioriteter, 

idet huslejen ikke reduceres samt 
 forrentning af indestående midler. 

 
Derudover er der en række mindre indtægtskilder. Det drejer sig nettoprovenu i 
forbindelse med likvidation af en afdeling eller afståelse af en del af en afdeling, 
herunder salg af en ikke-almen afdeling, der er opført med salg for øje, provenu 
af visse former for lånoptagelse, herunder ved belåning af byggefondens inde-
stående i en afdeling, likvide midler, der er overført fra boligorganisationens 
arbejdskapital, visse overskud fra boligorganisationens og afdelingernes drift, 
og friværdi mv. af boligorganisationens ejendom.  
 
De særlige afdelingsbidrag, som afdelingerne skal henlægge, udgør 201 kr. pr. 
lejemålsenhed årligt indtil dispositionsfondens disponible del udgør 3.881 kr. 
pr. lejemålsenhed (2006-tal). Hvis fonden nedbringes under dette beløb, foreta-
ges på ny årlige henlæggelser. Beløbene reguleres med nettoprisindekset. Bo-
ligorganisationen kan beslutte, at afdelingerne skal betale bidrag, selvom dispo-
sitionsfondens minimum er nået.  
 
Med hensyn til likvide midler fra fortsatte lejebetalinger efter prioritetslånenes 
udløb blev de gældende regler fastlagt med finansieringsreformen i 1999 og 
igen ændret i 2006 som led i boligforliget. Reglerne er blevet harmoniseret og 
indebærer, at der for alle byggerier indbetales 2/3 af de likvide midler til Lands-
byggefonden, mens dispositionsfonden beholder den resterende 1/3. For bygge-
rier med tilsagn efter 1998 overføres halvdelen af de indbetalte midler til en 
særlig nybyggerifond. For disse byggeriet gælder endvidere, at likvide midler, 
der fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling overstiger ydelserne på 
realkreditlånet i lånets løbetid, overføres via dispositionsfonden til Nybyggeri-
fonden.  
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Anvendelse af dispositionsfondens midler 
Dispositionsfondens midler kan anvendes til en række, nærmere bestemte for-
mål, jf. boks 10.1. Det er samtidig i driftsbekendtgørelsen fastsat, på hvilken 
måde dispositionsfonden kan støtte det enkelte formål. Støtten kan således gives 
i form af tilskud, lån, løbende støtte eller en kombination.  
 
Der er ved de fleste anvendelsesformål valgfrihed mellem at yde tilskud og lån. 
For enkelte formål kan støtten imidlertid kun gives på en bestemt måde. F.eks. 
kan støtte til driftstab i afdelinger alene ske som tilskud, mens støtte til forbed-
ringer og modernisering af afdelingerne alene kan ske som udlån. Der er ikke i 
reglerne formuleret retningslinjer herfor, men princippet bag forskellen er, at 
der, hvor der er tale om tab, er der tale om tilskud, mens støtte gives som lån 
med en fordelagtig rente i de situationer, hvor der er en rimelig mulighed for 
tilbagebetaling. 
 
Ved udlån gælder, at dispositionsfondens midler samlet set mindst skal forren-
tes med diskontoen minus 2 pct. point med undtagelse af udlån til dækning eller 
forebyggelse af tab i afdelinger eller imødegåelse af ekstraordinære tab i bolig-
organisationer, hvor der ikke er fastsat en mindsterente.  
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Dispositionsfondens midler kan anvendes til følgende formål:  
 
Boks 10.1. Dispositionsfondens anvendelsesformål: 

Anvendelsesformål Støtteform Særlige betingelser mv.  
1. Dækning af tab eller fore-
byggelse af tab ved afdelin-
gens drift. 

Tilskud.  

2. Obligatorisk dækning af en 
afdelings udgifter som følge af 
ledige boliger.  

Tilskud. Kommunalbestyrelsen kan 
dispensere herfra såfremt øko-
nomien gør det nødvendigt. 

3. Imødegåelse af ekstraordi-
nære tab ved organisationens 
drift.  

Udlån eller tilskud.  

4. Sikring af boligorganisatio-
nens fortsatte virksomhed. 

Udlån eller tilskud. Ved foreløbig finansiering af 
grundkøb skal der foreligge 
godkendelse fra kommunalbe-
styrelsen. 

5. Etablering af nye almene 
boligafdelinger. 
 

Udlån, som skal 
afdrages over højst 
50 år. 

Forudsætter, at der ikke i øvrigt 
er ydet offentlig støtte. F.eks. 
overtagelse af privat udlej-
ningsejendom. 

6. Modernisering og forbed-
ring af afdelingerne. 

1. Udlån, som skal 
afdrages over højst 
30 år.  
2. Løbende støtte til 
betaling af realkre-
ditlån 3. Refusion af 
evt. støtte fra Lands-
byggefonden. 

Kommunal garanti for realkre-
ditlån. 

7. Finansiering af organisatio-
nens edb-udstyr. 
 

Udlån eller tilskud. Forudsætter, at kommunalbe-
styrelsen har fastsat et maksi-
mum for arbejdskapitalen, og 
at arbejdskapitalen ikke er 
tilstrækkelig til finansieringen. 
Dispositionsfonden må ikke 
derved bringes under mini-
mumsniveauet. 

8. Frikøb af tilbagekøbsklau-
sul. 

Udlån eller tilskud. Dispositionsfonden må ikke 
derved bringes under mini-
mumsniveauet. 

9. Finansiering af boligorgani-
sationens ejendom. 
 

Udlån eller tilskud. Forudsætter, at kommunalbe-
styrelsen har fastsat et maksi-
mum for arbejdskapitalen, og 
godkender finansieringen. 
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Anvendelsesformål Støtteform Særlige betingelser mv.  
10. Fremme af almindelige 
bygge- og boligpolitiske for-
mål. 

Udlån eller tilskud. Kun i det omfang Velfærdsmi-
nisteriet meddeler samtykke.  

11. Nedsættelse af lejen i al-
mene boligorganisationers 
afdelinger i forbindelse med 
omprioritering mv. 

Udlån eller tilskud.  

12. Nedsættelse af beboerind-
skud i ældre afdelinger. 

Tilskud. Forudsætter, at en nedsættelse 
skønnes nødvendig for at imø-
degå udlejningsvanskeligheder, 
jf. driftsbek. § 56, stk. 2. 

13. Indskudsbetaling til kom-
munen ved genudlejning af 
kapitaltilskudslejligheder. 

Indskud.  

14. Indskud i godkendte by-
fornyelsesselskaber. 

Indskud. Dispositionsfonden må ikke 
derved bringes under mini-
mumsniveauet. 

15. Indskud af garantikapital 
eller andelskapital, som bolig-
organisationen foretager i en 
almen forretningsførerorgani-
sation eller et alment andels-
selskab. 

Indskud. Forudsætter, at kommunalbe-
styrelsen har fastsat et maksi-
mum for den indskydende 
organisations arbejdskapital, og 
at denne ikke er tilstrækkelig til 
finansieringen.  
Dispositionsfonden må ikke 
derved bringes under mini-
mumsniveauet. 
Indskud af max. 5000 kr. kan 
dog ske uanset, at dispositions-
fonden ikke har nået mini-
mumsniveauet. 

16. Indeksregulering af bebo-
erindskud.  

Tilskud. Forudsætter, at lejerens bolig-
overenskomst eller lejeaftale er 
indgået før 1.4.1975. 

17. Dækning af boligorganisa-
tionens udgift til beboerrådgi-
vere. 

Tilskud. Forudsætter, at Landsbygge-
fonden og kommunen tillige 
yder tilskud til dækning af den 
samlede udgift.  

 
Ud over anvendelse til de formål, der fremgår af boksen, kan dispositionsfon-
dens midler i øvrigt i forsvarligt omfang udlånes midlertidigt, hvis boligorgani-
sationens økonomi eller likviditet ikke bringes i fare, eller boligorganisationen 
afskæres fra i fornøden udstrækning at kunne støtte de øvrige afdelinger. Ud-
over udlån til boligorganisationen selv kan udlån ske til boligorganisationens 
almene afdelinger.  
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Forvaltning 
Dispositionsfondsmidlerne forvaltes af boligorganisationens ledelse. Med hen-
syn til det kommunale tilsyns rolle bemærkes, at der ikke kræves forhåndsgod-
kendelse herfra til midlernes anvendelse, bortset fra som nævnt ved finansiering 
af boligorganisationens administrationsejendom. Kommunalbestyrelsen vil dog 
efterfølgende kunne påtale en kritisabel eller urigtig brug af midlerne i forbin-
delse med den efterfølgende regnskabsgennemgang, og i helt ekstraordinære 
tilfælde kræve tilbagebetaling af midlerne. Kommunalbestyrelsen kan endvidere 
tænkes i særlige situationer at tilsidesætte boligorganisationens afgørelse og 
selv træffe beslutning om anvendelse af midlerne til en afdeling, jf. almenbolig-
lovens § 165, stk. 1.   
 
De samlede midler i dispositionsfonden og disses fordeling  
De samlede midler i dispositionsfondene udgjorde i 2006 3.042 mio. kr. Heraf 
var 2.258 mio. kr. disponible midler, mens 784 mio. kr. var bundne midler.5  
 
Den overvejende del af dispositionsfondsmidlerne – 74 pct. – er således dispo-
nibel kapital. Den disponible del svarer til gennemsnitligt 3.913 kr. pr. lejemål. 
Dermed ligger den gennemsnitlige saldo over det pågældende års minimum, 
idet minimumsniveauet i 2006 var på 3.881 kr. pr. lejemålsenhed.  
 
Tallene dækker over en betydelig spredning. Mens de 10 pct. af organisationer-
ne, som har færrest disponible midler, har mindre end 900 kr. pr. lejemålsenhed, 
har de 10 pct. af organisationerne med flest midler i gennemsnit en saldo på 
næsten 15.000 kr. pr. lejemålsenhed. 271 boligorganisationer af 724, svarende 
til 37 pct., har disponible midler, der udgør mere end 3.881 kr. pr. lejemålsen-
hed og befinder sig dermed over minimumsniveauet. 
 
Der ses således en klart ulige fordeling af midler på de enkelte boligorganisatio-
ner. Derimod peger opgørelsen ikke på nogen klar sammenhæng mellem orga-
nisationens størrelse og dens indestående pr. lejemål.  
 

                                                      
5 Midlerne i administrationsselskabernes dispositionsfonde, som i 2006 udgjorde 4 mio. 
kr., er ikke medtaget i opgørelsen. 
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Figur 10.2. Boligorganisationernes (eksklusiv administrationsselskaber) dispo-
nible del af dispositionsfondens midler, kr. pr. lejemålsenhed. 2006 
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Anm.: Boligorganisationerne (eksklusiv administrationsselskaber) er rangordnet efter 
størrelsen af den disponible del af organisationens midler i dispositionsfonden (kr. pr. 
lejemålsenhed) og fordelt i 10 lige store grupper (deciler). For de 9 første deciler er der 
angivet det største beløb pr. lejemålsenhed for de organisationer, der ligger i decilet, 
mens der for det 10. decil er angivet gennemsnittet.  
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger  
 
I de kommende årtier vil dispositionsfondene få stigende indtægter fra fortsatte 
lejerbetalinger svarende til ydelserne på udamortiserede lån. Indtægterne vil 
især komme fra afdelinger opført efter 1980. Da disse ikke er jævnt fordelt mel-
lem boligorganisationerne, vil tilgangen ikke fordele sig ligeligt mellem bolig-
organisationerne, og vil ikke nødvendigvis tilfalde de organisationer, hvis afde-
linger har det mest udtalte renoverings- og forbedringsbehov. For en nærmere 
belysning heraf, henvises til afsnit 7.3.4 i rapporten ”Den almene boligsektors 
fremtid” (Socialministeriet 2006). 
 
Dispositionsfondenes pengestrømme 
Det fremgår af tabel 10.2, at den samlede tilgang til de almene boligorganisatio-
ners dispositionsfonde i 2006 udgjorde 529 mio. kr., mens afgangen var på 313 
mio. kr. Der var således en nettotilgang til dispositionsfondene på 216 mio. kr. 
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Tabel 10.2. Dispositionsfondenes pengestrømme 
 2004 2005 2006 
 -- mio. kr. -- 
    
Tilgang 336 363 529 
 Heraf:    
 Bidrag, afdelinger 74 84 81 
 Forrentning 23 21 27 
 Ydelser, udamortiserede lån (beboerbetaling) 164 217 313 
 Andet 75 40 108 
    
Afgang -228 -269 -313 
 Heraf:    
 Tilskud -120 -123 -133 
 Andet, herunder overførsel til Landsbyggefonden -108 -146 -180 
    
Nettotilgang 108 94 216 
    
Saldo ultimo 2.709 2.829 3.042 
 Heraf:    
 Disponibel del 1.987 2.048 2.258 
 Bunden del 723 781 784 
     Heraf:    
     Udlån 450 493 494 
     Finansiering af administrationsejendom 261 272 270 
     Andet 12 17 20 
    

Anm.: Midlerne i administrationsselskabernes dispositionsfonde, som i 2006 udgjorde 4 
mio. kr., er ikke medtaget i opgørelsen. Som følge af, at der mangler regnskaber fra en 
mindre andel af boligorganisationerne, er beløbene i tabellen opregnet, jf. anmærknin-
gen til tabel 10.1. 
Kilde: Velfærdsministeriets database for almene boligorganisationers regnskaber 
 
Dispositionsfondenes indtægter er, som tidligere nævnt, primært baseret på 
overførsler fra afdelingerne i form af det særlige afdelingsbidrag og låneydelser, 
der fortsat opkræves over huslejen, efter at lånene er udamortiseret. Tabel 10.2 
viser en stigende indtægt fra låneydelser i årene 2004-2006. Fra i 2004 at udgø-
re 164 mio. kr., udgør indtægterne fra låneydelser i 2006 313 mio. kr., svarende 
til en stigning på 83 pct. Indtægterne forventes at stige betragteligt i de kom-
mende år. Dette beror især på stigende indbetalinger fra udamortiserede lån. Da 
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indbetalingerne vil være meget skævt fordelte mellem boligorganisationerne, 
må der i de kommende år forventes en uddybning af spredningen i dispositions-
fondenes størrelse.    
 
En andel af låneydelserne fra udamortiserede lån overføres til Landsbyggefon-
den, men konteres rent teknisk som tilgang og afgang under dispositionsfonden. 
En større indtægtskilde til dispositionsfonden er desuden tilskrivning af renter 
på indestående midler. Dertil kommer en lang række mindre indtægtskilder. 
Kontoplanen muliggør desværre ikke en opgørelse af afgangen fordelt på en-
keltformål. 
 
Afgangen fra dispositionsfonden vedrører hovedsageligt tilskud ydet i henhold 
til fondens anvendelsesformål, samt overførsel af låneydelser fra udamortisere-
de lån til Landsbyggefonden. Derimod betragtes udlån ikke som afgang, idet der 
her fortsat er tale om midler tilhørende dispositionsfonden.  
 
10.3.3. Byggefonden 
Byggefonden er ikke en del af egenkapitalen, men udgør en særlig afdeling af 
boligorganisationen, og havde oprindeligt til formål at sikre en vis selvfinansie-
ring af det almene byggeri. 
 
Byggefondens aktiver består først og fremmest af indestående i de enkelte afde-
linger. Så længe de oprindelige lån i en afdeling ikke er udamortiserede, regi-
streres den løbende opsparing, der sker ved afdrag på afdelingens oprindelige 
prioriteter, regnskabsmæssigt som overførsel til boligorganisationens bygge-
fond. Hertil kommer afdrag på andre lån med byggefondsforpligtelse. Der er 
således ikke tale om likvide midler, men alene et indestående i afdelingerne, og 
betegnes da også som ”papirpenge”. 
 
Når de oprindelige lån udamortiseres, ophører overførsel til byggefonden, og i 
stedet indbetales de likvide midler, som fremkommer i denne forbindelse, kon-
tant til dispositionsfonden.  
 
Herudover indbetales de pligtmæssige bidrag efter almenboliglovens §§ 79 og 
80 til byggefonden til videre indskud i Landsbyggefonden, ligesom midler fra 
egen trækningsret tilbageføres til afdelingerne via byggefonden. 
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Som det ses har byggefonden ikke noget selvstændigt formål, men har mere 
karakter af regnskabsmæssige registreringer, herunder især af friværdien i afde-
lingernes ejendomme.  
 
10.3.4. Boligorganisationens samlede driftsøkonomi 
Boligorganisationernes udgifts- og indtægtsposter kan skematisk fremstilles i 
nogle hovedkategorier, jf. boks 10.2. Der er for de enkelte kategorier fastsat 
særlige regler om regnskabsprincipper mv.   
 
Boks 10.2. Boligorganisationens udgifter og indtægter 
Udgifter Indtægter Hovedprincip 
Bruttoadministrationsud-
gifter. 

Administrationsbidrag fra egne 
afdelinger, ekstern administra-
tion og sideaktivitetsafdelinger.
Lovmæssige gebyrer mv. 
Byggesagshonorarer. 

Krav om kostægthed. 

Renteudgifter inkl. kurstab 
på realiserede obligationer 
mv.  

Renteindtægter inkl. kursge-
vinster på realiserede obligati-
oner mv.  

Regler om minimumforrent-
ning af midler i dispositions-
fonden og afdelingsmidler i 
fælles forvaltning og maksi-
mumforrentning ved udlån af 
organisationsmidler. 

Henlæggelse af afdelin-
gernes bidrag til dispositi-
onsfonden mv. 

Bidrag fra afdelingerne til 
dispositionsfonden.  

Udgifter = indtægter. 

Ekstraordinære udgifter. Diverse indtægter. 
Ekstraordinære indtægter. 

 

 
Tabel 10.3 viser de enkelte hovedkategoriers nettobidrag til boligorganisatio-
nernes overskud. I 2006 havde boligorganisationerne et samlet underskud på 56 
mio. kr., mens organisationerne i 2004 og 2005 havde et overskud på henholds-
vis 78 mio. kr. og 70 mio. kr. I 2004 og 2005 bidrog primært renteindtægterne 
fra forvaltning af afdelingernes og boligorganisationernes egne midler til over-
skuddet. Omvendt bidrog et større underskud på denne post i 2006 til det sam-
lede underskud i 2006. I alle tre år overstiger udgifterne til administration ind-
tægterne og bidrager samlet set således negativt. 
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Tabel 10.3. Boligorganisationernes overskud 
 2004 2005 2006 
 -- mio. kr. -- 
Overskud i alt  78 70 -56 
Nettoindtægt administration mv. -33 -23 -21 
Nettorenteindtægt efter udbetalt tilskud  74 63 -87 
Nettovirkning af øvrige konti 1)  36 29 52 

Anm.: Administrationsselskaberne er ikke medtaget i opgørelsen. Som følge af, at der 
mangler regnskaber fra en mindre andel af boligorganisationerne, er beløbene i tabellen 
opregnet, jf. anmærkningen til tabel 10.1. 
Kilde: Velfærdsministeriets database for almene boligorganisationers regnskaber 
1) Nettoeffekten af kontiene diverse indtægter, ekstraordinære indtægter samt ekstraor-
dinære udgifter. Nettoeffekten af kontiene henlæggelser af afdelingernes bidrag til di-
spositionsfonden er lig nul 
 
Administration 
Boligorganisationen har en række udgifts- og indtægtsposter vedrørende admi-
nistration. Den samlede udgift til administration er summeret i bruttoadministra-
tionsudgifterne. Som følge af princippet om kostægthed, skal administrations-
indtægterne fastsættes, så de svarer til de forventede administrationsudgifter. 
Administrationsindtægterne udgøres af administrationsbidrag, gebyrer og byg-
gesagshonorarer. Der henvises til afsnit 7.3.1 og 7.6.1 om administrationsbi-
drag. 
 
Konstateres et overskud eller underskud på administrationsområdet, når regn-
skabet gøres op, indgår det i boligorganisationens samlede resultat. 
 
Kapitalforvaltning 
Boligorganisationen oppebærer endvidere udgifter og indtægter i forbindelse 
med kapitalforvaltning, idet den varetager forvaltningen af egne midler, disposi-
tionsfondens midler og afdelingernes midler.  
 
Med hensyn til boligorganisationens forvaltning af afdelingernes midler, kan 
organisationen beslutte, om der skal være separat eller fælles forvaltning af 
disse. Etableres der fælles forvaltning, indebærer det, at forvaltningen sker sam-
let i boligorganisationens regi via en fælles bank- og depotbeholdning. Ved 
separat forvaltning etablerer organisationen separate bank- og depotbeholdnin-
ger. På trods af en eventuel etablering af fælles forvaltning, er afdelingernes og 
boligorganisationens økonomi selvsagt stadig uafhængige.  

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 349



 350

Baggrunden for, at der i en organisation ønskes etableret fælles forvaltning er 
først og fremmest, at boligorganisationen mindsker sit behov for engagement 
med eksterne långivere, som skal oppebære rentemarginal, hvilket sparer bebo-
erne for omkostninger. Herudover er det muligt at opnå en samlet større for-
rentningsprocent ved placering af store beløb end ved placering af flere mindre 
beløb, dels at forrentningen ved fælles forvaltning er mere favorabel for bolig-
organisationen, jf. nedenstående gennemgang af forrentningsreglerne. Det er 
forudsat, at afdelinger med en sund økonomi ikke i kraft af fælles forvaltning 
påvirkes af mindre velfunderede afdelinger. Der kan således oprettes fælles 
forvaltning for en del af afdelingerne, mens de resterende afdelingers midler 
forvaltes separat. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles 
forvaltning. 
 
Boligorganisationens midler, herunder arbejdskapitalen og dispositionsfonden, 
kan indgå i fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke er solvent, skal der 
være separat forvaltning.  
 
Der er fastsat særlige regler om forrentning i forbindelse med boligorganisatio-
nernes kapitalforvaltning. I modsætning til reglerne om kostægte administration 
kan boligorganisationen i forbindelse med kapitalforvaltning oppebære en netto-
indtægt. Midler, der tilhører dispositionsfonden, og afdelingsmidler i fælles 
forvaltning skal mindst forrentes med en mindsterente, der er fastsat som natio-
nalbankens diskonto minus 2 pct. point. Undtaget fra kravet om en mindsterente 
er i visse tilfælde dispositionsfondsmidler, der udlånes til imødegåelse af tab. 
Hvis boligorganisationen er i stand til at opnå en forrentning af de forvaltede 
midler, der overstiger den mindsterente, organisationen skal afholde, kan den 
selv beholde den overskydende nettorenteindtægt. Boligorganisationen kan 
derimod ikke oppebære en nettorenteindtægt på afdelingsmidler, der er i separat 
forvaltning.  
 
En afdelings henlagte midler kan under visse betingelser lånes af afdelingen 
selv til et andet formål, end de er henlagt til, eller af andre afdelinger. Boligor-
ganisationen må ikke opnå en forrentning i forbindelse med en afdelings lån af 
sine egne henlagte midler. Boligorganisationen kan alene få dækket omkostnin-
ger i forbindelse med lånetransaktionen. Lånes afdelingsmidler ud til andre 
afdelinger sker det gennem boligorganisationen, som indestår for, at der er uom-
tvistelig god sikkerhed for midlerne og at de kan frigøres med kort varsel. Udlån 
til andre afdelinger må højst ske til rente på diskontoen plus 1 pct. point.  
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Udover at boligorganisationen som nævnt kan oppebære en nettorenteindtægt 
på forvaltning af dispositionsfonden og fælles forvaltede afdelingsmidler, kan 
den også have renter på sin egen kapital (navnlig arbejdskapitalen), herunder 
midler udlånt til afdelinger. Hvis boligorganisationen låner midler ud til en af-
deling, må det højst ske til en rente på diskontoen plus 1 pct. point.  
 
Hvis en boligorganisation får problemer med via sin egen renteindtjening at 
dække den krævede forrentning af afdelingsmidler i fælles forvaltning og dispo-
sitionsfonden til de nævnte mindstesatser, må det manglende beløb hentes i 
arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen kan herved eventuelt blive negativ.  
 
Hvis boligorganisationen har opnået en så god forrentning af afdelingsmidler i 
fælles forvaltning, at den har mulighed for at tilskrive en højere rente end mind-
sterenten, kan den i første række frit fastsætte renten højere. Det samme er til-
fældet for dispositionsfonden. Hvis boligorganisationen derudover ønsker at 
tilbageføre renteindtægter til afdelingerne, kan dette ske som tilskud. Boligor-
ganisationen træffer i sådanne tilfælde beslutning om tilskuddets fordeling 
blandt boligafdelingerne. Efter at have tilskrevet forrentning til dispositionsfon-
den og afdelingsmidler i fælles forvaltning og eventuelt at have udbetalt tilskud 
til afdelingerne, tilfalder den resterende del af renteindtægten boligorganisatio-
nen, hvor den indgår i det samlede driftsresultat.  
 
Der gælder særlige regler for administrationsselskaber og boligorganisationer, 
der varetager andre boligorganisationers kapitalforvaltning. Forretningsføreror-
ganisationer kan på sædvanlig vis oppebære en nettorenteindtægt ved fælles 
forvaltning. Øvrige boligorganisationer, der forestår fællesforvaltning af flere 
boligorganisationers og deres afdelingers midler, herunder almene andelssel-
skaber, kan imidlertid ikke oppebære en rentemarginal.  
 
Der er etableret en garantiordning for afdelingsmidler, der forvaltes af boligor-
ganisationer, hvorefter tab kan dækkes af Landsbyggefonden. 
 
Der er endvidere fastsat regler om placering af opsparede midler. Det generelle 
udgangspunkt er, at organisationens og afdelingernes midler skal forvaltes bedst 
muligt under hensyntagen til størst mulig sikkerhed og bedst mulig forrentning. 
For dispositionsfondens og afdelingsmidlernes vedkommende gælder, at mid-
lerne skal være anbragt sikkert og således, at de med kort varsel kan gøres li-
kvide til anvendelse efter deres formål.  
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Der er to muligheder for placering af afdelingsmidler og boligorganisationens 
likvide midler.  
 
Midlerne kan lånes ud til afdelingerne eller til boligorganisationen selv. Som 
nævnt må forrentningen i denne forbindelse højst udgøre diskontoen plus 1 pct. 
point. Eller de kan placeres i aktiver udstedt i danske kroner. Der er fastsat ud-
tømmende regler om, hvilke typer af aktiver, opsparede midler kan placeres i: 
 

1. indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Eu-
ropæiske Union eller i et land, Fællesskabet har indgået aftale med på 
det finansielle område.  

2. i realkreditobligationer samt andre obligationer, som frembyder en til-
svarende sikkerhed, og som er udstedt i og optaget til notering eller 
handel på en fondsbørs i et land inden for Den Europæiske Union eller i 
et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle om-
råde.  

3. i obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller re-
gionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for 
Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået afta-
le med på det finansielle område eller 

4. i afdelinger i investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, special-
foreninger eller godkendte fåmandsforeninger, jf. lov om investerings-
foreninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsord-
ninger mv., når afdelingerne alene har almene boligorganisationer som 
medlemmer, og alene placerer midlerne som anført i nr. 1-3. Såfremt 
midlerne anbringes i afdelinger af en forening, der administreres af et 
foreningsejet investeringsforvaltningsselskab, kan afdelingens midler 
dog i fornødent omfang placeres som aktier i investeringsforvaltnings-
selskabet.  

 
Modsætningsvis gælder blandt andet, at der ikke kan anbringes midler i aktier, 
optioner eller futures.   
 
Tabel 10.4 viser boligorganisationernes nettorenteindtægter fra forvaltningen af 
afdelingernes og organisationernes midler. Mens nettorenteindtægterne efter 
udbetalt tilskud i 2004 var positive og udgjorde 74 mio. kr., var de i 2006 nega-
tive og udgjorde -87 mio. kr. Dette fald kan tilskrives dels et fald i de samlede 
renteindtægter og dels en stigning i renteudgifterne. 
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Opgøres nettorenteindtægterne som andel af organisationernes samlede omsæt-
ningsaktiver ultimo året – som et groft mål for nettoforrentningen – er den fra 
2004 til 2006 faldet fra 0,4 til -0,4 pct. 
 
Tabel 10.4. Boligorganisationernes nettorenteindtægt fra forvaltede midler 
 2004 2005 2006 
 -- mio. kr. -- 
Renteindtægt 801 774 747 
Renteudgift  -542 -530 -663 
Tilskud til afdelinger  -185 -181 -171 
Nettorenteindtægt efter udbetalt tilskud   74 63 -87 
  -- pct. --  
Nettorenteindtægt som andel af de forvaltede 
omsætningsaktiver 0,4 0,3 -0,4 
Anm.: Administrationsselskaberne er ikke medtaget i opgørelsen. Som følge af, at der 
mangler regnskaber fra en mindre andel af boligorganisationerne, er beløbene i tabellen 
opregnet, jf. anmærkningen til tabel 10.1. 
Kilde: Velfærdsministeriets database for almene boligorganisationers regnskaber 
 
Organisationernes har mulighed for at tilbageføre midler til afdelingerne via et 
tilskud. Organisationerne beslutter selv, hvordan disse midler fordeles mellem 
afdelingerne. I 2006 udbetalte knap 60 pct. af organisationerne et tilskud til én 
eller flere af deres afdelinger. Tilsammen udgjorde tilskuddet 180 mio. kr., jf. 
tabel 10.4, svarende til 420 kr. pr. bolig. 
 
I figur 10.3 er vist boligorganisationernes fordeling af tilskud. I opgørelses-
grundlaget indgår alle de almene boliger, der tilhører en organisation, som har 
udbetalt tilskud (svarende til 72 pct. af alle almene boliger). For hver bolig er 
opgjort forskellen på det beløb, boligen faktisk har modtaget i tilskud, og det 
beløb, som boligen ville have fået, hvis tilskuddene bliver fordelt fuldstændigt 
ligeligt – det vil sige organisationens gennemsnitlige udbetaling pr. bolig. Der-
efter er boligerne rangordnet efter størrelsen på denne forskel. 
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Figur 10.3. Boligorganisationernes fordeling af tilskud til deres afdelinger, kr. 
pr. bolig, 2006 
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Anm.: De almene boliger, der tilhører en organisation, som har udbetalt tilskud (svaren-
de til 72 pct. af alle almene boliger), er rangordnet efter differencen mellem det faktisk 
modtaget tilskud pr. bolig, og det tilskud der ville havde været modtaget, hvis det blev 
fordelt ligeligt – det vil sige organisationens gennemsnitlige udbetaling pr. bolig. Deref-
ter er boligerne opdelt i 10 lige store grupper (deciler). Inden for hvert decil er der be-
regnet den gennemsnitlige forskel pr. bolig for de boliger, der i decilet.  
Kilde: Velfærdsministeriets database for almene boligafdelingers regnskaber 
 
Af figur 10.3 fremgår, at 70-80 pct. (2.-3. til 9. decil) af boligerne har modtaget 
tilskud, der stort set svarer til gennemsnittet (ingen forskel). Organisationerne 
fordeler således typisk tilskud til deres afdelinger ligeligt i forhold til afdelin-
gernes størrelse.  
 
Der er dog også afdelinger, som modtager et tilskud, der er væsentligt forskel-
ligt fra et ligeligt fordelt tilskud. De 10 pct. af boligerne, som har modtaget 
mindst i forhold til et tilskud af denne type har i gennemsnit modtaget godt 500 
kr. mindre. Omvendt har de 10 pct. af boligerne, som har modtaget mest, mod-
taget godt 700 kr. mere, end hvis organisationerne havde fordelt tilskuddene 
ligeligt. 
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Udover at udbetale tilskud har organisationerne, som nævnt, mulighed for at 
låne ud af midlerne til deres afdelinger til en forrentning, der højst må udgøre 
diskontoen plus 1 pct. point. Denne type lån udgjorde i 2006 ca. 4 pct. af de 
samlede forvaltede midler. 
 
Øvrige udgifter og indtægter 
Udover de nævnte udgifter og indtægter oppebærer boligorganisationen indtæg-
ter i forbindelse med indbetaling af afdelingernes bidrag mv. til dispositions-
fonden. Indtægten svarer til en udgift af samme størrelse. Endelig kan boligor-
ganisationen have ekstraordinære udgifter og diverse/ekstraordinære indtægter, 
der ligger uden for de tidligere nævnte kategorier. Ekstraordinære udgifter og 
indtægter vil dog være usædvanlige i almene boligorganisationer, idet de efter 
årsregnskabsloven kun omfatter regnskabsbevægelser, der skyldes forhold, som 
klart adskiller sig fra virksomhedens ordinære drift.  
 
Overskud og underskud 
Det følger af almene boligorganisationers formål, at de ikke har sigte på at ge-
nerere og udlodde overskud – der er tale om non-profit organisationer. På den 
anden side er det imidlertid også forudsat, at boligorganisationerne kan indhøste 
et overskud, der efterfølgende vil kunne henlægges som egenkapital i organisa-
tionerne. Efter de gældende regler vil et opstået overskud regnskabsmæssigt 
skulle håndteres således, at det først og fremmest anvendes til dækning af tidli-
gere års eventuelle underskud. Dernæst overføres overskuddet til arbejdskapita-
len eller – hvis arbejdskapitalen har nået et af kommunen fastsat maksimum – 
til dispositionsfonden. Såfremt boligorganisationen er en garantiorganisation, 
vil et overskud tillige kunne udbetales til garanterne. Som nævnt må boligorga-
nisationen løbende overveje hvilken størrelse af arbejdskapital, som vil være 
hensigtsmæssig.  
 
Er der tale om et opstået underskud på boligorganisationens regnskab, f.eks. 
som følge af svigtende administrationsindtægter eller manglende midler til af-
holdelse af mindsterenter ved kapitalforvaltning, skal det dækkes af arbejdska-
pitalen, som i den forbindelse vil kunne blive negativ. Underskud på boligorga-
nisationens drift skal budgetteres afviklet i det nærmest følgende regnskabsår. 
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10.4. Baggrund og sigte 
 
De nuværende regler vedrørende egenkapitalen blev fastsat i 1994. Før den tid 
eksisterede egenkapitalen i form af flere forskellige ”kasser”, hvoraf de væsent-
ligste var dispositionsfond, fri egenkapital og byggefonden. 
 
Dispositionsfonden havde en langt mere begrænset rolle end i dag. Fondens 
midler blev alene tilvejebragt ved henlæggelser (afdelingsbidrag) og var af den 
grund begrænsede. Fonden kunne snævert anvendes til imødegåelse af ekstraor-
dinære tab og til sikring af fortsat virksomhed. Nybyggeri og renovering var 
ikke et led i dispositionsfondenes daværende formål. 
 
Derimod havde byggefonden en mere central placering end i dag. Byggefonden 
stammer helt tilbage fra 1930’erne og opsamler boligselskabets opsparing. Mid-
lerne kommer fra opsparing som følge af afdelingerne afdrag på prioritetsgæld, 
og er som sådan papirpenge. Hertil kom som det væsentligste endvidere likvide 
midler fra udamortiserede prioriteter, som dog ikke på det tidspunkt udgjorde 
store beløb. Endelig indgik dele af overskuddet samt overskydende beløb fra 
salg og likvidation. Byggefondens midler skulle anvendes til finansiering af nyt 
boligbyggeri og til forbedring og ombygning af eksisterende ejendomme. 
 
I 1994 vedtoges, blandt andet på baggrund af en rapport om almennyttige bolig-
selskabers kapitalforhold fra 19926, en række ændringer i boligorganisationer-
nes kapitalforhold. Boligorganisationernes egenkapital blev opdelt i en arbejds-
kapital og en dispositionsfond. 
 
Arbejdskapitalens anvendelsesområde blev angivet til udgifter vedrørende den 
daglige drift. Der blev ikke fastsat en nøje defineret liste, da man fandt dette for 
bureaukratisk og uhensigtsmæssigt. Arbejdskapitalen kunne opbygges af over-
skud fra driften, herunder nettorenteindtægter. Arbejdskapitalen skulle ikke 
være større end nødvendigt, men der blev ikke fastsat noget maksimum, idet 
man fandt, at dette bedst kunne afgøres lokalt som en del af det kommunale 
tilsyn. På den baggrund fik kommunerne hjemmel til at fastsætte et maksimum 
for størrelsen. 
 

                                                      
6 Redegørelse fra arbejdsgruppen om de almennyttiges boligselskabers administrations-
udgifter, nettorenteindtægter og egenkapital mv., Boligministeriet 1992. 
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Dispositionsfonden fik udvidet sit formål og fik tilført flere indtægter. Bygge-
fonden blev reduceret til en registrering af afdragsopsparingen, mens de likvide 
midler fra de udamortiserede lån blev overført til dispositionsfonden. Endelig 
skulle overskud på driften fremover overføres til dispositionsfonden. Samtidig 
med overførelsen af de likvide midler blev dispositionsfondens formål udvidet 
til at omfatte de tidligere byggefondsformål vedrørende nybyggeri og moderni-
sering af afdelinger. 
 
Dispositionsfondenes formål blev også udvidet på en række andre områder. Der 
stilles således ikke længere krav om, at tab skal være ekstraordinære, og der 
blev i større omfang mulighed for at anvende midlerne til forebyggelse af udlej-
ningsvanskeligheder mv. i samspilsramte afdelinger.   
 
Fra 1994 og frem til nu er reglerne vedrørende dispositionsfonden ændret flere 
gange.  
 
I 1999 blev fordelingen af de likvide midler ændret, således at halvdelen af mid-
lerne fra byggerier fra før 1999 skulle indbetales til Landsbyggefonden. Bag-
grunden herfor var blandt andet, at de fremtidige indbetalinger af ydelser på 
udamortiserede lån var meget skævt fordelt mellem de enkelte boligorganisatio-
ner. En omfordeling via Landsbyggefonden ville derfor i højere grad kunne 
kanalisere midlerne derhen, hvor behovet for støtte til udbedring af byggeska-
der/renovering var mest påtrængende. I 2006 blev indbetalingen til Landsbygge-
fonden forhøjet til 2/3 af midlerne ud fra samme begrundelser. 
 
I 2002, 2005 og igen i 2006 blev der fastlagt retningslinjer for anvendelsen af 
den del af de likvide midler, som indbetales til Landsbyggefonden. Der blev 
afsat midler til medfinansiering af nybyggeriet i perioden 2002-2010, til støtte 
til renovering mv. og til en social og forebyggende indsats. Hermed blev de 
oprindelige byggefondsformål indfriet. 
 
I 2002 blev anvendelsesområdet yderligere udvidet, således at dispositionsfon-
den kunne yde støtte til egentlige forbedringer og således at anvendelsen af de 
lokale midler matchede Landsbyggefondens renoveringsordning. 
 
Med boligaftalen fra 2006 blev der gennemført to ændringer med henblik på at 
imødegå den skæve fordeling af de likvide midler mellem boligorganisationer-
ne. For det første blev indbetalingen af likvide midler til Landsbyggefonden 
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som allerede nævnt forhøjet til 2/3 fra 2008 og frem. For det andet blev det gjort 
lettere for Landsbyggefonden at indregne boligorganisationernes egenkapital i 
fondens fordeling af sin støtte til renovering. Dispositionsfonden kan nu yde 
løbende ydelsesstøtte til renovering og Landsbyggefonden fik mulighed for at 
kræve, at dispositionsfonden på sigt refunderer en del af Landsbyggefondens 
renoveringsstøtte. 
 
Endelig indførtes i 2006, at dispositionsfonden dækker tab ved lejeledighed. 
 
Også hvad angår den samlede driftsøkonomi kan en række af de nuværende, 
bærende principper henføres til 1992-rapporten.  
 
Blandt de centrale principper, der blev fastsat i forlængelse af rapporten, var: 
 

 at udgifter og indtægter på de enkelte delområder skulle synliggøres 
gennem et bruttokonteringsprincip.  

 at der skulle være kostægte budgettering på administrationsområdet, 
som også omfattede byggesagsbehandlingen.  

 at kapitalforvaltningen skulle ske på baggrund af en minimums- og 
maksimumsrente fastsat på baggrund af diskontoen.  

 at boligorganisationen kan oppebære en nettorenteindtægt, og at en 
eventuel tilbageførsel af sådanne renteindtægter til afdelingerne skal ske 
som rentetilskrivning eller tilskud, og ikke via modregning i form af et 
lavere administrationsbidrag.   

 
Disse principper er alle fortsat gældende.  
 
Hvad angår reglerne for anbringelse af opsparede midler, var der allerede før 
1992-rapporten en relativt restriktiv linie, som indebar, at midler som hovedre-
gel kun kunne placeres som indestående i danske pengeinstitutter eller i visse 
obligationer, som var noteret på fondsbørsen i København. På dette punkt har 
der været en række efterfølgende justeringer, dels i forbindelse med at nye pro-
dukter er blevet relevante på det finansielle marked, først og fremmest investe-
ringsforeninger, dels som følge af EU-harmoniseringer, der blandt andet har 
gjort det muligt at erhverve aktiver, som er udstedt i andre EU-lande.  
 

358 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 359 

10.5. Styringens karakter 
 
Styringen på området tager udgangspunkt i, at boligorganisationerne er non-
profit-organisationer, der skal løse en boligsocial opgave. Der skal derfor være 
sikkerhed for, at der ikke utilsigtet genereres overskud i sektoren, ligesom der 
skal være sikkerhed for, at driften af boligorganisationerne såvel som af afde-
lingerne er forsvarlig og rationel og med de lavest mulige forvaltningsudgifter.  
 
Herudover skal reglerne medvirke til en sikker forvaltning af lejernes penge, 
give boligorganisationerne et økonomisk arbejdsgrundlag samt skabe gennem-
sigtighed i boligorganisationernes økonomi. 
 
En del forhold på området er reguleret af årsregnskabsloven. Der er imidlertid 
fastsat særregler om egenkapital, driftsøkonomi og regnskabsopbygning mv.   
 
På baggrund af de overordnede hensyn til på den ene side konsolidering og på 
den anden side til non-profit er der tale om en entydig statslig styring af både 
opbygning og anvendelse af midler i egenkapitalen og af boligorganisationens 
muligheder for at generere indtægter og afholde udgifter, mens kommunernes 
styringsrolle på området er stærkt begrænset.   
 
For så vidt angår anvendelsen af egenkapitalen, er der tale om rammer inden for 
hvilke boligorganisationerne kan agere. For arbejdskapitalen er rammen relativt 
bred, og boligorganisationerne har inden for deres overordnede formål stor fri-
hed til at beslutte anvendelsen. For dispositionsfonden er der fastsat mere detal-
jerede regler både om anvendelsen og støtteformen (lån, tilskud mv.), ligesom 
der er forskellige restriktioner, såfremt midlerne er under et vist niveau. På den 
anden side har boligorganisationerne relativ stor frihed til uden indblanding 
udefra at beslutte den konkrete anvendelse. 
 
Med hensyn til egenkapitalens oprindelse, størrelse og fordeling mellem de 
enkelte dele af egenkapitalen og Landsbyggefonden er reguleringen intensiv, og 
der er relativt få frihedsgrader for boligorganisationerne.  
 
Endelig er der for driftsøkonomien tale om en relativt stram regulering, som dog 
efterlader boligorganisationen med valgmuligheder på en række områder. For 
administrationsudgifter og -indtægter er der krav om kostægthed og dermed en 
høj grad af gennemsigtighed, men det betyder ikke, at der ikke er et udstrakt 
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handlerum for boligorganisationerne. De har således udstrakt frihed til selv at 
beslutte, hvilket niveau udgifter og indtægter skal ligge på. Boligorganisationen 
kan via fastsættelse af den reelle rente under hensyn til mindsterenten mv. samt 
tildeling af tilskud øve indflydelse på fordelingen af renteindtægter mellem 
boligorganisation og afdelinger, mellem de enkelte afdelinger mv. Boligorgani-
sationerne kan endvidere inden for visse rammer beslutte, hvordan opsparede 
midler skal placeres.  
 

10.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer  
 
Boligorganisationernes egenkapital er væsentlig for organisationernes mulighe-
der for dels at imødegå økonomiske problemer i afdelingerne og dels for løben-
de at kunne fastholde velfungerende og attraktive boligafdelinger. Samtidig er 
det væsentligt at fastholde det almene byggeri på et så lavt lejeniveau som mu-
ligt. På den baggrund kan peges på følgende ændringsbehov/pro-blemstillinger, 
som må indgå i overvejelserne om den fremtidige styring.  
 
Rentemarginal 
De nuværende regler om rentemarginal blev blandt andet udformet som en reak-
tion på, at boligorganisationernes reelle driftsforhold blev sløret, fordi der var 
mulighed for at arbejde med en betydelig rentemarginal, der indgik som en ind-
tægt i driften, samtidig med at den blev modregnet i fastsættelsen af administra-
tionsbidraget, så dette ikke var retvisende.  
 
Samtidig tog reglerne sigte på at sikre afdelingerne en rimelig forrentning af 
egne midler samt mulighed for at låne af organisationen til en ikke for høj rente. 
Det har desuden været sigtet med de nuværende regler at give boligorganisatio-
nerne et incitament til at sikre den bedst mulige forrentning af midler i fælles 
forvaltning, ved at give dem mulighed for selv at have en vis indtjening på kapi-
talforvaltningen. 
 
Disse formål er fortsat relevante, men det kan overvejes, om de eksisterende 
forrentningsregler sikrer en hensigtsmæssig fordeling af renteindtægter mellem 
boligorganisationen på den ene side og afdelingerne og dispositionsfonden på 
den anden. 
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Opbygning af arbejdskapital 
En vis arbejdskapital er nødvendig for boligorganisationen som likvid pengebe-
holdning til håndtering af udlæg, opstart af projekter, imødegåelse af tab, til-
skud til afdelingerne mv. Nogle boligorganisationer har en helt ubetydelig eller 
slet ingen arbejdskapital. Det må derfor skabes mulighed for, at boligorganisati-
onerne kan opbygge en arbejdskapital, uanset om de har mulighed for at skabe 
overskud på driftsregnskabet. 
 
Rammer for dispositionsfonden 
Boligorganisationerne står i de kommende år over for store udfordringer med 
henblik på at sikre, at de almene boligafdelinger fortsat er tidssvarende og at-
traktive for en bred kreds af boligsøgende. De stigende indtægter i dispositions-
fondene gør det muligt bedre at kunne løfte denne opgave, men samtidig er det 
aktuelt at overveje, om de nuværende regler vedrørende dispositionsfondene 
sikrer tilstrækkelige muligheder og incitamenter til lokale og differentierede 
løsninger. De detaljerede regler for anvendelsen kan derfor som led i en øget 
mål- og rammestyring overvejes afløst af bredere rammebestemmelser inden for 
hvilke boligorganisationer kan allokere midlerne.  
 
Kapitalforvaltning 
En stram regelbaseret regulering på kapitalforvaltningsområdet lider af den 
svaghed, at udviklingen på kapitalmarkedet er så hurtigt - ikke alene med hen-
syn til renteudviklingen, men også med hensyn til udbuddet af låneprodukter og 
investeringsobjekter – at ingen regulering kan ”følge med” og at reguleringen 
dermed let bliver en hæmsko for de lidt større boligorganisationer, der har øko-
nomisk tyngde og kompetence til en kapitalforvaltning, der går lidt videre end 
til sparekassebogen. Omvendt giver den gældende regulering en relativ høj grad 
af sikkerhed for, at boligorganisationerne ikke kommer i økonomisk uføre, 
hvilket kan være relevant for mindre boligorganisationer.  
 
Det kan på den baggrund overvejes, om der kan skabes bedre muligheder for en 
mere fleksibel regulering, der muliggør en hurtigere tilpasning til nye betingel-
ser. Det må i givet fald samtidig sikres, at lejernes midler ikke fortabes i mere 
spekulative anbringelser af midlerne. 
 
Større gennemsigtighed i driftsøkonomien 
I forbindelse med overvejelser om en udvidet frihed til boligorganisationer er 
der behov for at afdække, om de nuværende regler sikrer tilstrækkelig gennem-
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sigtighed og information om de økonomiske bevægelser. Som det er fremgået, 
er der allerede i dag et betydeligt frirum for boligorganisationerne i forbindelse 
med blandt andet disponering af kapitalindtægter. I den udstrækning boligorga-
nisationernes frirum udvides yderligere, vil der logisk være behov for tilsvaren-
de at styrke regnskabsinformationen. En styrket information på området har to 
formål: Dels skal der være meget tydelig information om, hvorvidt grundlæg-
gende regler om forrentning, kostægthed mv. er overholdt. Dels skal det være 
muligt at generere meningsfulde nøgletal, som kan anvendes til belysning af 
boligorganisationens driftsøkonomi, sammenligning med andre boligorganisati-
oner mv. Der henvises til omtalen af dokumentationspakken i kapitel 3 samt til 
forslag 7.5, 7.7 og 7.8 om styrket regnskabsinformation og etablering af bench-
marking/nøgletal. 
 

10.7. Overvejelser om ændringer af regler/styring 
 
10.7.1. Indledning 
De overordnede boligpolitiske hensyn, som ligger bag reguleringen af egenkapi-
talen og den samlede driftsøkonomi er først og fremmest hensynet til at fasthol-
de et boligsocialt lejeniveau, herunder at undgå, at der sker pludselige lejestig-
ninger. Driften af de almene boligorganisationer skal tilrettelægges så rationelt 
og effektivt som muligt med henblik på at minimere administrationsomkostnin-
gerne. Der må principielt ikke budgetteres med overskud i boligorganisationen 
og et evt. overskud bør vende tilbage til lejerne i form af lavere husleje. Ud-
gangspunktet for boligorganisationernes driftsøkonomi er således på den ene 
side at indtægterne skal balancere udgifterne, og på den anden side, at udgifter-
ne skal holdes på et så lavt niveau som muligt.  
 
På den anden side er det klart, at det ikke lader sig gøre at drive en boligorgani-
sation uden en vis egenkapital til igangsætning af nye aktiviteter, til afdækning 
af risici i forbindelse med byggesager, til uforudsete udgiftsstigninger mv. 
Selvom der ikke bør budgetteres med overskud på driften, må der derfor være 
mulighed for, at boligorganisationerne kan opbygge en vis egenkapital.  
 
Arbejdskapitalen skal som den ene del af egenkapitalen fortsat have som formål 
at fungere som pengebeholdning til håndtering af boligorganisationens daglige 
forretninger, herunder til afdækning af opståede tab på boligorganisationens 
drift. 
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Dispositionsfonden skal som den anden del af egenkapitalen primært fokusere 
på afdelingerne. Det primære formål med dispositionsfonden er at virke som 
stødpudekapital i forbindelse med eventuelle tab og i forbindelse med fremtids-
sikring og således medvirke til, at de almene boligafdelinger til stadighed både 
er økonomisk og socialt velfungerende samt fysisk fremstår i god og tidssva-
rende standard. 
 
Herudover virker dispositionsfonden som stødpudekapital i forhold til boligor-
ganisationen i forbindelse med ekstraordinære tab, som truer organisationens 
fortsatte eksistens. 
 
En vigtig del af boligorganisationens administration har at gøre med forvaltning 
af afdelingernes midler samt med forvaltning af dispositionsfondens midler. Der 
må fortsat stilles høje krav til sikkerhed for, at midlerne ikke tabes, og der må 
fortsat gives mulighed for en rimelig forrentning af midlerne. 
 
På den baggrund foreslås følgende ændringer: 
 
10.7.2. Fordeling af renteindtægter af midler i fællesforvaltning 
 
Forslag 10.1: Det foreslås, at afdelingsmidler i fællesforvaltning 
tilskrives den fulde forrentning. Boligorganisationen skal fortsat for-
rente dispositionsfondens midler mindst svarende til mindsterenten. 
Opnår boligorganisationen i den forbindelse en nettorenteindtægt 
overføres den til arbejdskapitalen eller udbetales som tilskud. 
 
Efter de gældende regler kan boligorganisationen beslutte, at organisationens 
egne midler samt afdelingernes midler skal indgå i fællesforvaltning. Midlerne 
skal som minimum forrentes med diskontoen minus 2 pct. point. Forskellen 
mellem mindsterenten og den forrentning, boligorganisationen opnår, tilfalder 
boligorganisationen og indbetales til arbejdskapitalen som en del af overskuddet 
på organisationens drift, medmindre det besluttes at udbetale nettorenteindtæg-
ten helt eller delvist som tilskud til afdelingerne. En eventuel negativ nettorente-
indtægt skal udlignes af arbejdskapitalen. Er arbejdskapitalen ikke i stand hertil, 
bør fællesforvaltning opgives.  
 
Det er et overordnet mål for driften af afdelingerne, at lejen skal holdes på et så 
lavt niveau som muligt. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at afdelingens hen-
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sættelser mv. udhules ved, at en del af forrentningen kan overføres til arbejds-
kapitalen. Det foreslås derfor, at afdelingsmidler altid skal tilskrives den fakti-
ske forrentning. Dette kan principielt indebære, at midlerne i en periode forren-
tes negativt.  
 
Er der tale om udlån af afdelingsmidler til andre af boligorganisationens afde-
linger fastsættes renten til den gældende maksimumsrente, dvs. til diskontoen 
plus 1 pct. point. I det omfang boligorganisationen finder, at denne forrentning 
er for høj, vil der kunne ydes et løbende støtte til afdelingen fra dispositionsfon-
den. 
 
Forslaget ændrer ikke på boligorganisationens pligt til at forvalte midlerne sik-
kert og således, at de kan gøres likvide med kort varsel, ligesom boligorganisa-
tionen forsat dækker tab på udlånte afdelingsmidler. Tilsvarende dækker Lands-
byggefondens garantiordning fortsat for ethvert tab af afdelingsmidler, som 
forvaltes i almene boligorganisationer. 
 
Boligorganisationen vil forsat kunne beslutte forrentningen af dispositionsfon-
den, dog mindst svarende til mindsterenten. En evt. nettorenteindtægt overføres 
til arbejdskapitalen eller udbetales som tilskud. 
 
For den foreslåede administrationsorganisation, jf. forslag 6.3 om harmonise-
ring af reglerne for forretningsførerorganisationer og andelsselskaber, medfører 
forslaget, at afdelingsmidler, som indgår i administrationsorganisationens fæl-
lesforvaltning, ligeledes skal tilskrives den faktiske forrentning. 
 
10.7.3. Maksimum for arbejdskapital 
 
Forslag 10.2: Det foreslås, at kommunens adgang til at fastsætte 
et maksimum for arbejdskapitalen ophæves. 
 
Efter de gældende regler kan kommunen fastsætte et maksimum for arbejdska-
pitalens størrelse. Maksimummet fastsættes som et fast kronebeløb pr. leje-
målsenhed og reguleres med udviklingen i nettoprisindekset. Beløb, der oversti-
ger maksimum, indbetales til dispositionsfonden. 
 
Det foreslås, at adgangen til at fastsætte et maksimum ophæves. Baggrunden 
herfor er for det første, at en sådan ensidig adgang for kommunen til at regulere 
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boligorganisationernes virksomhed ikke er forenelig med en mål- og rammesty-
ring baseret på dialog og samarbejde. For det andet er det yderst vanskeligt at 
fastslå, hvor stor den nødvendige arbejdskapital skal være, ligesom behovet for 
arbejdskapital kan variere over tid. Der er da også kun få kommuner, som har 
fastsat et sådant maksimum.  
 
Har arbejdskapitalen i en given boligorganisation en størrelse, som er unødven-
dig, må det indgå i styringsdialogen med baggrund i målsætningen om forsvar-
lig drift samt ud fra, at overskud i videst muligt omfang skal tilbageføres til 
afdelingerne. Med henblik herpå bør der sikres fuld åbenhed og gennemsigtig-
hed i boligorganisationernes håndtering af overskud.  
 
10.7.4. Bidrag til arbejdskapitalen 
 
Forslag 10.3: Det foreslås, at der åbnes mulighed for at opkræve 
bidrag til arbejdskapitalen fra lejerne i boligorganisationen på prin-
cipielt samme måde, som gælder for bidrag til dispositionsfonden. 
Det foreslås, at der kan opkræves 136 kr. pr. bolig pr. år indtil ar-
bejdskapitalen udgør 2.633 kr. pr. bolig, svarende til 2/3 af satserne 
for dispositionsfonden. 
 
Efter de gældende regler opbygges arbejdskapitalen af overskud fra boligorga-
nisationens årsregnskab, og det vil i hovedsagen sige fra nettorenteindtægten, 
idet administrationsbidraget skal være fastsat kostægte.  
 
Arbejdskapitalen udgjorde i 2006 i gennemsnit ca. 2.017 kr. pr lejemål. Gen-
nemsnittet dækker dog over en betydelig spredning, jf. afsnit 10.3.1.  
 
Der er boligorganisationer, som ikke har været i stand til at generere overskud 
af betydning og således ikke har kunnet oparbejde en rimelig arbejdskapital. 
Baggrunden er, at der ikke er etableret fællesforvaltning, eller at der kun er ube-
tydelige midler i fællesforvaltning og derfor ikke mulighed for at generere en 
rentemarginal. Dette problem uddybes selvsagt af forslaget om, at afdelingsmid-
ler skal forrentes fuldt ud.  
 
Med henblik på at gøre det muligt for sådanne boligorganisationer at oparbejde 
den nødvendige arbejdskapital, foreslås det, at boligorganisationen kan beslutte, 
at der over lejen kan opkræves et bidrag til arbejdskapitalen. Der foreslås en 
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ordning efter samme skabelon, som gælder for opkrævning af det særlige bidrag 
til dispositionsfonden.  
 
Med satserne for 2007 skal der til dispositionsfonden opkræves et beløb på 204 
kr. pr. bolig, indtil dispositionsfondens likvide saldo udgør 3.950 kr. pr. bolig. 
Da arbejdskapitalen har et mindre anvendelsesområde end dispositionsfonden 
foreslås det, at der til arbejdskapitalen kan opkræves et beløb på 136 kr. pr. 
bolig, indtil arbejdskapitalen udgør 2.633 kr. pr. bolig, svarende til 2/3 af satser-
ne for dispositionsfonden. Overstiger arbejdskapitalen dette beløb, ophører bi-
dragsbetalingen. 
 
Fuldt administrerede boligorganisationer har ikke samme behov for opbygning 
af en arbejdskapital, som selvadministrerede organisationer har. Derimod vil 
administrator have behov for opbygning af en arbejdskapital, som ikke i dag 
kan ske med midler fra administrationshonoraret og som vil blive forringet med 
den foreslåede fulde forrentning af afdelingsmidler, jf. forslag 10.1. Det foreslås 
derfor, at administratororganisationen og dens medlemsorganisationer i fælles-
skab kan aftale størrelsen og fordelingen af bidraget til arbejdskapitalen inden 
for de ovennævnte rammer.  
 
10.7.5. Dispositionsfondens anvendelsesområde 
 
Forslag 10.4: Det foreslås, at den detaljerede regulering af disposi-
tionsfondens anvendelsesområde ophæves og erstattes af et brede-
re formuleret formål.  
 
Som nævnt i afsnit 10.3.2 er der i dag en ganske omfattende og detaljeret regu-
lering af dispositionsfondens anvendelsesområde, herunder om formen for og 
undertiden også om størrelsen af fondens medvirken. Reguleringen har karakter 
af en positivliste og er gradvist gennem årene blevet udvidet i takt dels med nye 
anvendelsesområder dels med, at der kommer øgede midler i fonden. 
 
En sådan centralt fastsat og detaljeret regulering synes ikke i alle tilfælde at 
være hensigtsmæssig eller optimal. Fordelen er naturligvis, at der herved sikres 
en kontrolleret og præcis anvendelse af midlerne. Reguleringen har imidlertid 
samtidig den ulempe, at den hverken er fleksibel i forhold til lokalt forskellige 
forhold eller i forhold til nye behov.  
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Det foreslås derfor, at den gældende detaljerede regulering som udgangspunkt 
ophæves og erstattes med en bredere formuleret formålsbestemmelse. Fokus for 
dispositionsfonden skal fortsat være afdelingerne, og det foreslås, at hovedfor-
målet for dispositionsfonden er at medvirke til fysisk, økonomisk og social op-
retning af boligorganisationens afdelinger samt sikring af deres fortsatte beståen 
som tidssvarende boliger for en bred kreds af boligsøgende. Herudover vil fon-
dens midler i særlige tilfælde kunne medgå til at sikre boligorganisationens 
fortsatte virksomhed, herunder dække ekstraordinære tab.  
 
Herudover kan dispositionsfonden i særlige tilfælde medvirke til at sikre bolig-
organisationens forsatte eksistens, herunder dække ekstraordinære tab. Boligor-
ganisationen træffer beslutning om omfanget af fondens medvirken samt om 
formen, herunder om det skal ske i form af lån eller tilskud, herunder løbende 
tilskud. 
 
Formuleringen af anvendelsesområdet omfatter alle eksisterende muligheder i 
forhold til afdelingerne, men gør anvendelsesmulighederne mere fleksible og 
mere lokalt tilpassede. Efter de gældende regler kan dispositionsfonden fore-
bygge tab i afdelingerne blandt andet ved at yde tilskud til nedsættelse af lejen i 
afdelingerne. Det vil fortsat være en forudsætning for at yde tilskud til lejened-
sættelse, at der er tale om forebyggelse af tab, herunder at den efterfølgende leje 
står i rimeligt forhold til lejen for sammenlignelige boliger. 
 
Set i forhold til boligorganisationerne videreføres den centrale anvendelse i 
forbindelse med dækning af ekstraordinære tab samt sikring af den fortsatte 
virksomhed, herunder foreløbig finansiering af grundkøb og etablering af nye 
afdelinger. Der vil i forbindelse hermed formentlig være behov for at regulere 
anvendelsen mere detaljeret end angivet i den generelle formålsformulering, 
således at det eksisterende anvendelsesområde ikke udvides. 
 
I forhold til de gældende anvendelsesregler foreslås dog, at der ikke længere af 
dispositionsfondsmidler kan afholdes udgifter til: 
 

 Finansiering af boligorganisationens edb-udstyr 
 Finansiering af boligorganisationens administrationsejendom 
 Fremme af almindelige bygge- og boligpolitiske formål 
 Indskud i godkendte byfornyelsesselskaber 
 Indskud i andelsselskab/forretningsførerorganisation.  
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For disse aktiviteter gælder, at de i stedet fuldt ud må afholdes af arbejdskapita-
len. Som en konsekvens heraf afskaffes endvidere den kommunale godkendelse 
af lån eller tilskud fra dispositionsfonden til finansiering af boligorganisationens 
administrationsejendom. 
 
Herudover er der en række aktiviteter, som vil være obligatoriske anvendelses-
områder for dispositionsfonden. Det gælder følgende: 
 

 Frikøb af tilbagekøbsklausul 
 Tilbagebetaling af indskud til kommuner ved genudlejning af kapitaltil-

skudslejligheder  
 Indeksregulering af beboerindskud, såfremt lejeaftale er indgået før 

1.4.1975  
 Afdelingernes udgifter til tab som følge af ledige boliger, der ikke dæk-

kes af kommunal garanti 
 De til enhver tid fastsatte indbetalinger til Landsbyggefonden. 

 
Efter de gældende regler er der til hvert anvendelsesområde angivet formen for 
dispositionsfondens medvirken, dvs. om der er tale om lån eller tilskud, om 
lånets løbetid og om der er tale om éngangstilskud eller løbende tilskud. Det 
foreslås, at denne detaljerede regulering som udgangspunkt ophæves, således at 
det er op til boligorganisationen at træffe beslutning herom. I det omfang dispo-
sitionsfonden anvendes til finansiering af forhold vedrørende nye afdelinger 
forudsættes dette at ske som udlån. Ved udlån til afdelingerne gælder reglerne 
om maksimumsrente fortsat. Ved udlån til boligorganisationen inden for anven-
delsesområdet gælder maksimumsrenten fortsat, men udlån til formål herudover 
skal forrentes med markedsrenten. 
 
Det er fortsat boligorganisationen, som træffer alle beslutninger vedrørende 
dispositionsfonden inden for de overordnede rammer for anvendelsen af dispo-
sitionsfonden. 
 
10.7.6. Særlige bidrag til dispositionsfonden 
 
Forslag 10.5: Det foreslås, at de særlige afdelingsbidrag ikke kan 
opkræves, når dispositionsfondens størrelse overstiger minimum pr. 
bolig.  
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Efter de gældende regler kan der opkræves særlige afdelingsbidrag til dispositi-
onsfonden. Som nævnt ovenfor, skal der opkræves et bidrag, der udgør 204 kr. 
pr. bolig, indtil dispositionsfondens likvide saldo mindst udgør 3.950 kr. pr. 
bolig. Overstiger dispositionsfonden dette beløb kan der fortsat opkræves bi-
drag. 
 
Med henblik på at sikre, at der ikke i lejen indgår unødvendige udgifter, foreslås 
det at ophæve muligheden for at opkræve særlige afdelingsbidrag til dispositi-
onsfonden, såfremt den overstiger minimum.  
 
10.7.7. Kapitalforvaltning 
 
Forslag 10.6: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde om place-
ringsreglerne for boligorganisationens og afdelingernes midler er 
hensigtsmæssige set i lyset af udviklingen på det finansielle marked, 
idet hensynet til sikkerhed og likviditet fortsat skal tillægges vægt. 
 
Efter de gældende regler skal boligorganisationen forvalte egne og afdelinger-
nes midler bedst muligt. Kassebeholdningen skal være mindst mulig og anbrin-
gelsen af midlerne skal ske under hensyntagen til størst mulig sikkerhed og 
bedst mulig forrentning. Samtidig skal midlerne med kort varsel kunne gøres 
likvide til anvendelse efter deres formål.  
 
Med henblik på at sikre ovennævnte hensyn er der fastsat præcise regler om 
anbringelsesmulighederne. Der kan med visse undtagelser ske udlån til andre 
afdelinger mod, at boligorganisationen og efterfølgende også Landsbyggefon-
den garanterer afdelingsmidlerne mod tab. Herudover giver reglerne mulighed 
for, at midler kan placeres i indlån i pengeinstitutter og i realkreditobligationer, 
statsobligationer og andre obligationer og gældsbreve, udstedt eller garanteret af 
forskellige myndigheder med skatteudskrivningsret. Dertil kommer, at midler 
kan placeres i afdelinger i investeringsforeninger o.l., der investerer i ovenstå-
ende aktiver. Som det fremgår, er placeringsmulighederne relativt begrænsede 
og holder ikke trit med udviklingen i de finansielle muligheder. 
 
Placeringsreglerne bør derfor nærmere overvejes i samarbejde med sektoren og 
med inddragelse af eksterne eksperter, idet udgangspunktet fortsat er, at midler-
ne skal placeres under hensyntagen til den størst mulige sikkerhed og bedst 
mulige forrentning. 
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10.7.8. Byggefond 
 
Forslag 10.7: Det foreslås, at boligorganisationens byggefond op-
hæves. 
 
I boligorganisationens byggefond indgår opsparing ved afdrag på lån til finan-
siering af afdelingernes oprindelige anskaffelsessum samt opsparing ved afdrag 
på lån til finansiering af visse senere moderniseringer og forbedringer. Denne 
samlede opsparing udgør byggefondens indestående i afdelingen og udgør såle-
des en passivpost på afdelingens regnskab. Ved udamortisering ophører opspa-
ringen, og de likvide midler, der herefter fremkommer i afdelinger, overføres 
som bekendt til dispositionsfonden/Landsbyggefonden. Byggefondens indestå-
ende i en afdeling kan gøres likvidt ved optagelse af nye lån, idet det dog ikke 
må medføre øget husleje for afdelingen. Nettoprovenuet ved låneoptagelsen 
overføres til dispositionsfonden, og byggefondens indestående i afdelingen re-
duceres tilsvarende. 
 
Herudover indbetales de pligtmæssige bidrag fra afdelinger opført før 1970 til 
byggefonden. Bidragene indbetales umiddelbart til Landsbyggefonden, og ud-
gør herefter boligorganisationens særlige trækningsret. Når boligorganisationen 
anvender trækningsretten, overføres midlerne til byggefonden, som herefter 
umiddelbart sender dem videre til afdelingerne.  
 
Der udarbejdes et særskilt regnskab for byggefonden, hvor ovennævnte transak-
tioner fremgår. 
 
Som det fremgår, tjener byggefonden ikke noget praktisk formål. Fondens inde-
stående i afdelingerne har alene regnskabsmæssig karakter. Tilsvarende gælder, 
at byggefonden kun tjener som et regnskabsmæssigt gennemgangsled for de 
pligtmæssige bidrag.  
 
På den baggrund foreslås det at ophæve byggefonden og i stedet kontere opspa-
ring og pligtmæssige bidrag de relevante steder i afdelingernes og boligorgani-
sationens regnskab. 
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10.7.9. Øvrige forslag 
 
Forslag 10.8: Det foreslås, at den kommunale godkendelse af ud-
lån af afdelingsmidler til afdelinger med driftsunderskud ophæves. 
 
Efter de gældende regler skal kommunalbestyrelsen godkende udlån af afde-
lingsmidler til afdelinger med driftsunderskud, der overstiger en måneds brutto-
lejeindtægt, og som ikke skyldes udlejningsvanskeligheder. Det foreslås, at 
dette specifikke krav ophæves, idet både boligorganisationen og Landsbygge-
fonden indestår for tab på udlån af afdelingsmidler. Risikoen for tab på udlån af 
afdelingsmidler vurderes således at være minimal, hvorfor det synes tilstrække-
lig, at boligorganisationens risiko i forbindelse med udlån af afdelingsmidler 
indgår i det almindelige økonomiske tilsyn. 
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Kapitel 11. Nybyggeri af almene boliger 
 
 

11.1. Indledning 
 
Tilsagnsgivningen til alment nybyggeri er gennem årene blevet decentraliseret 
fra en statslig styring til en kommunal styring. Det er således i dag overladt til 
kommunen som led i den lokale boligpolitik at vurdere behovet og give tilsagn 
til byggeriet. De vigtigste milepæle i decentraliseringen har været i 1992, hvor 
sagsbehandlingen blev udlagt til kommunerne, og i 1994 hvor kvotestyringen af 
det almene boligbyggeri blev afskaffet til fordel for en mere incitamentsbaseret 
styring.  
 
Decentraliseringen af tilsagnsgivningen til byggeriet har understøttet den rolle, 
som kommunerne har som de primære ansvarlige for den lokale boligpolitik, 
herunder sammenhængen til befolkningens behov og udvikling bredt betragtet, 
områdets erhvervsudvikling, osv. 
 
Det er et væsentligt mål for det almene byggeri, at byggeriet skal ske så om-
kostningseffektivt og rationelt som muligt, således at de samlede udgifter er 
minimeret og huslejen dermed så lav som mulig – og byggeriet dermed kan leve 
op til målet: Tidssvarende boliger af en god kvalitet – uden luksuspræg. Det er i 
denne forbindelse væsentligt at fastholde det almene boligbyggeris særlige soci-
ale rolle i den samlede boligforsyning i Danmark.  
 
En række af de overordnede boligpolitiske målsætninger, jf. kapitel 3.3, har 
relevans for nybyggeriet. Nybyggeriet skal således i passende omfang dække 
ressourcesvage befolkningsgruppers boligbehov, ligesom det generelle lejeni-
veau skal svare til det almene byggeris boligsociale sigte. Endvidere skal opfø-
relsen af almene boliger ske på en sådan måde, at byggeriet indgår i det øvrige 
boligbyggeri på rimelige og konkurrencedygtige vilkår, herunder kvalitetsmæs-
sigt. Det er i den forbindelse vigtigt, at byggeriet allerede i anlægsfasen tilgode-
ser behovet for effektiv drift. 
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Endelig kan peges på den rolle, som det almene byggeri fortsat har i udviklin-
gen af boligbyggeriet som sådan. 
 
På grundlag af det udvidede kommissorium for udvalgets arbejde behandles 
finansiering af byggeri af almene boliger, herunder reguleringen af nybyggeriets 
anskaffelsessum gennem maksimumsbeløb og maksimumsareal, i en særskilt 
delrapport. 
 

11.2. Lovhjemmel 
 
De gældende regler på området fremgår af:  
 

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 8 - 11 
 Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. – ”støttebekendtgø-

relsen”  
 Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder 
 Bekendtgørelse om nøgletal. 

 
Herudover gælder, som for alt andet boligbyggeri, de generelle regler fastsat i 
medfør af byggelovgivningen og herunder de til enhver tid gældende bestem-
melser i Bygningsreglementet samt de almindelige regler om udbud (udbud af 
tjenesteydelser, udbud af bygge- og anlægsarbejder samt annonceringspligten), 
regler om bygningers energiforbrug, miljøforhold, tilgængelighed, mv. Behand-
lingen af disse generelle regler vil ikke indgå i rapporten. 
 

11.3. Regelindhold 
 
11.3.1. Indledning 
Tilsagnsgivningen og beslutningskompetencen til at give støtte til nyt alment 
boligbyggeri ligger hos kommunerne som en decentral beslutning, og den en-
kelte kommunalbestyrelse kontrollerer dermed suverænt det lokale almene byg-
geri indenfor rammerne i boliglovgivningen. 
 
Det er endvidere kommunalbestyrelsens opgave at påse opfyldelsen af vilkårene 
for støttetilsagnet - som de fremgår af almenboligloven og støttebekendtgørel-
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sen med bilag. Den primære dialog i støttesagen foregår derfor mellem boligor-
ganisationen (tilsagnsmodtageren) og kommunen. Kun i de tilfælde, hvor der 
søges om afvigelser fra de sædvanlige støttevilkår, f.eks. ved forsøgsbyggerier, 
sker der en inddragelse af ministeriet. 
 
11.3.2. Tilsagn til alment byggeri 
Efter almenboliglovens kapitel 9 kan kommunalbestyrelserne på statens vegne 
give tilsagn om statslig støtte (ydelsesstøtte) til: 
 

 Nybyggeri af almene boliger (familieboliger, ungdoms- og ældreboli-
ger) 

 På- og tilbygninger til allerede eksisterende alment byggeri 
 Erhvervelse af uudnyttede tagetager og eksisterende ejendomme, her-

under ejendomme der ikke anvendes til beboelse, med henblik på om-
bygning til almene boliger. 

 
Herudover kan der i meget begrænset omfang gives tilsagn til nybyggeri af er-
hvervslokaler (f.eks. lokaler til lager, personalerum, klublokaler, mv. i forbin-
delse med udlejning af eksisterende boligareal). 
 
Endvidere kan Velfærdsministeriet efter almenboliglovens § 144 godkende 
særlige nybyggerier som forsøgsbyggeri, hvis forsøget retter sig mod nye byg-
gemetoder, boligformer eller forhold vedrørende driften af alment byggeri.  
 
Der kan ydes støtte til opførelse af tidssvarende boliger uden luksuspræg. Det 
forudsættes herunder blandt andet, at boligerne skal have en tilfredsstillende 
udformning i planmæssig og teknisk henseende.  
 
Tilrettelæggelsen af alment boligbyggeri skal ske efter rationelle, produktivi-
tetsfremmende byggemetoder og skal søges gennemført for den lavest mulige 
pris under hensyntagen til kvaliteten med henblik på at sikre den lavest mulige 
husleje. 
 
Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på baggrund af en vurdering af det lokale 
behov for alment nybyggeri. Det er i den forbindelse et krav, at det samlede 
antal ledige boliger i kommunen på tilsagnstidspunktet, der som følge af even-
tuelle udlejningsvanskeligheder påfører de pågældende afdelinger og bebyggel-
ser lejetab, ikke overstiger 2 pct. af kommunens samlede bestand af almene 
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boliger. I opgørelsen medregnes det samlede antal ledige almene boliger, ung-
domsboliger tilhørende en selvejende ungdomsboliginstitution og ældreboliger 
tilhørende en selvejende institution eller en pensionskasse, hvortil der er med-
delt tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven, tidligere love om bolig-
byggeri eller den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap.  
 
Kommunernes incitament til at sikre at der ikke opføres mere alment byggeri, 
end der er behov for, er i øvrigt sikret ved en kommunal medfinansiering af 
byggeriet.  
 
Kommunen skal ved større byggerier afholde bygherrekonkurrence med henblik 
på at finde den bedst egnede bygherre blandt såvel almene som private bygher-
rer.  
 
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilsagnet stille en række krav til 
byggeriet. Det drejer sig i første række om krav til produktet (maksimal anskaf-
felsessum, boligstørrelse, kvalitetssikring mv.), men der stilles også på en række 
punkter krav til selve byggeprocessen og planlægningen af denne (bygherre-
konkurrence, udbud af byggearbejder, logistikplan, totaløkonomi, overvejelse 
om partnering som en ny samarbejdsform, mv.).  
 
Støttebekendtgørelsen indeholder således en række bestemmelser om udbud, 
pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn mv., som kommu-
nalbestyrelsen skal stille som betingelser for tilsagnet og påse overholdt. Der er 
i vid udstrækning tale om udmøntning af regler fastsat i anden lovgivning i rela-
tion til det almene nybyggeri. 
 
Endelig er et nybyggeri omfattet af almenboliglovens bestemmelser om en byg-
geskadefond, der skal sikre udbedringen af skader, der har deres årsag i forhold 
ved opførelsen af byggeriet. 
 
Kravene til det almene byggeri har et dobbelt formål. Kravene sigter især på at 
sikre den fornødne kvalitet af det byggeri, hvortil det offentlige har ydet støtte, 
men kravene skal også ses i sammenhæng med bestræbelserne på at udvikle 
byggeriet.  
 
Nyt alment byggeri er omfattet af de almindelige regler, der gælder for alt bo-
ligbyggeri, herunder byggelovgivningen, miljølovgivningen, mv. 
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Med henblik på støttesagsbehandlingen skal kommunalbestyrelsen indberette 
alle tilsagn til Velfærdsministeriets administrative informations- og forvalt-
ningssystem BOSSINF-STB. 
 
11.3.3. Bygherrekonkurrencen 
Med henblik på at udpege den bedst egnede bygherre til opførelse af det enkelte 
almene nybyggeri har det med virkning fra 2003 været et krav, at bygherren 
skulle findes i konkurrence mellem såvel almene som private bygherrer. Bag-
grunden for konkurrencen er et ønske om at konkurrenceudsætte den traditionel-
le almene bygherre for derigennem at opnå et bedre og billigere byggeri samt 
som noget nyt at give andre end de almene bygherrer, dvs. også de private byg-
herrer, mulighed for at bygge almene boliger. 
 
Det er fuldt og helt overladt til kommunalbestyrelsen at fastsætte kriterier for, 
hvilken bygherre der tildeles opgaven.  
 
Udpeges der ved konkurrencen en bygherre, som ikke selv skal stå for driften af 
det færdige byggeri, er det en forudsætning for kommunalbestyrelsens tilsagn, 
at der senest på tilsagnstidspunktet foreligger en aftale om overdragelsen af 
færdigopført byggeri til en almen boligorganisation eller en selvejende almen 
ungdoms- eller ældreboliginstitution.  
 
Kravet om konkurrence gælder for tilsagn om nybyggeri, dvs. ikke for tilsagn til 
ombygning mv. af eksisterende ejendomme. Kommunalbestyrelsen kan beslut-
te, at der ikke skal afholdes bygherrekonkurrence: 
 

 Ved tilsagn til projekter med færre end 9 boliger, hvis projektet ikke 
indgår som led i et større alment nybyggeri med flere end 8 boliger. 

 Ved forsøgsbyggeri, der er godkendt af Velfærdsministeriet, hvor for-
søgstemaet sigter mod at fremme konkurrenceevnen, produktiviteten og 
effektiviteten i dansk byggeri. 

 Ved fortsættelsesbyggeri på en tilgrænsende byggeplads, uden at den 
oprindelige byggeplads har været forladt. 

 
Kravet om konkurrencen gælder endvidere ikke i forbindelse med etablering af 
kommunale almene ældreboliger. Kommunen kan således uden konkurrence 
beslutte selv at være bygherre. Kommunalt ejede ældreboliger udgør omkring 
halvdelen af det samlede ældreboligbyggeri.  
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11.3.4. Indretningskrav 
Efter de gældende regler kan boligarealet for almene familieboliger og almene 
ældreboliger inklusive eventuelle fællesarealer udgøre indtil 110 m² i gennem-
snit pr. bolig. Den enkelte boligs areal kan ikke overstige 110 m². Dog kan en 
almen familiebolig opføres større, hvis det sker med henblik på udlejning til 
husstande med mindst 4 medlemmer, hvoraf mindst et medlem er stærkt 
bevægelseshæmmet. Arealkravene vil i øvrigt blive særskilt behandlet i del-
rapport om finansiering mv. 
 
For almene ældreboliger gælder, at boligerne skal være særligt indrettet og ud-
styret til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. 
Endvidere skal den enkelte ældrebolig være forsynet med selvstændigt toilet, 
bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Kommu-
nalbestyrelsen har dog mulighed for i særlige tilfælde at beslutte, at ældreboli-
ger ikke forsynes med selvstændigt køkken. Der skal kunne tilkaldes hurtig 
bistand på ethvert tidspunkt af døgnet fra hver enkelt bolig, og boligens ad-
gangsforhold skal være egnede for gangbesværede. Kun i særlige tilfælde, hvor 
ældreboligerne tilvejebringes ved indretning af eksisterende beboelsesejen-
domme, og hvor ejendommens indretning gør det nødvendigt, kan kommunal-
bestyrelsen tillade, at ældreboligerne ikke forsynes med elevator. 
 
Almene ungdomsboligers bruttoetageareal må ikke være større end 50 m². Det 
er muligt at indrette almene ungdomsboliger som flerrumsboliger forudsat, at de 
indrettes med selvstændigt køkken samt bad og toilet. Kommunalbestyrelsen 
kan dog godkende, at disse boliger ikke indrettes med selvstændigt køkken, bad 
og toilet i tilfælde af ombygning af eksisterende bygninger. 
 
Boligarealet for almene familie-, ældre- og ungdomsboliger opgøres som brut-
toetageareal efter regler fastsat i henhold til lov om Bygnings- og Boligregistre-
ring. 
 
Det er en forudsætning ved projekteringen af nybyggeriet, at der sikres en til-
strækkelig tilgængelighed i forbindelse med anvendelse af boligen, herunder 
rimelig adgang for personer med handicap. Med den seneste ændring af almen-
boligloven, hvor det bliver muligt at indrette større badeværelser, er der taget 
endnu et skridt i retning af at sikre et bredere boligvalg for stærkt bevægelses-
hæmmede. 
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11.3.5. Byggeriets kvalitet 
Det er en forudsætning for nybyggeriet, at boligerne opføres efter reglerne i 
bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Det er bygherren, som 
skal sørge for, at det færdige byggeri opnår den tilsigtede kvalitet ved at stille de 
nødvendige krav om kvalitetssikring til rådgivere og entreprenører. Bygherren 
skal tillige sikre sig tilstrækkelig dokumentation for de anvendte materialer, så 
dokumentationen kan indgå i udarbejdelsen af de obligatoriske driftsplaner, der 
er et led i kvalitetssikringen på længere sigt.  
 
Kvalitetssikringen af det støttede boligbyggeri er en væsentlig forudsætning for 
den eksisterende forsikringsordning for de almene boliger – Byggeskadefonden. 
 
Figur 11.1. Udvikling i væsentlige svigt 1992-2007 
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Anm.: Antal af byggerier med svigt i forhold til alle byggerier med aflevering de anførte 
år. Der er endnu ikke gennemført 1-års eftersyn af alle byggerier, der er afleveret i 2007. 
Kilde: Byggeskadefonden: Årsberetning 2007 
 
Byggeskadefonden, der er oprettet med hjemmel i almenboliglovens kapitel 11, 
er en selvejende institution, der har til formål at sikre en høj byggeteknisk kvali-
tet. Fonden kan som led heri yde støtte til udbedring af skader, der har deres 
årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fonden har endvidere det formål at 
forestå 1- og 5-årseftersyn af byggeriet og at bidrage til udbredelsen af erfarin-
ger om byggeprocessen og byggeriet med henblik på at begrænse byggeskader 
og at medvirke til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Byggeskade-
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fonden blev oprettet i 1986 og har siden spillet en væsentlig rolle i nedbringel-
sen af byggeskadeomfanget i den almene boligmasse. Fondens midler tilveje-
bringes gennem bidrag, som indbetales af det enkelte byggeri, der er omfattet af 
fonden. Bidraget udgør 1 pct. af den inden byggeriets påbegyndelse senest god-
kendte anskaffelsessum. 
 
Kravet om udarbejdelse af driftsplaner som et led i ordningen for Byggeskade-
fonden er nærmere omtalt i kapitel 7 om administration, drift og vedligehold. 
 
11.3.6. Andre generelle støttevilkår 
Totaløkonomi spiller en vigtig rolle ved vurderingen af et nyt projekt med opfø-
relse af almene boliger. Kravet om anvendelsen af totaløkonomiske overvejelser 
blev formelt indført i forbindelse med ophævelsen af rammebeløbene. Det er nu 
indført som et fast krav og støttevilkår, at bygherren fremlægger totaløkonomi-
ske vurderinger, som kommunalbestyrelsen kan bruge til at vurdere projektøko-
nomien set under ét vedrørende såvel anlægs- som driftsøkonomien. Ved indfø-
relsen af maksimumsbeløbene i 2004 blev der taget særligt hensyn til, at total-
økonomiske investeringer ofte medfører en højere anlægsinvestering. 
 
Logistik indgår som en væsentlig parameter ved tilrettelæggelsen af moderne 
byggeri. Dårlig logistik kan erfaringsmæssigt påføre byggeriet tab og dermed 
fordyre byggeriet. Der er derfor indført krav i støttesagsbehandlingen om, at 
kommunalbestyrelsen skal påse, at der foreligger en logistikplan. Konkret skal 
bygherren inden påbegyndelsen af byggeriet udarbejde en plan for styring af 
logistik på byggepladsen. Planen skal indeholde principper for løbende ajourfø-
ring og justering af planen i byggeperioden. 
 
Nøgletal. Med henblik på bygherrens valg af entreprenører og rådgivere i byg-
geriet er der med virkning fra 1. marts 2007 indført krav om nøgletal for entre-
prenører og med virkning fra 1. maj 2008 krav om nøgletal for rådgivere.  
 
For entreprenører skal der indsamles og beregnes nøgletal, hvis byggeprojektets 
samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, og entrepri-
sesummen for den enkelte entreprise overstiger 300.000 kr. ekskl. moms. Nøg-
letallene for entreprenører er nærmere defineret i bekendtgørelsen om nøgletal 
og vedrører oplysninger om overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), ar-
bejdsmiljø (arbejdsulykker), prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kun-
detilfredshed. I boks 11.1 er nøgletallene beskrevet nærmere. 
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Boks 11.1. Nøgletal for entreprenører 
Overholdelse af tidsfrister 
 Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for ændrin-

ger i projektet. 
 Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid indtil overstået mangel-

afhjælpning korrigeret for ændringer i projektet. 
Mangler 
 Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor (5 gradue-

ringer) sat i forhold til entreprisesummen. 
 Udbedring af mangler målt ved tilbageholdsbeløb fastsat i forbindelse med afle-

vering og sat i forhold til entreprisesummen. 
Arbejdsulykker 
 Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til en-

treprisesummen. 
Prisniveau og prisændringer i udførelsen (beregnes kun på projektniveau)  
 Pris pr. m2. 
 Relativ afvigelse mellem forventet og realiseret projektpris. 

Kundetilfredshed 
 Bygherrens tilfredshed med byggeprocessen, der måles ved at udspørge bygher-

ren om tilfredshed med og vægtning af 11 punkter, der dækker forskellige aspek-
ter af entreprenørens ydelse. 

 
Som hovedregel valideres de indsamlede data ved, at bygherre forelægger dem for 
entreprenøren, inden de indberettes til BOSSINF. Nøgletallene beregnes af en ekstern 
evaluator, som entreprenøren har valgt. 
 
Samtlige ovennævnte nøgletal, bortset fra de to under prisniveau og prisændringer, 
indgår i entreprenørens faktablad, som evaluator udarbejder efter afsluttet evaluering 
af en byggesag, og som entreprenøren skal bruge ved udvælgelse til kommende byg-
geopgaver. 
 
Når entreprenøren har fået evalueret tre entrepriser udarbejder evaluator en såkaldt 
karakterbog, hvor hvert nøgletal beregnes som et vægtet gennemsnit af de evaluerede 
entrepriser indenfor de seneste 3 år.  
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For rådgivere vedrører nøgletallene oplysninger om kundetilfredshed og udgø-
res af 15 spørgsmål, som dækker forskellige aspekter af rådgiverens opgave. 
Bygherren skal for de 15 spørgsmål angive dels sin vurdering af rådgiverens 
præstation for den enkelte delopgave og dels den betydning, som bygherren 
tillægger delopgaven (for 2 spørgsmål dog kun vurdering). Nøgletallene er 
nærmere defineret i bekendtgørelsen om nøgletal.  
 
Der skal kun indsamles og beregnes nøgletal for en rådgiver på et alment byg-
geprojekt, hvis projektet og rådgiveropgaven overstiger bagatelgrænserne gæl-
dende for rådgivernøgletal, som er defineret i bekendtgørelsen.  
 
Som for entreprenørerne danner indsamlingen af rådgivernøgletal baggrund for 
et faktablad udarbejdet af evaluator, som rådgiveren skal bruge ved udvælgelse 
til kommende opgaver. Evaluator udarbejder tilsvarende en karakterbog, når 
rådgiveren har fået evalueret mindst tre opgaver inden for de seneste 3 år, med 
de beregnede gennemsnitlige nøgletal. 
 
Formålet med brug af entreprenør- og rådgivernøgletal er at fremme kvalitet og 
effektivitet i byggeriet ved at give bygherrerne bedre mulighed for at udvælge 
de mest velegnede tilbudsgivere til udførelse af en opgave. Endvidere giver 
nøgletallene entreprenørerne, rådgiverne og bygherrerne generelt bedre mulig-
hed for at sammenligne sig med hinanden. Endelig bidrager nøgletallene til en 
større gennemsigtighed i byggeriet. 
 
11.3.7. Forsøgsbyggeri 
Efter almenboligloven (§ 144) er der mulighed for at godkende særlige nybyg-
gerier som forsøgsbyggeri, hvis forsøget retter sig mod nye byggemetoder, bo-
ligformer eller forhold vedrørende driften af alment byggeri. Ved disse forsøgs-
temaer kan velfærdsministeren i særlige tilfælde tillade, at de for alment byggeri 
fastsatte bestemmelser fraviges. 
 
De regler, som oftest fraviges, er reglerne om udbud af almene boliger og reg-
lerne om bygherrekonkurrencen. Dette skyldes, at de bygherrer, som er gået i 
gang med et større udviklingsarbejde sammen med konkrete entreprenører og 
leverandører, ikke meningsfuldt vil kunne gennemføre forsøgsbyggeriet, hvis 
entrepriserne og bygherrefunktionen går til anden side.  
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Det er normalt et krav til forsøgsbyggerier, at et tilsvarende forsøg ikke er gen-
nemført tidligere (krav om nyhedsværdi) og at forsøget skal have relevans for 
alt nybyggeri af almene boliger (generaliserbarhed). Gennemførte forsøg har i 
en række tilfælde ført til, at regelsættet for den almene bolig/det almene byggeri 
er blevet ændret i lyset af de resultater, som de enkelte forsøg har kastet af sig.  
 
Der er ikke i dag knyttet en særlig økonomisk statslig støtte til forsøgs-
byggerierne. Der er imidlertid i Landsbyggefondens regi, som et element i bo-
ligaftalen fra 2006, afsat 20 mio. kr. i perioden 2007-2010 til innovation i byg-
geriet. Midlerne anvendes af Landsbyggefonden i samarbejde med relevante 
ministerier. 
 
11.3.8. Indberetning af støttesagen 
Kommunalbestyrelsen skal indberette meddelte tilsagn (skema A), godkendel-
sen af endelig anskaffelsessum inden påbegyndelse (skema B) og til sidst god-
kendelsen af den endelige anskaffelsessum (Skema C, der stort set svarer til 
byggeregnskabet). 
 
Figur 11.2. Oversigt over sagsforløbet ved et alment nybyggeri 
 

 

Skema A 
 

Forhåndsgodkendelse af projekt 
• Kommunen modtager en ansøgning 
 Kommunen indberetter i BOSSINF og giver tilsagn til projektet 
 Bygherren sender byggeriet i licitation – der kommer mere  

   eksakte økonomiske oplysninger  

Skema B 
 

Oplysninger baseret på licitationsresultater 
• Kommunen modtager skema B fra bygherren 
 Kommunen godkender skema B (giver byggetilladelse) 
 Byggeriet påbegyndes  

Skema C 
 

De endelige regnskabstal 
• Byggeriet afsluttes 
 Kommunen modtager skema C fra bygherren 
 Kommunen godkender skema C  
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Med indførelsen af BOSSINF-STB er der skabt en fælles platform for alle aktø-
rerne i en byggesag. Her er samlet alle oplysninger om størrelse, beliggenhed, 
hvem der er bygherre, anvendte udbud mv., som danner grundlag for udmålin-
gen af den offentlige støtte. BOSSINF opsamler endvidere hovedparten af de 
oplysninger, der ligger til grund for nøgletallene, jf. afsnit 11.3.6. BOSSINF-
STB anvendes derfor tillige af Økonomistyrelsen og finansieringsinstitutterne 
samt af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Samtidig er der etableret en 
nær tilknytning til andre offentlige registre og systemer, således at data, født i 
BOSSINF-STB, automatisk overføres til disse.  
 
Systemet sikrer herudover, at staten, som skal udrede økonomisk støtte knyttet 
til tilsagnene, løbende kan følge udviklingen i byggeriets omfang og økonomi, 
herunder især støttens størrelse. Systemet opdateres løbende i takt med de be-
hov, der opstår i udviklingen af administrationen af det almene boligbyggeri, 
herunder nye krav fra lovgivningen. 
 
11.3.9. Regulering af byggeaktiviteten 
Velfærdsministeren har en selvstændig mulighed for at foretage en generel re-
gulering af byggeaktiviteten. Velfærdsministeren kan således - med henblik på 
at opnå en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af boligbyggeriet og den øvrige byg-
ge- og anlægsaktivitet - ud fra samfundsøkonomiske hensyn beslutte en regule-
ring af bygge- og anlægsvirksomheden og fastsætte tidsfrister for påbegyndelse 
og gennemførelse af byggeri. Denne mulighed kan rettes mod byggesektoren 
som sådan eller mod dele af sektoren. 
 

11.4. Reglernes baggrund og sigte 
 
De gældende regler for opførelse af almene boliger er udformet under hensyn-
tagen til følgende overordnede mål: 
 

 Almene boliger skal opføres rationelt og til en anskaffelsessum, der er 
tilpasset det boligsociale formål. 

 Almene boliger inden for den boligsociale målsætning skal opføres i høj 
kvalitet med hensyn til funktion, arkitektur, byggeteknik samt miljø-
mæssige og sundhedsmæssige egenskaber. 

 Byggeri af almene boliger skal modsvares af et fremtidigt behov for de 
pågældende boliger og hvile på et socialt bæredygtigt grundlag. 
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Byggeri af nye almene boliger skal således sikre, at den almene boligsektor 
også fremover kan dække det behov, der er for boliger til alle boligsøgende, 
herunder ikke mindst de grupper i befolkningen, der har svært ved at finde en 
bolig – de ældre, de handicappede, de uddannelsessøgende og de udsatte grup-
per. 
 
Gennem opførelse af nybyggeri spiller den almene boligsektor derfor og skal 
fortsat spille en betydelig rolle på boligmarkedet i forhold til at løse boligsociale 
opgaver for en personkreds, som efterspørger boligerne til en leje, som de kan 
betale. Det er tillige vigtigt, at der fortsat sikres en boligforsyning, som kan 
følge med den efterspørgsel efter almene boliger, som den demografiske udvik-
ling kan forventes at afstedkomme, jf. Socialministeriets analyse af Den almene 
boligsektors fremtid, (Socialministeriet 2006). 
 
Det er et væsentligt mål for det almene byggeri, at der opføres boliger i høj kva-
litet med en husleje, som almindelige husstande kan betale. 
 
Byggeriet skal derfor gennemføres så omkostningseffektivt og rationelt som 
muligt, således at de samlede udgifter er minimeret og huslejen dermed så lav 
som mulig. 
 
Samtidig skal byggeriets gennemgående kvalitet sikres – den tekniske kvalitet 
skal være tidssvarende, ligesom der skal være taget højde for totaløkonomi, 
energi, miljø, tilgængelighed, sundhed, stabilitet, arkitektur, funktionalitet, mv.   
 
Styringen af tilsagnsgivningen, herunder vurderingen af behovet for opførelse af 
nye almene boliger, er gennem årene blevet decentraliseret fra en ren statslig 
styring, hvor staten tog stilling til samtlige tilsagnsansøgninger og uddelte en 
årlig kvote for nybyggeriet, til en kommunal styring, hvor det er helt overladt til 
kommunen som led i den lokale boligpolitik at vurdere behovet og give tilsag-
net. Styring via ansøgningspuljer eller lignende er således blevet afløst af ram-
mestyring.  
 
Det almene byggeri er med afsæt i den offentlige støtte til byggeriet generelt 
blevet brugt til at udvikle og fremme en lang række bolig- og byggepolitiske 
samt byggetekniske initiativer. Som tilsagnsgiver til det almene byggeri har det 
offentlige kunnet stille krav til produktet såvel som til produktionsprocessen. 
Dette er gennem årene løbende blevet udnyttet til at udvikle byggeriet, idet der 
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som tilsagnsvilkår er blevet stillet såvel produkt- som processuelle krav til det 
almene byggeri. Det almene byggeri har herved spillet en væsentlig byggepoli-
tisk rolle som eksperimentarium og murbrækker for en effektivisering af bygge-
riet.  
 
I denne sammenhæng har det spillet en vigtig rolle, hvordan den almene sektor 
er organiseret, ligesom sektorens i mange henseender homogene – og dermed 
styrbare - bygningsmasse muliggør en effektiv og direkte påvirkning af udvik-
lingen i byggeriet. 
 
Konkret har det almene byggeri gennem årene gennemført en lang række forsøg 
med nye byggemetoder, boligformer eller forhold vedrørende driften. Sektorens 
parathed til at deltage i disse forsøg har øget statens mulighed for at få gennem-
ført nødvendige afprøvninger af nye idéer og tanker i et segment af byggemar-
kedet, som staten gennem godkendelsen af forsøg og gennem tilførsel af støtte-
kroner har kunnet påvirke i en positiv retning.  
 
Oprettelsen af Byggeskadefonden i 1986 har i den forbindelse spillet en væsent-
lig rolle ved at afdække en del af risikoen ved udviklingen af det almene bygge-
ris byggeteknik, ligesom fondens indsats løbende er med til at sikre byggeriets 
kvalitet. Ligeledes skal der peges på, at disse forsøg har spillet en stor rolle også 
for boligbyggeriet udenfor den almene sektor, idet en lang række af resultaterne 
direkte kan overføres og udnyttes i det private boligbyggeri. Dette skyldes, at 
forsøgsresultaterne er offentlige og stilles til rådighed for hele byggebranchen. 
 
Som de seneste eksempler på det almene byggeris rolle kan peges på implemen-
teringen af regeringens byggepolitiske handlingsplan ”Bedre og billigere bygge-
ri”, maj 2007, og udviklingen af en byggeskadeforsikring for det private bolig-
byggeri, der har taget udgangspunkt i den mangeårige kvalitetssikring af ny-
byggeriet, som har været gennemført i det almene byggeri. 
 

11.5. Styringens karakter 
 
Samlet set kendetegnes byggeri efter almenboligloven ved en vidtgående decen-
tralisering og indebærer inden for overordnede rammer metodefrihed på en 
række centrale områder som f. eks. totaløkonomi og logistik.  
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Staten fastlægger de overordnede økonomiske, organisatoriske og tekniske krav 
til de boliger, der opføres med offentlig støtte. Som betingelse for den statslige 
støtte stilles krav til produktet - den almene bolig - i form af krav til økonomi, 
størrelse og kvalitet af de støttede boliger. Der henvises til udvalgets 2. rapport 
om finansiering, incitamentsstyring, mv. 
 
Kommunen meddeler inden for de givne rammer på statens vegne tilsagn til det 
konkrete byggeri af almene boliger. Det er således kommunen, der suverænt 
afgør, om der skal opføres nyt alment byggeri og i givet fald hvilken slags boli-
ger, der skal opføres. Det er tillige kommunen, der fører tilsyn med den almene 
boligsektor. 
 
Det er derfor kommunen, der har den centrale rolle ved byggeri af almene boli-
ger. Kommunen kan - inden for de gældende rammer - som led i denne rolle 
blandt andet styre byggeriet ved at stille vilkår for: 
 

 Beliggenhed af boligen 
 Antallet, typen og størrelsen af boliger der skal bygges 
 Prisen, kvaliteten og arkitekturen af/på boligen 
 Hvem der skal være bygherre og /eller driftsherre på boligen. 

 
Samtidig forudsættes det, at kommunerne medfinansierer byggeriet via et 
kommunalt grundkapitalindskud på p.t. 14 pct. af anskaffelsessummen. Gennem 
denne kobling af kompetence og økonomisk ansvar har kommunerne et godt 
incitament til at foretage den fornødne vurdering af behovet for nybyggeri. 
 
I forbindelse med plejeboliggarantien (2006) har staten stillet særlige krav til 
den kommunale forsyning med plejeboliger. Kommunerne er således forpligtet 
til inden 1. januar 2009 at sikre et antal plejeboliger, så alle plejekrævende æl-
dre, der visiteres til en plejebolig, kan tilbydes en sådan senest 2 måneder efter 
visitationen. Af samme grund er det kommunale grundkapitalindskud for pleje-
boliger i 2008 nedsat til 7 pct. 
 
Staten udøver ud over de krav, der ligger i støttebekendtgørelsen, ikke styring 
overfor den enkelte almene bygherre i den konkrete byggesag. Dette forhold 
varetages af den kommune, hvor byggeriet opføres. 
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Med indførelsen af nøgletal i byggeriet bliver muligheden for at satse mere på 
måling af andre aspekter end størrelse og pris samt på sammenligning mellem 
forskellige samtidige byggerier dog forøget, og der kan forventes yderligere 
udbygning af disse styringsmuligheder med indførelsen af digitaliseringen af 
byggeriet, som er under udvikling. 
 
Den statslige styring af det almene boligbyggeri sker således i vid udstrækning 
gennem fastsættelse af overordnede rammer. Kommunerne har store frihedsgra-
der med hensyn til omfanget af byggeriet, karakteren (familie-, ældre- eller 
ungdomsboliger) af boliger, placering og arkitektur, konkrete tekniske krav til 
byggeriet og dettes gennemførelse, osv.  
 
Staten stiller dog som forudsætning for den statslige støtte til byggeriet visse 
krav til produktet - den almene bolig - ligesom der via maksimumsbeløbet er 
fastsat grænser for hvor dyre boliger, der kan opføres med offentlig støtte. Ud-
over hensynet til den nødvendige finansielle styring af statens udgifter varetages 
tillige hensynet til det almene boligbyggeris overordnede boligsociale sigte, 
hvorefter det almene byggeri skal tilbyde boliger til boligsøgende med en rime-
lig husleje. 
 
Det almene byggeri skal ligesom alt andet byggeri opføres i overensstemmelse 
med planlovgivningen og byggelovgivningen, der fastsætter en række krav – 
ikke mindst med hensyn til sikkerhed, energiforbrug og miljøhensyn.  
 

11.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer 
 
11.6.1. Indledning 
Det gældende regelsæt for styringen af det almene nybyggeri er i overensstem-
melse med mål- og aftalestyringskonceptet. Samtidig udgør den gennemførte 
decentralisering i kombination med de gældende indberetningskrav (via 
BOSSINF) en velfungerende ramme for det almene nybyggeri, som på det 
overordnede plan tilfredsstiller ikke alene de helt elementære behov for styring 
af de offentlige udgifter, men også giver kommunerne gode muligheder for med 
udgangspunkt i en lokal vurdering af behovet for nybyggeri at styre tilsagnsgiv-
ningen, ligesom systemet på mange punkter tilfredsstiller behovet for effektvur-
dering.  
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Der ses således ikke at være behov for grundlæggende ændringer af den gæl-
dende styring af det almene nybyggeri. 
 
Decentraliseringen af tilsagnsgivningen er imidlertid ikke uden negative effek-
ter. Eksempelvis vanskeliggør decentraliseringen en fælles indsats for en billig-
gørelse af byggeriet gennem udviklingen af storskalaproduktion, jf. f.eks. afsnit 
11.6.2 nedenfor om det tidligere Socialministeriums, nu Velfærdsministeriets, 
forsøg med rammeudbud. 
 
Det almene byggeri er med hensyn til byggeriets planmæssige, tekniske, miljø-
mæssige, energimæssige og sundhedsmæssige mv. kvaliteter underlagt et om-
fattende regelsæt, ligesom byggeriet er omfattet af den gældende konkurrence-
lovgivnng.  
 
Disse regler gælder for alt byggeri og er således ikke funderet i lovgivning om 
almene boliger. En vurdering af disse regelsæts styringsmæssige kvaliteter lig-
ger uden for udvalgets rammer og vil derfor ikke indgå i overvejelserne om evt. 
ændringer af regelsættet.  
 
I denne sammenhæng bør det dog nævnes, at der er et løbende behov for at ef-
fektivisere byggeriet, skabe mere konkurrence, sikre højere kvalitet, osv., her-
under ikke mindst med hensyn til byggeriets energimæssige standard.  
 
Med henblik herpå har regeringen senest fremlagt en byggepolitisk handlings-
plan ”Bedre og billigere byggeri” (2007) samt ”En visionær dansk energipoli-
tik” (2007). Disse udspil omfatter initiativer, som også vil få indflydelse på 
styringen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af det almene byggeri. 
 
Af de 24 forskellige initiativer i regeringens byggepolitiske handlingsplan – 
”Bedre og billigere byggeri” vil følgende initiativer direkte berøre det almene 
byggeri. 
 
Effektivisering af byggeriet 

1. Anvendelse af bedste praksis – herunder tilretning eller omskrivning af 
bygningsreglementet og bygherrevejledningen 

2. Længerevarende samarbejder i det offentlige byggeri (rammeaftaler)  
3. Mere vinterbyggeri 
4. Danmark i førertrøjen på digitalt byggeri  

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 389



 390

5. Samlet udbud (planlægges implementeret i alment byggeri). 
 
Bedre kvalitet i byggeriet 

1. Totaløkonomi i byggeriet – der lægges større vægt på totaløkonomiske 
overvejelser 

2. Nyt forenklet bygningsreglement 
3. Bekæmpelse af skimmelsvamp 
4. Synliggørelse af kvalitet – nøgletal for rådgivere 
5. Synliggørelse af kvalitet – nøgletal for bygherrer 
6. Måling af kvalitet i byggeriet. 

 
Herudover indeholder handlingsplanen forskellige generelle initiativer, der gæl-
der alt byggeri og som vil blive reguleret gennem udvikling af målemetoder 
eller gennem Bygningsreglementet. 
 
Et initiativ vedrørende øget partnering er som nævnt allerede implementeret i 
det almene byggeri, mens andre af initiativerne er under udvikling (både i det 
statslige og det almene byggeri) og dette initiativ vil i det omfang, det er hen-
sigtsmæssigt, blive indarbejdet i kravene til det almene regelsæt. 
 
Regeringen har i januar 2007 offentliggjort et energioplæg ”En visionær dansk 
energipolitik”. I størrelsesordenen 40 pct. af det danske energiforbrug anvendes 
i forbindelse med vores boliger. Boligområdet, og den måde, energi tilføres 
dette område på, er derfor en væsentlig brik i den samlede energipolitik såvel 
som i indsatsen mod klimaforandringer. Dette kommer blandt andet til udtryk i 
de skærpede krav til energiforbruget i boliger, som er indeholdt i Bygningsreg-
lementet og som trådte i kraft 1. januar 2006. Endvidere er det indeholdt i rege-
ringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund”, november 2007, at det er regerin-
gens målsætning, at nye bygninger i 2020 skal bruge 75 pct. mindre energi end i 
dag. 
 
Som omtalt i indledningen, er det besluttet, at udvalget særligt skal belyse mu-
lighederne og komme med forslag til at erstatte den nuværende styring af ny-
byggeriets anskaffelsessum og husleje gennem maksimumsbeløbet og -areal 
med en øget incitamentsstyring. Denne del af udvalgets arbejde skal afsluttes 1. 
juli 2008. 
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11.6.2. Udviklingen i kravene til det almene boligbyggeri 
Det almene byggeris primære målgruppe er lavindkomstgrupperne, der vil have 
svært ved at finde en bolig, som de kan betale, på det øvrige boligmarked. Det 
er derfor et væsentligt hensyn, at huslejen i nybyggeriet ikke bliver for høj.  
 
Samtidigt skal det imidlertid også sikres, at kvaliteten i det almene byggeri er 
god og tidssvarende og matcher behovene hos de særlige grupper, som en del af 
byggeriet er målrettet imod. Det gælder f.eks. ældre og handicappede, hvis boli-
ger skal have en god tilgængelighed. Opretholdelsen af en god og tidssvarende 
kvalitet i nybyggeriet er samtidig begrundet i samfundsøkonomiske hensyn.  
 
Kvalitetsmæssigt er det almene nybyggeri generelt opført i en fornuftig stan-
dard, og det er via Byggeskadefonden i meget væsentligt omfang lykkedes at 
reducere omfanget af byggeskader, således at skadeniveauet i dag ligger langt 
under niveauet i det øvrige boligbyggeri.  
 
Isoleret set synes der derfor ikke at være behov for større initiativer. Imidlertid 
sker der hele tiden en udvikling i kravene til byggeriet, dels på efterspørgselssi-
den og dels fra samfundet, som af mere overordnede grunde stiller nye krav til 
byggeriet, herunder til det almene byggeri. Dette stiller krav om en vis rumme-
lighed i styringen, så der så at sige er plads til at tilpasse byggeriet til tidens nye 
krav. 
 
I kravet om en god og tidssvarende kvalitet indgår for det første tekniske krav. 
Det betyder f.eks., at det almene byggeri, der typisk udgør en væsentlig andel af 
det årlige nybyggeri, skal opføres i en energiøkonomisk kvalitet, der kan bidra-
ge til den besluttede reduktion af boligsektorens høje energiforbrug.  
 
For det andet indgår et hensyn til de almene boligers konkurrencedygtighed 
overfor andre boligtyper. Med den generelle velstandsstigning stiger kravene til 
boligerne generelt, herunder kravene til boligernes størrelse, udstyr og indret-
ning. Samtidig vil den almene sektor med hensyn til de husstande, der økono-
misk har en reel valgmulighed, kunne forvente en større konkurrence fra de 
private boligudbydere, herunder også fra ejerbolig- og andelsboligsektoren. 
Tages der ikke højde herfor, vil det næppe lykkes at fastholde mellemindkomst-
grupperne i det almene byggeri. Dette må i givet fald forventes at medføre en 
yderligere segregation og ghettoisering. 
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Samlet trækker dette i retning af højere anlægsudgifter og dermed højere hus-
leje, selvom nogle af anlægsinvesteringerne kan være totaløkonomisk rentable 
og derfor vil medføre reducerede driftsudgifter og dermed lavere husleje. 
 
Samtidigt er der i forbindelse med de senere års højkonjunktur sket en betydelig 
stigning i byggepriserne, jf. afsnit 11.6.3, som yderligere har presset anlægsud-
gifterne og dermed huslejerne op. Især i Hovedstadsområdet har dette medført, 
at det for en række mellemindkomstgrupper er blevet vanskeligt at betale husle-
jerne i nybyggeriet. Ligesom i andre europæiske storbyer er det i den danske 
diskussion blevet fremført, at dette har gjort det vanskeligere at rekruttere ar-
bejdskraft til visse dele af den offentlige sektor (f.eks. SOSU-arbejdere, pæda-
goger, politibetjente, sygeplejersker, lærere mv.), idet diskussionen peger på, at 
disse kan blive tvunget til at bosætte sig så langt fra storbykommunerne, at det 
ikke kan betale sig at søge arbejde her. Der foreligger ikke egentlige danske 
analyser, der understøtter den rejste problematik. 
 
Den bedste løsning på dette problem er naturligvis at billiggøre byggeriet. Der 
har da også gennem tiden været taget en række initiativer med henblik herpå. 
Dette er først og fremmest sket gennem byggepolitiske initiativer med sigte på 
at effektivisere byggeprocessen og at styrke konkurrencen.  
 
Senest har det tidligere Socialministerium, nu Velfærdsministeriet, gennemført 
et forsøg med rammeudbud efter EUs Udbudsdirektiv for derigennem at opnå 
lavere priser på opførelsen af det almene nybyggeri. Markedet viste i sidste 
ende en meget begrænset interesse for forsøget. Årsagen var blandt andet tids-
punktet for forsøgets gennemførelse med en absolut højkonjunktur og mulighed 
for større indtjening for byggebranchen ved opførelse af andre boligtyper, her-
under især ejerboliger. Herudover kunne staten ikke (blandt andet som følge af 
den decentraliserede beslutningsproces i forbindelse med tilsagn til nyt alment 
boligbyggeri) garantere for hverken et mindste volumen i byggeriet, kontinuitet 
eller industrialisering. Selvom de almene boligorganisationer på baggrund af en 
konkret forespørgsel fra Socialministeriet klart tilkendegav en bred interesse for 
et statsligt rammeudbud, måtte det imidlertid konstateres, at interessen fra en-
treprenørsiden manglede. Forsøget måtte på den baggrund stilles i bero. 
 
Parallelt hermed er der forskellige steder, f.eks. af Københavns Kommune samt 
af private developere (Sjælsøgruppen, Boklok-konceptet, mv.), taget initiativ til 
opførelse af billige boliger, ligesom Velfærdsministeriet har godkendt et forsøg 
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med almene boliger, der søger at reducere huslejen ved mere industrialiseret 
byggeri samt ved at stille krav til indflytternes økonomiske eller personlige 
medvirken i boligernes færdigindretning og drift. Det har været en afgørende 
forudsætning for godkendelsen af forsøget, at billiggørelsen ikke måtte ske ved 
at overføre dele af vedligeholdelsen til senere lejere.  
 
Indtil videre er det imidlertid ikke lykkedes at præsentere et koncept, der gen-
nem en mere effektiv byggeproces reducerer byggeprisen væsentlig.  
 
Der bør naturligvis fortsat arbejdes for en reel billiggørelse af byggeriet. Paral-
lelt hermed bør det imidlertid overvejes, hvordan styringen af det almene byg-
geri kan indrettes på en måde, så den fornødne tidssvarende kvalitet kan opret-
holdes, uden at huslejen bliver så høj, at den ikke kan betales af lav- og mellem-
indkomstgrupperne. Udgangspunktet vil her være, at dette skal ske uden yderli-
gere udgifter for staten. Dette spørgsmål vil blive behandlet i udvalgets 2. rap-
port. 
 
11.6.3. Produktkrav og fleksibilitet 
I forhold til den almene boligs fysiske indretning stiller den gældende lovgiv-
ning som forudsætning for den offentlige støtte forskellige krav til produktet 
blandt andet til størrelsen, indretning af køkken og baderum, tilgængelighed mv. 
Det vil næppe være hensigtsmæssigt at afvikle sådanne krav; men udviklingen i 
boligefterspørgslen, såvel som hensynet til boligorganisationernes mere fleksib-
le tilpasning hertil, kan på enkelte punkter begrunde en justering af kravene til 
det almene nybyggeri. 
 
Kravene til en tidssvarende bolig ændrer sig løbende. Hertil kommer, at de al-
mene boliger skal tilfredsstille forskellige gruppers behov. Som udgangspunkt 
vil boligtyper, der alene er rettet mod en afgrænset brugerkreds eller som kun 
gennem betragtelige omkostninger kan omstilles til andet brug, gøre den almene 
bolig ufleksibel i forhold til den demografiske udvikling, den tekniske udvikling 
mv.  
 
Byggerier, der er snævert rettet mod aktuelle målgrupper, indebærer en betyde-
lig risiko for omkostningsfulde ombygninger til omstilling af boligtyper, der af 
demografiske, økonomiske eller andre grunde bliver utidssvarende og/eller uat-
traktive og dermed vanskeligere at udleje. 
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 393



 394

I et lidt længere perspektiv er det derfor hensigtsmæssigt, at der allerede ved 
opførelsen er tænkt på muligheden for, at der kan og vil opstå behov for tilpas-
ning sidenhen. Det er derfor vigtigt, at det almene byggeri opføres efter fleksib-
le byggekoncepter, der i videst muligt omfang og uden større ombygninger gi-
ver mulighed for en bred brugerkreds og/eller er fysisk velegnet til justering i 
forhold til fremtidige brugere. Der kan eksempelvis være tale om lejlighedspla-
ner, der gør det nemmere at gennemføre sammenlægninger eller opdelinger, 
fleksible adgangsforhold til og i lejligheden, justerbare bord- og vaskhøjder, 
øget anvendelse af teknologi mv. Det netop gennemførte krav om større bade-
værelser i nye almene familieboliger opført som lavt byggeri er et eksempel 
herpå. 
 
11.6.4. Klimatiske forhold  
Regeringen har med oplægget til ”Strategi for tilpasning til klimaændringer i 
Danmark” rettet fokus på blandt andet forbruget af energi i samfundet. Dette 
omfatter også byggesektoren med de almene boliger og sætter ud over de ener-
gimæssige krav også fokus på de bygningsmæssige krav, som ændringer i de 
klimatiske forhold kommer til at spille for nybyggeriet. Kraftige storme, stigen-
de temperaturer og andre væsentlige ændringer i kravet til bygningernes klima-
skærme kalder på rettidig omhu, så bygningerne projekteres og opføres med en 
fremtidssikring, der kan modsvare forventede nye krav.  
 
Der er derfor behov for at foretage en afdækning af de forhold, som nærmere 
kommer til at spille ind på et fremtidssikret byggeri. Kun på denne baggrund 
kan tilrettelæggelsen af nybyggeriet hamle op med de nye udfordringer til tids-
svarende almene boliger. Resultaterne fra den almene sektor vil endvidere kun-
ne anvendes til gavn for hele byggesektoren. 
 
11.6.5. Procesregulering  
Støttebekendtgørelsen indeholder en række bestemmelser om udbud, pris og tid, 
ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn mv., som kommunalbestyrel-
sen skal stille som betingelser for tilsagnet og påse overholdt. Nogle af disse 
regler som f.eks. reglerne om udbud sorterer under andet ministerområde, mens 
andre regler som f.eks. eftersyn er direkte relateret til alment byggeri. Nogle af 
reglerne har berøring med den byggepolitiske handlingsplan og skal ses i sam-
menhæng med implementeringen af handlingsplanens initiativer. 
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Som et konkret eksempel på procesregulering efter almenboliglovgivningen kan 
peges på bygherrekonkurrencen. Denne blev indført for at konkurrenceudsætte 
bygherrefunktionen og for at få flere private bygherrer til at involvere sig i op-
førelsen af alment boligbyggeri. Effekten skulle tillige være et bedre og billigere 
byggeri. 
 
Interessen fra private bygherrer til at konkurrere om bygherrerollen har imidler-
tid været meget beskeden, og på den baggrund har bygherrekonkurrencen ikke 
kunnet skabe større konkurrence fra den private sektor. Et af kerneproblemerne 
i ordningen har været det ansvar, som en valgt privat bygherre fik sammen med 
bygherreopgaven, nemlig et som udgangspunkt 20-årigt sælgeransvar for byg-
ningerne. Den valgte private bygherre har alene sit bygherrevederlag til at af-
dække denne risiko, som vurderes vanskelig at prissætte, jf. også diskussionen 
ved indførelsen af en byggeskadeforsikring (med ikrafttræden den 1. april 2008) 
for det private byggeri og fastsættelsen af forsikringspræmien for denne ydelse, 
hvor dækningsperioden sættes til 10 år.  
 
Mere principielt kan det overvejes, om konkurrenceudsættelsen af bygherrerol-
len faktisk kan give økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster, som står 
mål med omkostningerne ved gennemførelse, eller om man snarere med henblik 
på en styrkelse af totaløkonomiske initiativer skulle gå i retning af en konkur-
renceudsættelse af kombineret byggeri og drift, idet det forudsættes, at driften 
her alene indeholder bygningsvedligeholdelsen. De sædvanlige kerneopgaver 
med udlejning og drift er ikke indeholdt heri. Der er næppe tvivl om, at udsigten 
til et drifts-ansvar på sigt (det vil f.eks. kunne sige i bygningens fulde levetid) 
vil kunne bidrage til mere omhyggelig og konsekvent planlægning i overordnet 
økonomisk henseende, i henseende til den daglige drift, ejendommens samlede 
attraktivitet, udlejningspotentiale mv. 
 

11.7. Overvejelser om ændringer 
 
11.7.1. Indledning 
Kommunerne giver med udgangspunkt i en lokal vurdering af boligbehovet 
tilsagn til nyt alment byggeri på statens vegne. Boligerne skal opføres i en god 
og tidssvarende kvalitet og med en husleje, der matcher byggeriets boligsociale 
formål. 
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Den nuværende mål- og rammestyring vurderes at udgøre et godt grundlag for 
varetagelsen af denne opgave. Kommunerne har således stor frihed til at styre 
og tilrettelægge nybyggeriet med hensyn til omfang og karakter samt kvalitet 
samtidig med, at statens behov for styring af de offentlige støtteudgifter såvel 
som for en løbende effektvurdering i vid udstrækning tilgodeses. Der ses såle-
des ikke at være behov for grundlæggende ændringer af den gældende styring af 
det almene nybyggeri. 
 
Mulighederne for en mere incitamentsbaseret styring af det almene byggeris 
anskaffelsessummer til afløsning af det nuværende maksimumsbeløb vil blive 
overvejet i udvalgets 2. rapport. 
 
11.7.2. Forenkling af BOSSINF 
 
Forslag 11.1: Det foreslås, at der gennemføres en forenkling og 
modernisering af BOSSINF-STB, herunder af ABC-skematikken. 
 
Den overordnede målsætning i udviklingen af BOSSINF er at sikre, at systemet 
er et effektivt redskab for støttesagsgangen for alment byggeri, herunder ikke 
mindst for de primære brugere, bygherrerne og kommunerne, som lægger op-
lysningerne ind i BOSSINF. Der foregår derfor løbende et arbejde med at trim-
me systemet. 
 
Særligt søges skematikken (benyttelsen af skema ABC som led i sagsbehand-
lingen) generelt begrænset mest muligt under hensyn til fastholdelsen af en 
enkel og nem indberetning såvel som af en forsvarlig sagsbehandling. Skemaet 
skal således til stadighed som minimum indeholder de oplysninger, som er nød-
vendige til at sikre, at byggeriet bliver finansieret og støttet på det korrekte 
grundlag. Med indførelsen af nye boligtyper, bygherrekonkurrence og senest 
nøgletal er skemaet imidlertid gradvist vokset. 
 
Indenfor det seneste par år har ministeriet i samarbejde med BL gennemgået 
skema ABC/BOSSINF for overflødige og/eller uhensigtsmæssigt udformede 
indberetninger af data og overvejet, hvordan indberetningerne kan forenkles og 
udformes mere hensigtsmæssigt.  
 
Dette har resulteret i et skitseforslag til forenkling og modernisering af 
BOSSINF, som blandt andet indebærer en mere brugervenlig udformning af 
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skema ABC, en markant forenkling og modernisering af kontoplanen for øko-
nomioplysningerne, mere vægt på belysning af totaløkonomi samt krav om 
digital indberetning fra bygherre til kommune via bygherreklienten, sådan som 
det allerede kendes fra indberetningen af nøgletalsoplysninger. KL har haft 
denne skitse forelagt og er generelt positiv. 
 
Dette arbejde fortsætter nu med henblik på udarbejdelse af en egentlig kravspe-
cifikation. Praktikere fra boligorganisationer og kommuner inddrages som spar-
ringspartnere i denne fase. Der bør sigtes mod en koordinering med implemen-
teringen af ”Det digitale byggeri” i det almene byggeri, således at f.eks. 
BOSSINF-inddata, der genereres i andre it-systemer hos parterne i et byggepro-
jekt, kan overføres digitalt til BOSSINF. 
 
Når resultatet af udvalgsarbejdet kendes, vil udviklingsarbejdet kunne færdiggø-
res endeligt, således at et forenklet og moderniseret BOSSINF herefter kan im-
plementeres. 
 
11.7.3. Bygherrenøgletal 
 
Forslag 11.2: Det foreslås, at der indføres bygherrenøgletal i al-
ment byggeri. Nøgletallene skal bestå af såvel procesnøgletal – på 
linje med de eksisterende entreprenørnøgletal – som produktnøgle-
tal (det færdige byggeri). 
 
For almene byggerier med tilsagn fra 1. marts 2007 stilles der krav om at ind-
samle nøgletal for entreprenører, mens der for byggerier med tilsagn fra 1. maj 
2008 yderligere stilles krav om at indsamle nøgletal for rådgivere, blandt andet 
med henblik på anvendelse ved udvælgelse til nye opgaver. Som led i regerin-
gens byggepolitiske handlingsplan er det endvidere hensigten, at der fra 2009 
skal stilles krav om indsamling af nøgletal for bygherrer i såvel det statslige 
som det almene byggeri. 
 
Af den gældende nøgletalsbekendtgørelse fremgår, at formålet med brug af 
nøgletal er at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved: 
 

1. At give bygherrerne bedre mulighed for at udvælge de mest velegnede 
tilbudsgivere til udførelse af en opgave. 
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2. At give bygherrer, rådgivere og entreprenører bedre mulighed for at 
sammenligne sig med hinanden med hensyn til såvel byggeprocessen 
som produktet (det færdige byggeri). 

3. At give kommunerne bedre mulighed for at vælge den mest effektive 
bygherre til et alment byggeprojekt. 

4. At sikre større gennemsigtighed. 
 
Hermed er indførelsen af bygherrenøgletal så at sige foruddiskonteret, jf. pkt. 3 
ovenfor. Det er samtidig foruddiskonteret, at bygherrenøgletal skal omfatte 
såvel procesnøgletal – på linje med de eksisterende entreprenør- og rådgiver-
nøgletal – som produktnøgletal (det færdige byggeri), jf. pkt. 2, idet man først 
vil få den fulde gevinst ved entreprenør- og rådgivernøgletallene, hvis de også 
indgår i bygherrenøgletallene. 
 
Bygherrenøgletal kan således omfatte relevante entreprenørnøgletal som f.eks. 
overholdelse af tidsfrister, mangler, pris og kundetilfredshed, relevante rådgi-
vernøgletal om kundetilfredshed samt såkaldte produktnøgletal. Der er to pro-
duktnøgletal under overvejelse i samarbejde med BL/Byggeskadefonden. Det 
drejer sig om en ”ekspertvurdering” af byggeriets kvalitet på grundlag af oplys-
ninger indsamlet ved 1 års eftersynet samt om en beboertilfredsheds-
undersøgelse ½-1 år efter ibrugtagelsen. 
 
Omkostningerne i forbindelse med indsamling af bygherrenøgletal vil i øvrigt 
blive begrænset af, at der i stort omfang vil være tale om ”genbrug” af oplys-
ninger, der allerede indsamles via BOSSINF som led i entreprenør- og rådgi-
vernøgletallene.  
 
11.7.4. Konkurrence om byg- og driftsherrerollen 
 
Forslag 11.3: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med hen-
blik på at undersøge mulighederne for at konkurrere om byg- og 
driftsherrerollen. 
 
Det lægges til grund ved dette forslag, at boligorganisationernes kerneopgaver 
med varetagelse af udlejning, administration, lejefastsættelse, driftsplaner, mv. 
fortsat skal ligge i boligorganisationernes regi. 
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Forslaget er således rettet mod etableringen af boligerne og den løbende vareta-
gelse af vedligehold, modernisering, mv. af byggeriet – og herunder overvejel-
sen om at se disse 2 opgaver under ét, det vil sige på grundlag af f.eks. samlet 
udbud. 
 
Det foreslås at igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et mere gen-
nemsigtigt og objektivt baseret system i forbindelse med kommunernes tildeling 
af tilsagn til byggeri. I dette arbejde kan ligge 2 lag: Det ene lag vedrører grund-
laget for kommunernes tildeling af byg- og driftsherrerollen mellem de interes-
serede boligorganisationer. Det andet lag kan vedrøre et krav til bygherren om 
at vurdere opførelse og drift i tættere sammenhæng end tilfældet er i dag. Dette 
gælder også, når kommunen selv står som bygherre og ejer af ældreboliger. 
Muligheden for, at private kan inddrages til at stå helt eller delvist for den byg-
ningsmæssige vedligeholdelse, kan indgå i arbejdet. I denne sammenhæng skal 
forholdet mellem huslejens størrelse (hensættelser) og behovet for midler til 
vedligehold/modernisering inddrages. 
 
Sigtet hermed skal være at sikre en bedre sammenhæng mellem anlæg og drift 
af boligerne, herunder totaløkonomi i nybyggeriet ved blandt andet at skærpe 
konkurrencen mellem boligorganisationerne om byg- og driftsherrerollen. Byg-
herrenøgletal, jf. forslag 11.2, og driftsrelaterede nøgletal, jf. kapitel 7, kan være 
redskaber i denne sammenhæng. 
 
11.7.5. Bygherrekonkurrence 
 
Forslag 11.4: Det foreslås, at bygherrekonkurrencen afskaffes. 
 
Bygherrekonkurrencen har ikke bidraget til at få private til at konkurrere om 
bygherrerollen for alment nybyggeri. Erfaringerne viser, at bygherrekonkurren-
cen kun i begrænset omfang har medført, at bygherrerollen er blevet tildelt an-
dre end den kommende driftsherre (og bygningsejer). Dette synes især at bero 
på, at private bygherrer ikke ønsker at påtage sig risikoen i forbindelse med det 
20-årige sælgeransvar, som er meget vanskeligt at overskue og prissætte.  
 
Afholdelsen af konkurrencen har derimod medført meromkostninger for bygge-
riet og i lyset af, at Byggeskadefondens rapporter allerede over en årrække sta-
bilt udviser få fejl i byggeriet, vil grænsenytten af at konkurrere på bygherrerol-
len ikke være stor, idet de økonomiske meromkostninger ved at sigte mod en 
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endnu højere byggekvalitet næppe kan sætte sig igennem med tilsvarende færre 
byggeskader.  
 
Hertil kommer, at den almene bygherre har mulighed for dække byggeskader 
gennem den fremtidige drift, hvorimod den private bygherre skal dække samme 
risiko gennem byggesagshonoraret. Dette vil alt andet lige indebære en ulige 
konkurrence. 
 
Meromkostningerne ved bygherrekonkurrencen giver samtidig pres på anskaf-
felsessummen og vil under prisforhold, der begrænses af maksimumsbeløbene, 
yderligere kunne vanskeliggøre totaløkonomiske overvejelser.  
 
Dette kunne tale for at overveje en samlet vurdering af bygherre- og driftsherre-
rolleaspekterne, så totaløkonomien i højere grad fra tidspunktet for byggeriets 
planlægning vil kunne indgå som et konkurrenceelement i udviklingen af det 
enkelte byggeri. 
 
Det foreslås derfor at ophæve kravet om, at det kommunale tilsagn skal medde-
les på grundlag af en gennemført bygherrekonkurrence. 
 
11.7.6. Forsøgsbevilling 
 
Forslag 11.5: Det foreslås, at der etableres en forsøgsbevilling med 
henblik på igangsættelse og evaluering af forsøg i det almene byg-
geri.  
 
Den almene sektor har givet store bidrag til udviklingen af boligbyggeriet, idet 
sektoren har givet mulighed for at gennemføre byggetekniske forsøg i fuld ska-
la. Dette sammenholdt med oprettelsen af Byggeskadefonden for Nybyggeri i 
1986 giver enestående muligheder og (garanti)betingelser for at iværksætte og 
gennemføre forsøg i byggesektoren, som forudsætningsvis skal udbredes og 
stilles til rådighed også for den private byggesektor.  
 
Netop det forhold, at resultaterne skal stilles til rådighed for alle, gør, at der i 
byggesektoren optræder en vis tilbageholdenhed med at egenfinansiere forsøge-
ne og deres udbredelse.  
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Det foreslås derfor, at der oprettes en forsøgsbevilling, som kan bruges til 
igangsættelse, evaluering og formidling af forsøg i nybyggeriet. Disse forsøg 
kan være forsøg med nye byggemetoder, boligformer eller forhold vedrørende 
driften af almene boliger.  
 
Forsøgene vil i videst muligt omfang skulle koordineres med de forskellige 
berørte parter, således at gennemførelsen af forsøget kan trække på eksisterende 
viden og resultatet af forsøget få størst mulig udbredelse i en samlet bygge-
/boligpolitik. 
 
11.7.7. Fleksible boliger 
 
Forslag 11.6: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med at 
udvikle boligtyper, som er fleksible og som enkelt kan tilpasses skif-
tende krav til boligens faciliteter. 
 
Det foreslås, at der ved tilrettelæggelsen af fremtidigt byggeri, hvor det er hen-
sigtsmæssigt, sigtes mod et fleksibelt byggekoncept, som indebærer, at boliger-
ne let kan omstilles til en ændret boligefterspørgsel. 
 
Det er ikke hermed hensigten at udvikle en boligtype, der ’kan alt’ i forhold til 
alle typer af husstande. Et sådant byggeri vil antagelig være alt for omkost-
ningskrævende i forhold til gevinsterne ligesom risikoen for, at der med et så-
dant koncept spildes samfundsmæssige ressourcer, vil være alt for stor. Målet er 
derfor at finde en balance mellem et fleksibelt og rummeligt byggekoncept på 
den ene side og det økonomiske og ressourcemæssige forsvarlige og rimelige på 
den anden. 
 
Der kan både være tale om at fokusere på bygningens grundlæggende konstruk-
tionsforhold (størrelse, placering, badeværelsers indretning, dørbredder, mv.) og 
boligens aptering (almindelig indretning, anvendelse og/eller forberedelse af 
teknologi, mv.). Tilgængeligheden kunne være tilstræbt prioriteret højt i alle 
boligtyperne. Endelig kunne byggeriet fra projekteringen lægges sådan til rette, 
at ændringer af den enkelte boligs indretning, størrelse, energiforbrug mv. kan 
ske med så minimale bygningsindgreb som muligt.  
 
Det kan derfor overvejes at starte (videre)udviklingen af boligtyper, der størrel-
ses- og indretningsmæssigt er mere fleksible og dermed har en bredere anvende-
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lighed i bygningernes levetid. En sådan udvikling kan tillige antages at bidrage 
til at styrke den almene boligs evne til at tilpasse sig udviklingen i f.eks. demo-
grafi, familiemønster og forbrugsmuligheder med de heraf følgende variationer i 
boligefterspørgslen.  
 
11.7.8. Klimatiske forhold 
 
Forslag 11.7: Det foreslås med henblik på at opnå et fremtidssikret 
alment nybyggeri, at der igangsættes et arbejde, til afdækning af de 
bygningsmæssige konsekvenser af og nybyggeriets bidrag til im-
plementeringen af regeringens klimastrategi. Resultaterne fra dette 
arbejde skal søges indarbejdet i det almene byggeri og formidlet til 
den danske byggesektor. 
 
Regeringen har fremlagt en strategi for, hvordan Danmark skal tilpasse sig 
fremtidens klima ”Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark”, marts 
2008. 
 
Strategien indeholder indsatsområder i forhold til 11 sektorer, hvor klimaæn-
dringer ventes at få større samfundsmæssig betydning, herunder for byggeri, 
anlæg og energiforsyning. 
 
I forhold til bygninger kan der blive tale om at rette opmærksomheden mod de 
forventede større mængder nedbør, som kan påvirke beboelsesejendommes 
fundamenter og kældre. Mildere vintre kan forventes at skabe mindre behov for 
opvarmning, mens varmere somre kan øge behovet for luftafkøling og bedre 
isolering. 
 
Der kan være andre opmærksomhedspunkter som f.eks. bygningers konstrukti-
ve forhold (vindpåvirkning), i det omfang også disse områder aktualiseres i takt 
med klimaændringer. Endvidere vil der antagelig i store dele af landet være 
behov for at overveje, hvordan nybyggeriet kan sikres mod opstigende grund-
vand, oversvømmelser mv. 
 
Det bemærkes, at forslaget vedrører et område, der alt overvejende er omfattet 
af generel regulering gennem f.eks. byggelovgivningen eller anden lovgivning 
af generel karakter. Det vurderes imidlertid at være vigtigt allerede nu at søge at 
tage højde for eventuelle nødvendige justeringer i forhold til boligområdet. 
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Kapitel 12. Ældreboligområdet 
 
 

12.1. Indledning 
 
Boliger til ældre og til personer med handicap har over årene antaget mange 
former. Før ældreboligreformen i 1987 var der hovedsagelig tale om plejehjem 
(institutioner) og i mindre grad om boliger. Efter ældreboligreformen er egentli-
ge boliger blevet dominerende.  
 
I dag består ældreboligområdet hovedsageligt af botilbud og ældreegnede boli-
ger: 
 

 Beskyttede boliger  
 Plejehjem  
 Regionale botilbud. 

 
 Lette kollektivboliger ejet af selvejende institutioner 
 Ældreboliger ejet af selvejende institutioner eller pensionskasser 
 Almene ældreboliger, herunder almene plejeboliger, dvs. ældreboliger 

med tilknyttet serviceareal 
 Selvejende almene ældre-/plejeboliger efter kap. 9 a i almenboligloven 
 Ustøttede almene eller private plejeboliger 
 Friplejeboliger. 

 
Beskyttede boliger og plejehjem er tilvejebragt efter den tidligere lov om social 
bistand. Siden den 1. januar 1988 har der ikke længere kunnet opføres beskytte-
de boliger og plejehjem. De inden den 1. januar 1988 opførte plejehjem og be-
skyttede boliger er videreført som hidtil efter bistandslovens regler, hhv. efter 
reglerne i lov om social service (serviceloven). 
 
Amtskommunale botilbud er tilvejebragt efter den tidligere bistandslovs §§ 95 a 
og 112 og videreført/videreføres som amtskommunale/regionale botilbud efter 
servicelovens regler. 
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 403



 404

Lette kollektivboliger er i tidsrummet fra den 1. juli 1967 til den 31. december 
1987 tilvejebragt med hjemmel i og støtte efter den tidligere lov om boligbyg-
geri (boligbyggeriloven) og siden hen videreført efter boligbyggerilovens regler.  
 
Ældreboliger er i tidsrummet fra den 1. januar 1988 til den 31. december 1996 
tilvejebragt med hjemmel i og støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre 
og personer med handicap (ældreboligloven) og siden hen videreført efter æl-
dreboliglovens regler. 
 
Ved almenboliglovens ikrafttræden den 1. januar 1997 blev lette kollektivboli-
ger og ældreboliger, der den 31. december 1996 tilhørte et almennyttigt bolig-
selskab, omdannet til almene ældreboliger. 
 
Almene ældreboliger, herunder almene plejeboliger, er med virkning fra den 1. 
januar 1997 tilvejebragt med hjemmel i og støtte efter almenboligloven. 
 
Selvejende almene ældre-/plejeboliger efter almenboliglovens kapitel 9 a er i 
tidsrummet fra den 1. juli 2002 til den 31. januar 2007 tilvejebragt med hjem-
mel i og støtte efter almenboliglovens kapitel 9 a og siden hen videreført som 
almene ældre-/plejeboliger efter almenboliglovens regler. 
 
Ustøttede almene eller private plejeboliger er i tidsrummet fra den 1. januar 
2003 til den 31. december 2004 med hjemmel i almenboligloven tilvejebragt 
ved omdannelse af tidssvarende institutionspladser i plejehjem og beskyttede 
boliger og siden hen videreført efter reglerne i almenboliglovens kapitel 9 b. 
 
Friplejeboliger kan efter friplejeboligloven tilvejebringes ved nybyggeri eller 
ombygning med offentlig støtte inden for en årlig bevillingskvote på 225 boli-
ger (kvote A) eller ved nybyggeri eller ombygning uden offentlig støtte eller 
ved omdannelse af eksisterende ejendomme inden for en årlig kvote på 275 
boliger (kvote B). Friplejeboligloven trådte i kraft 1. februar 2007.  
 
Siden ældreboligreformen har det været en politisk målsætning at øge kvaliteten 
af pleje- og ældreboligerne. Det betyder, at der ikke siden 1988 har kunnet op-
føres nye plejehjem og beskyttede boliger – og at de eksisterende plejehjem 
løbende er blevet nedlagt eller ombygget til ældreboliger. Antallet af plejehjem 
og beskyttede boliger er som følge heraf reduceret med i alt 40.900 boliger si-
den 1987. Siden 1987 er der til gengæld opført omkring 58.500 ældre- og pleje-
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boliger med offentlig støtte efter almenboligloven. Antallet af nye ældre- og 
plejeboliger har således mere end erstattet de nedlagte plejehjemspladser. 
 
I 2007 var bestanden af pleje- og ældreboliger 76.700 boliger/pladser, fordelt på 
61.900 ældreboliger (heraf 32.200 plejeboliger) og 14.800 institutionsboliger 
(plejehjem og beskyttede boliger).  
 
Figur 12.1. Antallet af pleje- og ældreboliger 1987-2007 
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Kilde: Danmarks Statistik – Den sociale ressourceopgørelse div. årgange 
 
I den følgende gennemgang fokuseres på ældreboliger, idet kommunale og re-
gionale botilbud efter bistands- og servicelovene kun vil blive berørt i perifert 
omfang. 
 

12.2. Lovhjemmel 
 
De generelle regler på ældreboligområdet fremgår af følgende: 
 
 Lette kollektivboliger (boliger og hjem for gamle, syge og svagelige): 

o lov om boligbyggeri, kapitel VI, X og XII. 
 Ældreboliger tilhørende selvejende institutioner eller pensionskasser: 

o lov om boliger for ældre og personer med handicap. 
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 Almene ældreboliger, herunder ustøttede almene plejeboliger: 
o lov om almene boliger m.v., kapitel 1, 4, 8, 9, 9a, 9b og 17. 

 Ustøttede private plejeboliger: 
o lov om almene boliger m.v., kapitel 9 b. 

 Friplejeboliger: 
o lov om friplejeboliger. 

 

12.3. Regelindhold 
 
12.3.1. Lette kollektivboliger 
I tidsrummet fra den 1. juli 1967 til den 1. januar 1988 har der med støtte efter 
den tidligere boligbyggerilov ved nybyggeri eller ombygning kunnet tilveje-
bringes boliger og hjem for gamle, syge og svagelige og boliger for ældre, syge 
og svagelige (lette kollektivboliger). 
 
Lette kollektivboliger har kunnet opføres, ejes og drives af de tidligere almen-
nyttige boligselskaber og selvejende institutioner. Boligernes bruttoetageareal 
har som hovedregel ikke kunnet overstige 60 m2, idet dog boligerne ved indret-
ning med henblik på udlejning til stærkt bevægelseshæmmede har kunnet opfø-
res med et bruttoetageareal på indtil 75 m2. 
 
Ejendomme indeholdende lette kollektivboliger har endvidere skullet være han-
dicapvenligt indrettet, ligesom ejendommene enten har skullet råde over egen 
vagtcentral eller være udstyret med kaldeanlæg til vagtcentral i nærliggende 
plejehjem el.lign. 
 
Lette kollektivboliginstitutioner kan ikke oppebære lån eller driftsstøtte fra 
Landsbyggefonden. 
 
Lejere i lette kollektivboliginstitutioner er omfattet af den almindelige lejelovs 
regler, og almenboliglovens beboerdemokratiregler gælder således ikke i lette 
kollektivboliger. 
 
Lette kollektivboliger er underlagt kommunalbestyrelsens tilsyn. Som led i sit 
tilsyn påser kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, at ejendommen 
anvendes i overensstemmelse med det ved ansøgningen tilkendegivne formål, 
og at institutionen drives på forsvarlig måde i overensstemmelse med formålet. 
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Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at institutionen udgør en selvstændig 
økonomisk enhed, og at institutionens drift i øvrigt er forsvarlig og i overens-
stemmelse med gældende regelsæt. Herudover påser kommunalbestyrelsen, at 
ejendommen holdes forsvarligt ved lige. Endelig godkender kommunalbestyrel-
sen lette kollektivboliginstitutionens budgetter og regnskaber. 
 
Lette kollektivboliginstitutionen udøver selv anvisningsretten til de lette kollek-
tivboliger, idet kommunalbestyrelsen dog som led i sit tilsyn påser, at boligerne 
udlejes til den berettigede personkreds – ældre, syge og svagelige. 
 
Med almenboliglovens ikrafttræden den 1. januar 1997 blev lette kollektivboli-
ger, der den 31. december 1996 tilhørte et almennyttigt boligselskab, og som 
var etableret med offentlig støtte efter de tidligere boligbyggerilove, automatisk 
omdannet til almene ældreboliger, jf. 12.4.3 nedenfor. Boligbyggeriloven og de 
i medfør heraf udstedte bekendtgørelser m.v. finder dog fortsat anvendelse for 
lette kollektivboliger ejet af en selvejende institution, der har modtaget tilsagn 
om offentlig støtte inden den 1. januar 1997. 
 
12.3.2. Ældreboliger 
I tidsrummet fra den 1. juli 1987 til den 31. december 1996 har der med støtte 
fra den tidligere ældreboliglov ved nybyggeri eller ombygning kunnet tilveje-
bringes ældreboliger til udlejning til ældre og personer med handicap med sær-
ligt behov for sådanne boliger. 
 
Ældreboliglovens formål var at sikre etablering af boliger for en bred kreds af 
ældre og personer med handicap. Dette vil først og fremmest sige de personer, 
der før ældreboliglovens vedtagelse har kunnet opnå en let kollektivbolig, en 
kommunal pensionistbolig, en beskyttet bolig eller en plads på et plejehjem. 
Boligerne kunne/kan endvidere lejes ud til personer med fysiske eller psykiske 
handicap, uanset de pågældendes alder. 
 
Ældreboliger har kunnet opføres, ejes og drives af kommuner, de tidligere al-
mennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.  
 
Ældreboliger defineredes i ældreboligloven som selvstændige boliger med eget 
køkken, bad og toilet. Boligernes gennemsnitlige bruttoetageareal har som ud-
gangspunkt ikke kunnet overstige 67 m2, idet kommunalbestyrelsen dog har 
kunnet tillade, at ældreboliger tilvejebragt ved såvel nybyggeri som ved om-

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 407



 408

bygning opførtes med et større gennemsnitsareal end 67 m2, hvis ejendommens 
indretning har gjort dette nødvendigt. 
 
For ældreboliger gjaldt de samme indretningskrav, som gælder for almene æl-
dreboliger, jf. 12.3.3 nedenfor. 
 
Ældreboliger kan ikke oppebære lån eller driftsstøtte fra Landsbyggefonden. 
 
Lejere i ældreboliger er omfattet af den almindelige lejelovs regler, og almenbo-
liglovens beboerdemokratiregler gælder således ikke i ældreboliger. 
 
Ældreboliger har været/er underlagt kommunalbestyrelsens tilsyn. Som led i sit 
tilsyn påser kommunalbestyrelsen, at ældreboligerne drives økonomisk forsvar-
ligt i overensstemmelse med deres formål, herunder at ældreboligerne udgør en 
selvstændig økonomisk enhed, der udelukkende kan behæftes og forpligtes af 
forhold, der vedrører de ældreboliger, som tilsagnet vedrører. Kommunalbesty-
relsen godkender vedtægter og vedtægtsændringer for ældreboliger tilhørende 
selvejende institutioner og pensionskasser. Kommunalbestyrelsen foretager en 
kritisk gennemgang af ældreboligernes regnskabsmateriale, ligesom kommu-
nalbestyrelsen – om nødvendigt – kan udpege en revisor til at foretage en gen-
nemgang af ældreboligernes regnskab og økonomi. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage administratio-
nen af boligerne, hvis dette skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift 
og administration. Endelig påser kommunalbestyrelsen, at ejendommene holdes 
forsvarligt ved lige. 
 
Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten til boligerne, men kan overlade 
denne til bygningsejeren. 
 
Med virkning fra den 1. januar 1996 gennemførtes en ændring af ældreboliglo-
ven, hvorefter amtskommunerne fik adgang til ved nybyggeri eller ombygning 
at opføre, eje og drive ældreboliger, der var særligt indrettet med henblik på 
betjening af personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap. 
 
Samtidig indførtes som led i plejeboligreformen, jf. 12.4.2 nedenfor, adgang til 
med offentlig støtte at etablere servicearealer med henblik på tilknytning til 
eksisterende eller nyetablerede ældreboliger. 
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For at sikre økonomisk adskillelse mellem ældreboligerne, hvis driftsudgifter 
afholdes via balancelejen, og servicearealerne, hvortil også andre ældre og per-
soner med handicap har adgang, foretages en matrikulær udstykning eller opde-
ling i ejerlejligheder. Denne grundlæggende skelnen gælder fortsat. 
 
12.3.3. Almene ældreboliger 
Med almenboligloven skete der dels en teknisk sammenskrivning af boligbyg-
geriloven og ældreboligloven og dels gennemførtes en forenkling og harmonise-
ring af de eksisterende regelsæt med henblik på blandt andet større fleksibilitet i 
kommunernes tilpasning af boligforsyningen til lokale behov. 
 
Almenboliglovens ikrafttræden indebar på ældreboligområdet dels en harmoni-
sering af de hidtidige regelsæt dels en videreførsel af kommuners, amtskommu-
ners og selvejende institutioners muligheder for med offentlig støtte at etablere, 
eje og drive almene ældreboliger på lige fod og side om side med almene æl-
dreboliger ejet af almene boligorganisationer.  
 
Det centrale element i almenboligloven var indførelsen af én støttet lejeboligty-
pe, den almene bolig, til erstatning af almennyttige boliger, ungdomsboliger, 
ældreboliger og lette kollektivboliger. Almenboligloven er i det væsentlige en 
udmøntning af hovedparten af de fremlagte 43 forslag i delredegørelsen ”En 
almen bolig”, der i maj 1995 blev afgivet af Udvalget vedrørende anden fase af 
decentraliseringen af det direkte støttede udlejningsbyggeri (Fase II-udvalget). 
Almenboligloven udmøntede herudover hovedparten af de 27 forslag indeholdt 
i redegørelsen ”Udvidelse af beboerdemokratiet i det almennyttige boligbygge-
ri”, der i oktober 1995 blev afgivet af Arbejdsgruppen om udvidelse af beboer-
demokratiet i det almennyttige boligbyggeri. 
 
Den berettigede personkreds i forhold til almene ældreboliger er ældre og per-
soner med handicap med særligt behov for sådanne boliger. Almene ældreboli-
ger kan være særligt indrettet til at betjene personer med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og disse boliger kan alene anvises 
personer med et sådant behov. 
 
Almene ældreboliger er som udgangspunkt omfattet af de generelle regler for 
almene boliger. Der er dog – især begrundet i det særlige hensyn til disse boli-
gers målgruppe – fastsat en række særlige regler. 
 

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 409



 410

Ved en ældrebolig forstås en bolig, som med hensyn til udstyr og udformning er 
særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder køre-
stolsbrugere. 
 
En ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt bad og toilet og som ud-
gangspunkt ligeledes være udstyret med eget køkken, idet kommunalbestyrelsen 
eller amtsrådet dog i særlige tilfælde kan beslutte, at boligen ikke udstyres med 
selvstændigt køkken. 
 
Ældreboligens adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede, idet kom-
munalbestyrelsen dog i ældreboliger, der tilvejebringes ved indretning af eksi-
sterende beboelsesejendomme, i særlige tilfælde, hvor ejendommens indretning 
gør det nødvendigt, kan tillade, at der ikke installeres elevator. 
 
Endelig skal hver ældrebolig være udstyret med anlæg, hvorfra hurtig bistand 
kan tilkaldes på ethvert tidspunkt af døgnet. 
 
Almene plejeboliger 
Ved en plejebolig forstås en almen ældrebolig, hvortil der er knyttet omsorgs- 
og servicefunktioner med tilhørende personale til betjening af beboernes særlige 
behov. Forskellen mellem en ældrebolig og en plejebolig vedrører således ikke 
selve boligen, men alene de tilknyttede servicefunktioner. 
 
Finansiering 
Anskaffelsessummen for almene ældreboliger finansieres på principielt samme 
måde som for øvrige almene boliger, idet der dog i 2008 er forskel på størrelsen 
af den kommunale grundkapital. Plejeboliger finansieres således med 2 pct. 
beboerindskud, 7 pct. kommunal/regional grundkapital og 91 pct. lån med ydel-
sesstøtte. 
 
Forskellen har sin baggrund i regeringens aftale med KL om kommunernes 
økonomi for 2008, hvor det blev aftalt, at den kommunale/regionale grundkapi-
tal for tilsagn til etablering af almene plejeboliger, der meddeles i 2008, nedsæt-
tes fra 14 til 7 pct. af byggeriets anskaffelsessum. 
 
Som følge af stigende byggeomkostninger i de senere år har det i visse dele af 
landet været vanskeligt at opføre plejeboligbyggeri inden for det bindende mak-
simumsbeløb for almene ældreboliger. På denne baggrund samt som opfølgning 
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på plejeboliggarantien, jf. nedenfor, er der herudover med virkning fra den 1. 
januar 2008 gennemført en regulering af det bindende maksimumsbeløb for 
almene ældreboliger, herunder almene plejeboliger. Reguleringen indebærer, at 
det bindende maksimumsbeløb for almene ældreboliger, herunder almene pleje-
boliger, med tilsagn efter den 1. januar 2008 i hovedstadsområdet forhøjes fra 
21.510 kr. pr. m2 til 24.070 kr. pr. m2. Reguleringen indebærer herudover, at 
kommunerne Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, 
Næstved og Faxe, der hidtil har været rubriceret under provinsen, rubriceres i 
selvstændig gruppe mellem hovedstadsområdet og provinsen og omfattes af et 
bindende maksimumsbeløb på 21.030 kr. pr. m2. 
 
Tabel 12.1. Bindende maksimumsbeløb for almene ældreboliger med tilsagn fra 
og med den 1. januar 2008 (kr. pr. m2 boligareal) 
 Ældreboliger 

kr. pr. m2 

Hovedstadsregionen 24.070 

Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Århus, 
Skanderborg og Odder Kommuner 

21.030 

Den øvrige provins 18.820 

Kilde: Velfærdsministeriets hjemmeside 
 
Det bindende maksimumsbeløb for almene ældreboliger, herunder almene ple-
jeboliger, med tilsagn efter den 1. januar 2008 for den øvrige del af landet er 
ikke omfattet af reguleringen og andrager 18.820 kr. pr. m2. 
 
Anvisning/udlejning 
I modsætning til almene familieboliger, der som udgangspunkt udlejes til de 
boligsøgende på grundlag af ventelister, finder udlejning af almene ældreboli-
ger, herunder almene plejeboliger, alene sted på grundlag af en forudgående 
behovsvurdering og anvisning. 
 
Kommunalbestyrelsen har anvisningsretten til almene ældreboliger, herunder 
almene ældreboliger der er indrettet med henblik på at betjene personer med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvad angår alme-
ne ældreboliger, hvor den berettigede personkreds er ældre og personer med 
handicap med særligt behov for sådanne boliger, kan kommunalbestyrelsen 
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overlade sin anvisningsret til den almene boligorganisation eller den selvejende 
institution. 
 
Forsyningspligt og plejeboliggaranti 
I modsætning til det øvrige almene boligbyggeri, hvor kommunalbestyrelsens 
fordeling af støtte skal ske på baggrund af en samlet vurdering af situationen på 
det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen, har 
kommunalbestyrelsen en egentlig forpligtelse til at sørge for, at der i nødvendigt 
omfang tilvejebringes almene ældreboliger. 
 
Herudover er der med virkning fra den 1. januar 2009 gennemført en ændring af 
almenboligloven, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har 
særligt behov for en almen plejebolig eller en plads på et plejehjem, en sådan 
bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. 
 
Tilsyn 
Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ældreboligerne etableres, fører 
tilsyn såvel med byggeriet i anlægsfasen som med boligernes drift, herunder 
tilsyn med anvendelse af tilknyttede servicearealer. 
 
12.3.4. Forskellige typer almene ældreboliger 
Nedenstående boks indeholder en oversigt over forskelle i regelsættene mellem 
almene ældreboliger tilhørende almene boligorganisationer, selvejende instituti-
oner og kommuner/regioner. 
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Boks 12.1. Oversigt over forskelle i regelsættet mellem ældreboliger ejet af 
almene boligorganisationer, selvejende institutioner og kommuner/regioner 

 Almene boligorgani-
sationer 

Selvejende instituti-
oner 

Kommu-
ner/regioner 

Hvem kan være 
bygherre? 

Kan være bygherre 
uanset hvordan ældrebo-
ligerne tilvejebringes. 

Kan ikke være bygherre ved ombygning af eller 
på- og tilbygninger til afdelinger tilhørende en 
almen boligorganisation. 

Bygherrekon-
kurrence 

Krav om, at bygherren skal findes i konkurrence 
mellem såvel almene som private bygherrer. 

Er ikke omfattet af 
reglerne, medmindre 
byggeriet overdrages til 
bygherre underlagt 
reglerne om bygherre-
konkurrence. 

Finansiering og 
garanti 

Er omfattet af de generelle regler, jf. ovenfor 
under 12.3.3. 
 

Er omfattet af de gene-
relle regler, dog sådan 
at lån kan ydes af 
KommuneKredit.  

Matrikulær 
udskillelse 

Der skal foretages en matrikulær udskillelse (en-
ten ved udstykning eller ejerlejlighedsopdeling) 
mellem boliger og serviceareal. 

Ikke krav om matriku-
lær udskillelse. 

Revision af 
byggeregnska-
bet 

Regnskabet revideres af en registreret eller stats-
autoriseret revisor og fremsendes til kommunal-
bestyrelsen. 

Regnskabet revideres 
efter regler fastsat af 
hhv. kommunalbesty-
relsen og regionsrådet. 

Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter. Der skal ikke udarbej-
des vedtægter. 

Antal af afde-
linger 

Ingen begrænsninger. Må kun bestå af én 
afdeling. 

Ingen begrænsninger. 

Øverste myn-
dighed 

Repræsentantskabet 
bestående af organisati-
onsbestyrelsen og 
mindst én repræsentant 
for hver afdeling. 

Institutionens bestyrel-
se.  

Kommunalbestyrel-
sen/regionsrådet. 

Organisations-
bestyrelsen 

Vælges af repræsentant-
skabet eller flertallet af 
den. Mindst halvdelen 
af den skal være beboe-
re i boligorganisationen. 
Består boligorganisatio-
nen kun af afdelinger 
med plejekrævende 
ældre kan kommunalbe-
styrelsen/regionsrådet 
udpege bestyrelsesmed-
lemmer. 

Afdelingsbestyrelsen 
vælger flertallet. Mindst 
halvdelen skal være 
beboere i institutionen. 
Undtagelse hvis særlige 
vedtægter for institutio-
nen gør sig gældende. 
Bebos institutionen kun 
af plejekrævende ældre 
– kan kommunalbesty-
relsen/regionsrådet 
udpege bestyrelsesmed-
lemmer. 

Kommunalbestyrelsen/ 
regionsrådet. 
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 Almene boligorgani-
sationer 

Selvejende instituti-
oner 

Kommu-
ner/regioner 

Afdelingsbesty-
relsen 

Vælges af afdelingens beboere. 
 

Sideaktiviteter De almene boligorgani-
sationers hovedformål 
er at opføre og admini-
strere almene boliger og 
andet støttet byggeri. 
Udover hovedformålet 
kan de almene boligor-
ganisationer udføre 
aktiviteter, som har en 
naturlig tilknytning til 
hovedformålet (sideak-
tiviteter). 

Kun delvist omfattet af 
sideaktivitetsreglerne. 

Kommunen/ regionen 
er ikke omfattet af 
sideaktivitetsreglerne, 
da de både er ejer af 
bygningerne og ansvar-
lig for pleje- og om-
sorgsfunktionen. De 
kan dog udøve beslæg-
tede områder som al-
mindelig kommunal 
erhvervsvirksomhed. 

Afdelingernes 
økonomiske 
uafhængighed 

Hver afdeling skal være økonomisk uafhængig af 
andre afdelinger og af boligorganisationen. 

Ikke omfattet af kravet 
om økonomisk uaf-
hængighed. 

Afdelingernes 
administration 

Omfattet af reglerne. Omfattet af reglerne, 
hvad angår opkrævning 
af administrationsgebyr 
og beregningen heraf. 

Arbejdskapital, 
dispositions-
fond og Lands-
byggefond 

Boligorganisationer kan opbygge en arbejdskapi-
tal og skal opbygge en dispositionsfond. 2/3 af de 
likvide midler indbetales til Landsbyggefonden, 
mens 1/3 indbetales til dispositionsfonden. 

Kommunale ældreboli-
ger kan ikke opbygge 
arbejdskapital eller 
dispositionsfond. Ind-
betaling af likvide 
midler i forbindelse 
med udamortiserede 
prioritetslån fordeles 
svarende til boligorga-
nisationerne, dvs. 2/3 til 
Landsbyggefonden og 
1/3 på en henlæggelses-
konto, som kan anven-
des til dispositions-
fondslignende formål. 

Kapitalforvalt-
ning 

Organisationens og afdelingernes midler skal 
forvaltes bedst muligt under hensyntagen til størst 
mulig sikkerhed og bedst mulig forrentning. 
Midlerne kan lånes ud til afdelingerne eller til 
boligorganisationen, eller de kan placeres i akti-
ver udstedt i danske kroner. Der er fastsat ud-
tømmende regler om, hvilke typer af aktiver, 
opsparede midler kan placeres i. 

Reglerne gælder ikke – 
reguleres af styrelses-
lovene. 
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 Almene boligorgani-
sationer 

Selvejende instituti-
oner 

Kommu-
ner/regioner 

Henlæggelser 
og vedligehol-
delse 

Der skal henlægges passende beløb til fornyelse 
af tekniske installationer og hovedistandsættelse 
samt til afholdelse af istandsættelses- og vedlige-
holdelsesudgifter. 

Kommuner/regioner er 
i henhold til lejefast-
sættelsen/balance-
lejeprincippet forpligtet 
til at henlægge, men 
midlerne skal ikke 
konteres på en bestemt 
måde. 
 

Regnskabsaf-
læggelse 

Boligorganisationen skal udarbejde særskilte 
regnskaber for boligorganisationen og dens afde-
linger og skal overholde nærmere angivne konto-
planer med tilhørende noter, samt de almindelige 
regler i Årsregnskabsloven. Der skal udfyldes ét 
spørgeskema og afgives årsberetning. Boligorga-
nisationen er underkastet forvaltningsrevision. 
 

Regnskabet revideres 
efter retningslinier 
fastsat af hhv. kommu-
nalbestyrelsen og re-
gionsrådet. 

Regnskabet revideres af en registreret eller stats-
autoriseret revisor. 
 

Revision 

Regnskabet fremsendes 
til kommunalbestyrelsen 
og Landsbyggefonden. 
 

Regnskabet fremsen-
des til kommunalbe-
styrelsen. 

Reglerne gælder ikke – 
reguleres af styrelses-
lovene. 

Erhvervelse, 
afhændelse, 
forandring og 
pantsætning af 
fast ejendom 

Erhvervelse, afhændelse, forandring og pantsæt-
ning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Reglerne gælder ikke – 
reguleres af styrelses-
lovene. Dog gælder 
bestemmelserne om 
indberetning af salg til 
Økonomistyrelsen. 
 

Likvidation, 
afståelse og 
sammenlæg-
ning mv. 

Likvidation, afståelse og sammenlægning skal 
godkendes af kommunalbestyrelsen 

Reglerne gælder ikke – 
reguleres af styrelses-
lovene. Dog gælder 
bestemmelserne om 
indberetning af salg til 
Økonomistyrelsen. 
 

Tilsyn Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med boligor-
ganisationerne og påser, at driften af almene 
boligorganisationer er i overensstemmelse med 
bestemmelserne herom samt med boligorganisa-
tionens vedtægter. 
 

Kommunen/regionen 
fastsætter selv retnings-
linierne. 
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Det fremgår, at reglerne for almene ældreboliger tilhørende almene boligorgani-
sationer og for selvejende institutioner på en række centrale områder, såsom 
afdelingernes administration, kapitalforvaltning, henlæggelser, regnskabsaflæg-
gelse, erhvervelse og afhændelse samt tilsyn, er sammenfaldende. Baggrunden 
herfor er det grundlæggende princip, at almene boliger opføres og drives som 
selvstændige økonomiske enheder med vandtætte skotter imellem, således at en 
enheds dårlige økonomi ikke får konsekvenser for andre enheder. 
 
Regelsættet for kommunalt og regionalt ejede almene ældreboliger afviger på 
næsten alle områder herfra. Baggrunden herfor er, at kommuners og regioners 
virksomhed i vidt omfang er reguleret i de kommunale/regionale styrelseslove, 
ligesom kommuner og regioner er ansvarlige for pleje og omsorg efter service-
loven. Herudover har kommunerne efter almenboligloven en pligt til i nødven-
digt omfang at tilvejebringe almene ældreboliger, ligesom kommunerne efter 
serviceloven har pligt til at etablere botilbud til personer med betydelig og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 
12.3.5. Almene ældreboliger, selvejende ældreboliger og lette kollektivboli-
ger 
Som allerede nævnt bærer ældreboligområdet præg af den samtidige tilstedevæ-
relse af flere regelsæt med såvel indbyrdes forskelle som ligheder. Ud over for-
skelle mellem forskellige typer almene ældreboliger er der tillige forskel mel-
lem disse og reglerne for selvejende ældreboliger og reglerne for selvejende 
lette kollektivboliger. Dette forhold indebærer en risiko for fejl i administratio-
nen af boligerne, ligesom det besværliggør det kommunale tilsyn. 
 
Da alle 3 boligtyper eksisterer og drives side om side, er det fundet hensigts-
mæssigt i oversigtsform at fremstille de væsentligste forskelle i regelsættene for 
de 3 boligtyper. 

416 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 417 

Boks 12.2. Oversigt over forskelle i regelsættet mellem almene ældreboliger, 
selvejende ældreboliger og lette kollektivboliger 
 Almene ældreboliger 

(med tilsagn efter den 
1. januar 1997) 

Selvejende ældre-
boliger (med tilsagn 
i perioden fra den 1. 
juli 1987 til den 31. 
december 1996) 

Selvejende lette 
kollektivboliginsti-
tutioner (med til-
sagn i perioden fra 
den 1. juli 1967 til 
den 1. januar 1988) 

Anvis-
ningsret 

Kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen 
kan overlade sin an-
visningsret til den 
almene boligorganisa-
tion/selvejende institu-
tion. 

Kommunalbestyrel-
sen. Kommunalbe-
styrelsen kan over-
lade sin anvisnings-
ret til den selvejen-
de institution. 

Den selvejende 
institution; men 
kommunalbestyrel-
sen påser, at boli-
gerne udlejes til den 
berettigede person-
kreds. 

Beboerde-
mokrati 

Ja, efter det almene 
regelsæt. 

Nej, kun ret til at oprette beboerrepræsenta-
tion efter lejelovens regler. 

Støtte eller 
lån fra 
Landsbyg-
gefonden 

Ja, men ældreboliger 
tilhørende kommuner, 
regioner eller selv-
ejende institutioner er 
ikke på indbetalingssi-
den fuldt ud ligestillet 
med ældreboliger 
tilhørende almene 
boligorganisationer.  

Nej. 

Tilsyn Ja, reguleret i almen-
boligloven og driftsbe-
kendtgørelsen m.fl. 

Ja, reguleret i ældre-
boligloven og be-
kendtgørelse om 
administration af 
ældreboliger. 

Ja, reguleret i be-
kendtgørelse om 
drift og tilsyn med 
boliger og hjem for 
gamle, syge, svage-
lige samt lette kol-
lektivboliger. 

 
Som det fremgår af oversigten, afviger de 3 regelsæt fra hinanden på næsten alle 
områder. Baggrunden herfor er, at boligbyggeriloven, der er regelsættet for de 
selvejende lette kollektivboliger, er et produkt af en tid præget af det klassiske 
institutionsbegreb, mens ældreboligloven er selve udmøntningen af ældrebolig-
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reformen, jf. 12.4.1 nedenfor. Hvad de almene ældreboliger angår, repræsente-
rer almenboligloven udmøntningen af plejeboligreformen, jf. 12.4.2 nedenfor. 
 
12.3.6. Særlige ordninger for almene ældreboliger og plejeboliger 
Omlægning af servicearealtilskudsordning 
Med virkning fra den 1. januar 2001 gennemførtes en omlægning af serviceare-
altilskudsordningen fra et åremålstilskud til et engangstilskud. Samtidig ændre-
des tilskuddet, således at dette andrager 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 
pct. af servicearealets anskaffelsessum. 
 
Boliger for yngre fysisk handicappede under 60 år 
Da undersøgelsen ”Et liv i venteposition” fra Formidlingscenter Øst, 2000, hav-
de vist, at en stor gruppe af yngre fysisk handicappede visiteredes til almindeli-
ge plejehjem for ældre, indførtes som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 
2001 for perioden 2001-2004 en særlig tilskudsordning vedrørende etablering af 
almene boliger (familie-, ungdoms- eller ældreboliger), der forbeholdtes yngre 
fysisk handicappede under 60 år. Tilskuddet udgjorde 40.000 kr. pr. bolig, dog 
maksimalt 40 pct. af boligens anskaffelsessum. 
 
Regeringen har som led i aftalen af 15. oktober 2002 om flere og bedre boliger 
forhøjet dette statstilskud i 2003 og 2004, således at det svarer til den kommu-
nale/amtskommunale grundkapital. 
 
Som led i satspuljeaftalen for 2004-2006, jf. satspuljeaftale af 28. oktober 2003 
for tidsrummet 2004-2006 nedenfor, forlængedes tilskudsordningen til udgan-
gen af 2006. 
 
Boliger til personer med demens 
Med virkning fra den 1. januar 2004 indførtes med baggrund i en bevilling på 
15 mio. kr. en særlig støtteordning (grundkapital, ydelsesstøtte samt eventuelt 
servicearealtilskud) vedrørende tilvejebringelse af almene ældreboliger, herun-
der plejeboliger, der forbeholdtes personer med demens. 
 
Pulje i forbindelse med renovering og nedlæggelse af amtskommunale botil-
bud 
Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2004 blev der afsat 
ramme på i alt 546 mio. kr. fra satspuljen. Beløbet skal anvendes med henblik 
på renovering af små og utidssvarende botilbud efter servicelovens § 92, tilve-
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jebringelse af almene ældreboliger til erstatning for nedlagte botilbud samt ned-
bringelse af amtskommunale ventelister i tidsrummet 2004-2006. 
 
Selvejende ældreboliginstitutioner med bedre vilkår 
Med virkning fra den 1. juli 2002 gennemførtes en ændring af almenboligloven, 
hvorefter der i loven indsattes et nyt kapitel 9 a. – selvejende ældreboliginstitu-
tioner med bedre vilkår. Lovændringen var en udmøntning af det af Kristeligt 
Folkeparti den 14. december 2000 fremsatte forslag til folketingsbeslutning om 
bedre vilkår for selvejende ældreboliginstitutioner og plejecentre, B 76, der den 
1. juni 2001 blev vedtaget, blandt andet med de nuværende regeringspartiers 
stemmer. 
 
Baggrunden for B 76 var, at en stor del af de plejehjem, der er ejet af selvejende 
institutioner, var utidssvarende og af ældre dato og derfor trængte til gennem-
gribende ombygninger eller opretning af akkumulerede vedligeholdelsesefter-
slæb. 
 
Ændringen indebar, at kommunalbestyrelserne inden for en årlig bevillingskvo-
te på 225 boliger kunne meddele tilsagn om offentlig støtte til selvejende insti-
tutioner til etablering af almene ældreboliger, herunder plejeboliger.  
 
Ændringen indebar tillige indførelse af differentierede finansieringsregler for de 
omfattede selvejende institutioner, samt ved ombygninger i visse tilfælde indfø-
relse af anvisningsret for den selvejende institution. 
 
Med friplejeboliglovens ikrafttræden den 1. februar 2007, jf. 12.3.7 nedenfor, 
ophævedes almenboliglovens kapitel 9 a, ligesom bevillingskvoten overførtes til 
friplejeboligloven. 
 
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede al-
mene eller private plejeboliger 
Med henblik på skabelse af ensartede regler for beboerne, hvad enten de bor i 
tidssvarende plejehjem/beskyttede boliger eller i ældre-/plejeboliger, er der med 
virkning fra den 1. januar 2003 og frem til den 31. december 2004 gennemført 
omdannelse af et stærkt begrænset antal pladser i tidssvarende plejehjem og 
beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger. 
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Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 blev der på finanslo-
ven afsat 50 mio. kr. årligt i 2003 og frem med henblik på finansiering af udgif-
ter i forbindelse med en overførsel pr. 1. januar 2003 af tidssvarende plejehjem 
og beskyttede boliger til boliglovgivningen. Satspuljeaftalen udmønter således 
plejeboligreformens forudsætning om overførsel af tidssvarende plejehjem og 
beskyttede boliger til boliglovgivningen, jf. 12.4.2 nedenfor. 
 
12.3.7. Friplejeboligloven  
Med virkning fra den 1. februar 2007 trådte friplejeboligloven i kraft. Med 
friplejeboligloven er der dels skabt større valgmuligheder for borgerne, når det 
drejer sig om levering af sociale ydelser, dels skabt adgang for private til at 
etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med kommunale plejeboligtil-
bud. 
 
Byggeriet af friplejeboliger er kvotebelagt. Tilsagn om offentlig støtte til etable-
ring ved nybyggeri eller ombygning eller godkendelse til etablering ved nybyg-
geri eller ombygning eller omdannelse uden offentlig støtte gives af Velfærds-
ministeriet. Kvoteandel tildeles på grundlag af friplejeboligleverandørens til-
budte pris for levering af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 
og 87. 
 
Bygherrekreds 
Friplejeboliger kan etableres og drives af alle fysiske og juridiske personer, der 
forinden er certificeret som friplejeboligleverandør. 
 
Tilvejebringelse 
Friplejeboliger kan enten tilvejebringes ved nybyggeri eller ombygning med 
offentlig støtte (svarende til den offentlige støtte til almene boliger) inden for en 
årlig bevillingskvote på 225 boliger (kvote A) eller ved nybyggeri eller ombyg-
ning uden offentlig støtte eller ved omdannelse af eksisterende ejendomme in-
den for en årlig kvote på 275 boliger (kvote B). 
 
Friplejeboliger, der tilvejebringes ved nybyggeri eller ombygning efter kvote A 
eller kvote B, skal overholde de under 12.3.2 ovenfor anførte indretningskrav 
for almene ældreboliger. Friplejeboliger, der tilvejebringes ved omdannelse, 
skal være egnede som friplejeboliger, og boligerne skal være forsvarligt vedli-
geholdt, ligesom brand-, arbejdsmiljø- og veterinærkrav skal være overholdt. 
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Finansiering 
Anskaffelsessummen for friplejeboliger etableret efter kvote A finansieres ved 
et kapitalindskud, svarende til den kommunale/regionale grundkapital for alme-
ne plejeboliger, der ydes af friplejeboligleverandøren, 2 pct. beboerindskud 
samt et realkreditlån, hvortil ydes statslig ydelsesstøtte. Den under 12.3.3 oven-
for beskrevne grundkapitalnedsættelse indebærer ligeledes, at kapitalindskud for 
friplejeboligleverandører, der i 2008 modtager tilsagn om offentlig støtte til 
etablering af friplejeboliger nedsættes tilsvarende – fra 14 til 7 pct. af byggeriets 
anskaffelsessum. 
 
For ustøttede friplejeboliger tilvejebragt ved nybyggeri eller ombygning andra-
ger beboerindskuddet 2 pct. af boligernes anskaffelsessum, dog højst 2 pct. af 
den enkelte boligs andel af den maksimale anskaffelsessum for almene boliger. 
 
For ustøttede friplejeboliger tilvejebragt ved omdannelse af eksisterende boli-
ger, der ikke på omdannelsestidspunktet oppebærer offentlig støtte, andrager 
beboerindskuddet 2 pct. af ejendomsværdien ved seneste vurdering på omdan-
nelsestidspunktet, dog højst 2 pct. af den enkelte boligs andel af den maksimale 
anskaffelsessum for almene boliger. 
 
For ustøttede friplejeboliger tilvejebragt ved omdannelse af eksisterende boli-
ger, der på omdannelsestidspunktet oppebærer offentlig støtte, andrager beboer-
indskuddet 2 pct. af boligernes andel af anskaffelsessummen. 
 
For ustøttede friplejeboliger tilvejebragt ved omdannelse af eksisterende boli-
ger, som på omdannelsestidspunktet oppebærer/har oppebåret offentlig støtte, 
og hvor der indestår kommunal grundkapital og/eller kommunale garantier for 
realkreditbelåning, skal friplejeboligleverandøren tilbagebetale den kommunale 
grundkapital, ligesom kommunale garantier erstattes af statslige garantier. 
 
Lejeforhold 
Da friplejeboliger er private udlejningsboliger, gælder lejeloven med visse til-
pasninger for aftaleforholdet mellem friplejeboligleverandøren som udlejer og 
den enkelte beboer som lejer. 
 
Lejen i friplejeboliger fastsættes ligesom i almene ældreboliger ud fra et balan-
celejeprincip. Dette indebærer, at den samlede leje for friplejeboligbebyggelsens 
boliger skal fastsættes således, at den giver friplejeboligleverandøren mulighed 
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for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med boligernes 
drift, herunder henlæggelser og betaling på lån i ejendommen. 
 
Drift af friplejeboliger 
Som følge af det udbudsretlige krav om markedsprøvning, skal pleje og omsorg 
hvert 10. år konkurrenceudsættes. Dette indebærer, at den certificerede fripleje-
boligleverandør kan blive nødt til at afhænde friplejeboligbebyggelsen til lave-
rebydende konkurrerende certificeret friplejeboligleverandør. 
 
Tilsyn 
Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen fører tilsyn med friplejeboli-
gerne i såvel anlægs- som driftsfasen, ligesom kommunalbestyrelsen efter ser-
viceloven fører tilsyn med den af friplejeboligleverandøren ydede pleje og om-
sorg. 
 
Servicestyrelsen, der forestår certificering af friplejeboligleverandører, kan i 
henhold til friplejeboligloven om fornødent tilbagekalde såvel certifikation som 
tilsagn eller godkendelse. 
 

12.4. Reglernes baggrund og sigte 
 
Et gennemgående træk ved reglerne på ældreboligområdet er kravene til boli-
gens indretning, der afspejler hensynet til målgruppen – ældre og personer med 
handicap, herunder personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 
 
12.4.1. Fra institutioner til boliger - ældreboligreformen 
Bistandsloven 
I 1976 sammenfattedes med bistandsloven alderdomshjem og plejehjem under 
kategorien plejehjem. Med ældreboligreformen i 1987 gennemførtes imidlertid 
et skift i ældreboligpolitikken, således at pleje og omsorg herefter ikke længere 
var afhængig af den enkeltes boligform, men alene af den enkeltes behov. Dette 
princip har været gældende siden hen. 
 
Ældreboligloven 
Med ikrafttræden af lov om boliger for ældre og personer med handicap (ældre-
boligloven) den 1.juli 1987 erstattedes de hidtidige 4 kategorier af boliger for 
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ældre og personer med handicap (lette kollektivboliger, beskyttede boliger, 
kommunale pensionistboliger og plejehjem) af et enkelt begreb, ældreboliger, 
idet der med virkning fra den 1. januar 1988 ikke længere kunne opføres pleje-
hjem og beskyttede boliger. 
 
Ældreboligloven havde til hensigt at fremme udviklingen på ældreboligområdet 
ved gennem nybyggeri og ombygning af den eksisterende boligmasse at tilveje-
bringe bedre muligheder for et varieret udbud af selvstændige, ældreegnede 
boliger. 
 
Ældreboligloven indeholdt et betydeligt element af decentralisering, idet bygge-
ri efter loven ikke var kvotebelagt, ligesom initiativ og beslutningskompetence 
var overladt til kommunalbestyrelserne. 
 
12.4.2. Fra ældreboliger til plejeboliger - plejeboligreformen 
Ældreboligreformen førte til en betydelig modernisering og udbygning af æl-
dresektoren, idet såvel standard som kapacitet – både med hensyn til boliger og 
service – blev højere, ligesom kommunernes tilbud blev fleksible og i højere 
grad end tidligere tilpasset den enkeltes behov. 
 
Men især i forhold til de svageste ældre var der fortsat behov for en styrkelse og 
kvalitetsudvikling af indsatsen. Derfor gennemførtes plejeboligreformen, der 
trådte i kraft den 1. januar 1996. Målet med reformen var i tiden frem til 2005 at 
fjerne utidssvarende plejehjemsboliger ved at tilskynde kommunerne til dels at 
etablere flere plejeboliger og til dels at ombygge utidssvarende plejehjem til 
ældre- eller plejeboliger. 
 
Som led i plejeboligreformen gennemførtes med virkning fra den 1. januar 1996 
en ændring af ældreboligloven, hvorefter der a) indførtes en definition af begre-
bet ”plejebolig” (= ældrebolig, hvortil er knyttet omsorgs- og servicefunktioner 
med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov), b) 
skabtes adgang til at foretage tilknytning af servicearealer til ældreboliger, c) 
etablerede en servicearealtilskudsordning7 og d) skabtes adgang for de tidligere 
amtskommuner til at etablere ældreboliger, der var særligt indrettet til at betjene 
personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap. 
                                                      
7 Tilskuddet til servicearealer udgjorde 4.000 kr. årligt pr. tilknyttet boligenhed. Til-
skuddet ydedes fuldt ud i 5 år skæringsdagen, hvorefter tilskuddet aftrappedes med lige 
store dele over 10 år. 
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Det blev samtidig med plejeboligreformen implicit forudsat, at de tidssvarende 
plejehjem skulle overføres til boliglovgivningen, så snart der kunne tilvejebrin-
ges finansiering for de offentlige merudgifter, der skønnedes at være forbundet 
hermed. Med virkning fra den 1. januar 2003 blev der afsat satspuljemidler til 
finansiering af sådanne merudgifter. 
 
I forbindelse med socialreformen, der trådte i kraft den 1. juli 1998, blev regler-
ne om plejehjem og beskyttede boliger placeret i en overgangsbestemmelse i 
lov om social service, hvorved den forudsatte overførsel tydeliggjordes. 
 
12.4.3. Almene ældre/plejeboliger - almenboligloven 
Med almenboliglovens ikrafttræden den 1. januar 1997 blev følgende boliger 
automatisk omdannet til almene ældreboliger: 
 

 kommunale og amtskommunale ældreboliger, der havde modtaget til-
sagn om offentlig støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og 
personer med handicap (ældreboligloven). 

 ældreboliger, der den 31. december 1996 tilhørte en almen boligorgani-
sation, og som var etableret med tilsagn om offentlig støtte efter den 
tidligere ældreboliglov, samt 

 lette kollektivboliger, der den 31. december 1996 tilhørte en almen bo-
ligorganisation, og som var etableret med tilsagn om offentlig støtte ef-
ter de tidligere love om boligbyggeri (boligbyggerilove). 

 
Samtidig ophævedes de tidligere boligbyggeri- og ældreboliglove, bortset fra en 
række nærmere angivne bestemmelser, ligesom boligbyggeri- og ældreboliglo-
vene bevarede deres gyldighed for selvejende ungdomsbolig- og lette kollektiv-
institutioner, henholdsvis for ældreboliger tilhørende selvejende institutioner og 
pensionskasser. 
 
12.4.4. Frit valg af ældrebolig mv. 
Med virkning fra den 1. juli 2002 er der indført nye regler om frit valg af ældre-
bolig mv. Reglerne indebærer, at ældre og personer med handicap, herunder 
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der 
har et særligt behov for almene ældreboliger, jf. almenboliglovens § 5, stk. 1, 
kommunale eller regionale botilbud samt plejehjem og beskyttede boliger, jf. 
servicelovens §§ 108 og 192, har ret til frit at vælge sådanne boliger. Retten 
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gælder endvidere boliger efter lov om byfornyelse eller lov om byfornyelse og 
boligforbedring, som er særligt indrettet for den nævnte personkreds, og boliger 
efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap. 
 
Retten til frit valg af ældrebolig m.v. gælder uanset boligens beliggenhed, når 
behovskriteriet er opfyldt i bopælskommunen og ved flytning til anden kommu-
ne både i bopælskommunen og tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens 
behovsvurdering skal ske efter samme retningslinier, som gælder for kommu-
nens egne borgere. 
 
Retten til frit valg af ældrebolig m.v. omfatter retten til, at ægtefælle, samlever 
eller registreret partner kan følge med. Den tilbudte bolig skal i så fald være 
egnet til 2 personer. Efterlevende ægtefælle m.fl. har ret til at fortsætte lejefor-
holdet. 
 
I praksis kan fritvalgsordningen indebære, at den behovsvurderede optages på 
venteliste. Dersom den pågældende ønsker optagelse på flere ventelister, kan 
der opkræves et gebyr for administration af ventelisten. Ledige boliger anvises 
til de personer på ventelister, der har størst behov for den pågældende bolig og 
derefter til de personer, der i længst tid har stået på ventelisten. 
 
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde 
egne borgere et passende botilbud beslutte, at udefrakommende midlertidigt 
ikke kan optages på venteliste, bortset fra personer, der flytter: 
 

 for at bevare tæt kontakt til nære pårørende i tilflytningskommunen. 
 af religiøse grunde for at bo i en sådan bolig, hvis hovedformål er, at 

personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen. 
 for at blive optage i et bomiljø, hvor der er opstået et særligt tegn-

sprogsmiljø for døve, eller 
 for at opnå en bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om er-

statning til besættelsestidens ofre. 
 
Med friplejeboligloven (2007) gennemførtes en udvidelse af borgernes frie valg 
mellem kommunale plejehjem, plejeboliger mv., selvejende institutioner og 
private plejehjem. 
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12.4.5. Plejeboliggaranti 
Med virkning fra den 1. januar 2009 er der for ældre med særligt behov for en 
almen plejebolig eller en plejehjemsplads, indført en pligt for kommunalbesty-
relsen til senest 2 måneder efter optagelse på venteliste at tilbyde en sådan bolig 
eller plads. Plejeboliggarantien gælder ikke, hvis man som borger ønsker at bo 
på et specielt plejecenter. 
 

12.5. Styringens karakter 
 
Som nævnt ovenfor har kommunalbestyrelsen en egentlig forpligtelse til at sør-
ge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger. Dette 
forhold medfører, at kommunen på ældreboligområdet er langt mere central i 
styringen af området. Først og fremmest har kommunen mulighed for selv at 
etablere egene ældreboliger. Således er omkring halvdelen af samtlige ældrebo-
liger i dag kommunalt ejede. Hertil kommer, at kommunen i det store og hele 
står for anvisningen til ældreboligerne. 
 
Herudover eksisterer der altovervejende de samme styringsformer som for al-
mene familieboliger. 
 

12.6. Konstaterede ændringsbehov/problemer 
 
Behovet for ældre- og plejeboliger 
Demografiske fremskrivninger taler deres tydelige sprog: Befolkningen bliver 
ældre, og andelen af befolkningen, der tilhører aldersgruppen 65 år + er stærkt 
stigende i de kommende år. 
 
Af afsnit 8.7.2 i Socialministeriets rapport ”Den almene sektors fremtid” (Soci-
alministeriet 2006) fremgår blandt andet, at den typiske indflytningsalder i æl-
dreboliger for folkepensionister er omkring 80 år. I rapporten opgøres dæk-
ningsgraden på landsplan med hensyn til ældreboliger i 2005 for folkepensioni-
ster på 80 år og derover til 33 pct. Ved uændret dækningsgrad på 33 pct. for de 
80-årige og derover fra 2005 til 2040 opgøres behovet for nybyggeri af ældrebo-
liger til i alt 94.000 boliger frem til 2040, svarende til gennemsnitligt 2.700 
boliger årligt. 
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Med plejeboliggarantiens ikrafttræden den 1. januar 2009 aktualiseres nødven-
digheden af en udbygning af ældre-/plejeboligområdet. 
 
Tilgængelighed 
Den demografiske udvikling medfører antagelig generelt et øget behov for æl-
dre-/handicapegnede boliger med god tilgængelighed. Der er derfor brug for at 
overveje hvordan og i hvilket omfang, de eksisterende almene boliger kan gøres 
tilgængelige for ældre og personer med handicap. I den forbindelse skal vejled-
ning og anvisning overfor bygherrer og myndigheder styrkes. 
 
Sårbare selvejende institutioner 
Selvejende ældreboliginstitutioner må kun bestå af én boligafdeling (samt even-
tuelt tillige en servicearealafdeling). Samtidig kan institutionen ikke opbygge en 
egenkapital af betydning i form af arbejdskapital eller dispositionsfond. Det gør 
dem yderst sårbare over for uforudsete problemer. Da kommunerne under alle 
omstændigheder er forpligtet til at levere den service og pleje, hvortil borgerne 
er visiterede, er dette især et stort problem i de tilfælde, hvor kommunalbesty-
relsen har overladt sin anvisningsret til institutionen. Hertil kommer, at de ældre 
selvejende ældreboliginstitutioner ikke er omfattet af Landsbyggefondens støt-
teordninger. 
 
Utidssvarende plejehjem og beskyttede boliger 
Det var plejeboligreformens mål at fjerne utidssvarende plejehjemsboliger (bo-
tilbud) ved at tilskynde kommunerne til at etablere flere plejeboliger og til at 
ombygge utidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ældre- eller plejebo-
liger. Omfanget og baggrunden for evt. utidssvarende plejehjemsboliger bør 
undersøges nærmere.  
 
Seniorboliger 
Den demografiske udvikling medfører flere ældre, som også lever længere. De 
er derfor også en stor variation i ønskerne til boligernes indretning, omgivelser 
og den tilknyttede service. Ikke alle ældre har brug for en egentlig ældrebolig, 
men finder på den anden side måske også den klassiske familiebolig uegnet. 
 
Der kunne derfor være behov for etablering af privatfinansierede og -drevne 
seniorboliger med tilhørende faciliteter, så som restaurant, fitness- og well-
nescenter og forskellige fælles aktiviteter, som mellemform mellem den ”al-
mindelige” bolig og ældre- eller plejeboligen. 
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Ombygning af almene ældreboliger 
En række både ældre og nyere almene ældreboliger lever ikke op til nye myn-
dighedskrav som f.eks. opfyldelse af Arbejdstilsynets krav til plejeboliger. Om-
bygning af sådanne boliger kan ikke støttes via de gældende støtteregler for 
nybyggeriet og må finansieres som ustøttet modernisering/forbedring. Dette 
medfører, at husleje efter en evt. ombygning vil være for høj og gør det vanske-
ligt at sikre tidssvarende ældreboliger i tilstrækkeligt omfang. 
 
Problemer med visse indkomstgruppers betalingsevne i ældre- (og plejeboli-
ger) 
Der har i den senere tid været eksempler på svigtende betalingsevne blandt per-
soner, der er anvist almene ældreboliger. Det drejer sig især om personer, hvis 
indkomstgrundlag er kontanthjælp eller anden overførselsindkomst. 
 
Kommunalt ejede ældre- og plejeboliger 
Regelsættet for kommunalt ejede ældre- og plejeboliger afviger på en række 
områder fra regelsættet for det øvrige ældre- og plejeboligområde, hvilket bi-
drager til at komplicere kommunalbestyrelsernes tilsynsudøvelse. 
 
Kommunalbestyrelsens udøvelse af tilsyn med kommunalt ejede almene ældre-
/plejeboliger, indebærer, at en myndighed fører tilsyn med sig selv.  
 
Herudover er der praktiske eksempler, der kunne tyde på, at almenboliglovens 
regler vedrørende henlæggelser i almene ældreboliger tilhørende kommuner og 
regioner ikke er udformet tilstrækkeligt klart og præcist, hvilket fra tid til anden 
har ført til misforståelser i kommunerne med hensyn, hvorvidt der skal henlæg-
ges eller ej. 
 
Endelig kan der i denne forbindelse peges på den for kommunernes og regio-
nernes likviditet særligt favorable finansieringsvilkår, der inden for almenbolig-
lovens rammer gælder med hensyn til finansiering af almene ældreboliger tilhø-
rende kommuner og regioner hos KommuneKredit. 
 
Forenkling af regelsæt 
Den samtidige tilstedeværelse af flere forskellige regelsæt bidrager til yderligere 
at komplicere et i forvejen meget komplekst regelsæt og gør det meget vanske-
ligt at tilvejebringe det fulde overblik over området. Der er afvigende regler for 
institutionspladser, for lette kollektivboliger, for de ældre selvejende institutio-
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ner, for almene ældreboliger afhængig om de er ejet af kommuner, selvejende 
institutioner eller boligorganisationer, for friplejeboliger. Der kan derfor være 
behov for en regelsanering med henblik på ophævelse af regler, der ikke længe-
re er velbegrundede. Hermed kan antagelig opnås en forenkling til gavn for 
ældre, udlejere og myndigheder. 
 

12.7. Overvejelser om ændringer af regler/styring 
 
Forslag 12.1. Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med hen-
blik på at komme med forslag til at forenkle og modernisere regel-
sættet vedrørende ældreboliger set i lyset af reformen af styringen 
af den almene sektor. 
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Kapitel 13. Ungdomsboligområdet 
 
 

13.1. Indledning 
 
Ungdomsboliger er gennem tiden opført inden for forskellige ordninger. Der 
findes i dag tre hovedformer for støttet ungdomsboligbyggeri hjemlet i hen-
holdsvis almenboligloven og lov om boligbyggeri; almene ungdomsboliger, 
selvejende ungdomsboliginstitutioner samt en relativt ny mulighed for at opføre 
selvejende almene ungdomsboliger, der indeholder elementer fra både de alme-
ne boliger og de gamle selvejende institutioner8. Det er ikke længere muligt at 
etablere nye selvejende ungdomsboliginstitutioner.  
 
Som udgangspunkt gælder de samme regler og principper for ungdomsboliger 
som for familieboliger, men der er på visse områder forskelle. Dette kapitel vil 
fokusere på disse forskelle. 
 
Bestemmelserne om almene ungdomsboliger er omfattet af det samme regelsæt, 
som er gennemgået i den øvrige del af rapporten. Der er dog på visse områder 
(ungdomsboligbidrag, arealkrav, udlejning, opsigelse og økonomisk støtte) sær-
regler. Kapitlet her vil fokusere på de særlige regler der gælder for almene ung-
domsboliger.  
 
Først gennemgår kapitlet reglerne for selvejende ungdomsboliginstitutioner, 
dernæst for almene ungdomsboliger og til sidst for selvejende almene ung-
domsboliger.   
 
Anden del af kapitlet giver en oversigt over de centrale ændringer, der er lavet 
på ungdomsboligområdet fra 1960’erne og frem og peger på baggrunden for 
disse ændringer.  
 

                                                      
8 Udover ungdomsboliger, støttet efter almenboligloven og boligbyggeriloven, findes 
også støttede private ungdomsboliger. Reglerne om denne boligtype er reguleret i en 
selvstændig lov og lejeforholdet er reguleret efter den private lejelov.  Støttede private 
ungdomsboliger vil ikke blive behandlet i dette kapitel. 
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Tredje del af kapitlet ser på, hvilke problemer og ændringer det er relevant at se 
på i et senere arbejde, der mere specifikt fokuserer på ungdomsboliger.    
 

13.2. Lovhjemmel 
 
De generelle regler på området fremgår af:  
 

 Lov om almene boliger m.v., kapitel 4, 7, 8 og 9 
 Lov om leje af almene boliger, kapitel 14 
 Lov om boligbyggeri, kapitel 11  
 Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger 
 Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger  
 Bekendtgørelse om opsigelse i ungdomsboliger.  

 
Der gælder i øvrigt en række bekendtgørelser, som finder generel anvendelse 
for henholdsvis almene boliger og for boliger opført efter boligbyggeriloven.  
 

13.3. Regelindhold 
 
Mellem de forskellige typer af ungdomsboliger gælder der på nogle områder 
forskellige regler. Nogle af forskellene er strukturelt betingede af, at der er tale 
om forskellige organisationstyper. Årsagen til andre forskelle er mere uklar, 
hvorfor det kan overvejes at harmonisere reglerne.  
 
13.3.1. Selvejende ungdomsboliginstitutioner 
Selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med offentlig støtte er selvstændi-
ge, uafhængige institutioner, og består typisk af ét kollegium. De er således ikke 
en del af en boligorganisation og adskiller sig på en række punkter fra almene 
ungdomsboliger.  
 
Organisation 
Selvejende ungdomsboliginstitutioner skal være opbygget som en selvstændig 
og økonomisk uafhængig enhed, der ejer ét byggeforetagende (én boligafde-
ling), og som udgør grundlaget med hensyn til udlejning og drift af boligerne. 
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Den overordnede organisatoriske struktur i institutionen er 3 demokratiske or-
ganer, der har forskellige kompetencer: Bestyrelsen, beboerrådet og beboermø-
det. Bestyrelsen for institutionen er - til forskel fra almene boligorganisationer - 
institutionens øverste myndighed, der udøver de beføjelser, som i en almen 
boligorganisation udøves af øverste myndighed og organisationsbestyrelsen. 
 
Ungdomsboliginstitutionens bestyrelse står for den overordnede ledelse af insti-
tutionen. Bestyrelsen består af 3 eller 6 medlemmer. Kommunalbestyrelsen 
udpeger 1/3 af medlemmerne, mens de øvrige 2/3 af bestyrelsen udpeges af 
kommunalbestyrelsen efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne i området 
og efter indstilling af beboerne. Uddannelsesinstitutionerne og beboerne indstil-
ler hver 1/3 af medlemmerne.   
 
Bestyrelsen er ansvarlig for driften af ungdomsboliginstitutionen, og for at ud-
lejningen af boligerne foregår efter gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret 
for at udarbejde budget og regnskab. 
 
På et beboermøde kan der nedsættes et beboerråd. Beboerrådet har medindfly-
delse på institutionens drift. Der er i reglerne defineret en lang række punkter, 
hvor beboerråd og beboermøde har ret til medindflydelse, herunder f.eks. drifts-
budget, husorden og moderniseringer.  
 
Beboerrådet skal hvert år indkalde til et beboermøde, hvor beboerrådet skal 
aflægge beretning og fremlægge institutionens årsregnskab.    
 
Opførelse 
Det er ikke længere muligt at etablere nye selvejende ungdomsboliginstitutio-
ner, men der er dog mulighed for med offentlig støtte at udvide allerede eksiste-
rende selvejende ungdomsboliginstitutioner. Tilsagn, finansiering og støtte føl-
ger almenboliglovens almindelige regler. 
 
Det er en forudsætning for kommunens tilsagn, at på- eller tilbygninger sker på 
den selvejende institutions eksisterende ejendom eller som selvstændig bygning 
på eksisterende grund, idet det som udgangspunkt ikke er muligt at købe ny 
grund til at opføre boliger på. Tilbygningen er omfattet af Byggeskadefonden, 
også selvom den øvrige del af ejendommen er opført før 1. juli 1986 og dermed 
ikke er omfattet af fonden. 
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Som udgangspunkt er de selvejende ungdomsboliginstitutioner ikke omfattet af 
Landsbyggefondsforpligtelse. Dette gælder imidlertid ikke for lån, optaget i 
forbindelse med en på- eller tilbygning. For disse lån gælder, at 2/3 af de likvide 
midler, der fremkommer som følge af udamortisering af lånene, skal overføres 
til Landsbyggefondens nybyggerifond. Der kan ikke ydes tilskud til den selv-
ejende ungdomsboliginstitution fra Landsbyggefonden. 
 
Udlejning 
Selvejende ungdomsboliginstitutioner opført før 1978 lejer udelukkende ud til 
uddannelsessøgende. Selvejende ungdomsboliginstitutioner opført efter 1977 
skal udlejes til uddannelsessøgende og unge med særlige behov. Dette svarer til 
reglerne for almene ungdomsboliger. 
 
I lighed med reglerne for de almene ungdomsboliger, skal selvejende institutio-
ner opført efter 1977 stille indtil hver fjerde ledige bolig til rådighed for kom-
munen til anvisning af unge med boligsociale behov. Også her er de selvejende 
ungdomsboliger opført før 1978 undtaget. 
 
Reglerne om kommunens ansvar for lejebetaling og efterfølgende istandsættelse 
i forbindelse med anvisning er de samme, som gælder for almene ungdomsboli-
ger. Ligeledes kan institutionen indgå en aftale med kommunen om at stille alle 
boligerne til rådighed for kommunen til anvisning af unge med boligsociale 
behov.   
 
Kommunen kan bestemme, at boligerne i en selvejende ungdomsboliginstitution 
skal tilknyttes en fælles anvisning. Herved adskiller reglerne sig fra reglerne for 
almene ungdomsboliger, hvor kommunen alene kan aftale med den almene 
boligorganisation, at ungdomsboligerne skal lejes ud via en fællesanvisning.   
 
De særlige bestemmelser om at stille boliger til rådighed specifikt for udveks-
lingsstuderende, som gælder for almene ungdomsboliger, gælder også for alle 
selvejende ungdomsboliginstitutioner uanset opførelsestidspunkt.   
 
Udvekslingsstuderende tilhører den berettigede personkreds, men efter de nor-
male tildelingsregler er det vanskeligt for udvekslingsstuderende at komme i 
betragtning til en ungdomsbolig. Derfor er der skabt hjemmel til, at kommunal-
bestyrelsen efter anmodning fra lokale uddannelsesinstitutioner kan beslutte at 
stille et antal almene ungdomsboliger til rådighed for udvekslingsstuderende.  
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Kommunalbestyrelsen kan herefter beslutte, at op til 10 pct. af det samlede antal 
ungdomsboliger i kommunen skal stilles til rådighed for udvekslingsstuderende. 
Det er uddannelsesinstitutionerne, der har initiativforpligtelsen i forhold til 
kommunerne.  
 
Uddannelsesinstitutionerne betaler lejen fra det tidspunkt, hvor boligerne er til 
rådighed for udvekslingsstuderende, og indtil udlejning sker. Uddannelsesinsti-
tutionerne skal stille garanti over for udlejer for de udvekslingsstuderendes kon-
traktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning.     
 
Opsigelse 
Udlejer har pligt til at opsige lejere af ungdomsboligerne, som ikke længere 
tilhører den berettigede personkreds. Det betyder, at uddannelsessøgende, der 
har fuldført deres uddannelse, eller som har afbrudt deres uddannelse, og unge, 
der ikke længere har et særligt behov for en bolig, skal opsiges. Opsigelsen kan 
under særlige omstændigheder udsættes i op til et år. Opsigelsen kan også ud-
sættes, hvis boligen ikke umiddelbart kan genudlejes.  
 
Den selvejende institution skal mindst en gang årligt bede lejeren give de nød-
vendige oplysninger, der dokumenterer, at lejeren stadig tilhører den berettigede 
person. Studerende, der bor i en ungdomsbolig, skal en gang årligt dokumentere 
over for den selvejende institution, at de er studieaktive. Der gælder de samme 
regler om opsigelse for de to typer af almene ungdomsboliger.    
 
Lejefastsættelse 
Lejen skal fastsættes på et niveau, hvor den sammen med institutionens øvrige 
indtægter dækker udgifterne til driften af kollegiet, herunder henlæggelser til 
vedligeholdelse og fornyelse.  
 
Henlæggelser og fornyelse 
Der skal løbende hensættes til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyel-
ser af ejendommen på baggrund af en langsigtet budgettering på mindst 10 år. 
Budgettet skal så vidt muligt søge at udjævne udgifterne over årene svarende til, 
hvad der gælder for almene boliger i øvrigt. 
 
Til forskel fra reglerne om henlæggelser i almene boligafdelinger er der i reg-
lerne for selvejende ungdomsboliginstitutioner defineret indeksregulerede mi-
nimumsbeløb, der hvert år mindst skal henlægges. I studieåret 2007/2008 skal 
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der som minimum henlægges 28,87 kr. pr. m2 til vedligeholdelse og 50,49 kr. 
pr. m2 til fornyelse. Baggrunden for denne detailstyring, som adskiller sig fra 
den mere rammestyrede model, der anvendes ved almene boliger, er især de 
selvejende ungdomsboliginstitutioners økonomiske sårbarhed. Institutionerne 
har således ikke mulighed for løbende at opbygge egenkapital, ligesom de ikke 
er dækket af Landsbyggefonden. 
 
Hvis institutionen vil tage lån med sikkerhed i ejendommen, kræver det kom-
munalbestyrelsens og Økonomistyrelsens godkendelse.  
 
Kapital  
Institutionens kontante midler skal placeres i aktiver. Som udgangspunkt følger 
de selvejende institutioner de samme placeringsregler som almene boligorgani-
sationer. Placeringsmulighederne er dog mere begrænsede, idet de selvejende 
institutioner ikke har lov til at placere aktiver i investeringsforeninger o.l., der 
investerer i ovenstående aktiver.   
 
Selvejende ungdomsboliginstitutioner har bortset fra de foreskrevne henlæggel-
ser ikke mulighed for at opbygge en egenkapital f.eks. i form af arbejdskapitel 
eller dispositionsfond. Når alle de oprindelige prioritetslån er udamortiseret, 
skal samtlige likvide midler, som følger af udamortiseringen, henlægges på en 
særlig konto, hvorefter midlerne kan bruges til dispositionsfondsformål, herun-
der modernisering, dækning af ekstraordinære udgifter og tab. Der overføres 
således ikke midler til Landsbyggefonden svarende til, at de selvejende ung-
domsboliginstitutioner ikke er omfattet af fondens støtteordninger. 
 
Kommunalt tilsyn 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de enkelte institutioner i kommunen. 
Det kommunale tilsyn er grundlæggende det samme som for almene boliger. 
Kommunen skal således varetage et overordnet legalitetstilsyn med institutio-
nerne. Herudover skal kommunalbestyrelsen: 
 
- godkende institutionens vedtægter  
- påse at institutionen anvendes til dens formål  
- godkende institutionens budget for det kommende år  
- godkende regnskab for det forgangne år  
- godkende ombygninger og større renoveringer  
- godkende nedlæggelse af boliger 

436 DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING



 437 

- påse ejendommens vedligeholdelsestilstand 
- påse, at lejen fastsættes efter gældende regler. 

 
Institutionsbestyrelsen skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrel-
sen, hvis der er væsentlige uregelmæssigheder i institutionens drift, eller hvis 
institutionen er i økonomiske vanskeligheder. 
 
Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en såkaldt ”§ 12 indberetning” til Vel-
færdsministeriet, hvis kommunen bliver bekendt med, at der er så væsentlige 
uregelmæssigheder i driften, at institutionen ikke kan leve op til sine økonomi-
ske forpligtelser eller, at der opstår udlejningsvanskeligheder.  
 
I indberetningen skal kommunen redegøre for, hvilke foranstaltninger kommu-
nen har truffet og komme med en indstilling til Velfærdsministeriet om, hvilke 
videre foranstaltninger der bør træffes.  
 
Ekstraordinær støtte 
Kommunen har forskellige muligheder for at støtte selvejende ungdomsboligin-
stitutioner. For det første kan kommunen fritage en ungdomsboliginstitution fra 
at betale den kommunale grundskyld, uanset om institutionen er i økonomiske 
vanskeligheder eller ej.  
 
Hvis en ungdomsboliginstitution er i fare for ikke at kunne videreføres, kan 
kommunalbestyrelsen efter boligbyggeriloven give tilskud, lån eller garanti til 
ungdomsboliger svarende til, hvad der gælder for almene ungdomsboliger. 
 
For ungdomsboliger, opført før 1986, kan kommunen efter almen boliglovens § 
100 yde garanti og på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring 
af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder moder-
nisering og energibesparende foranstaltninger. Udgifterne til de nødvendige 
arbejder finansieres med lån. Beboerbetalingen udgør 2,15 pct. af udbedrings-
udgiften, mens der ydes statslig ydelsesstøtte til den resterende del af ydelserne 
på lånet. Kommunen godtgør staten 20 pct. af den samlede ydelsesstøtte.    
 
Kommunen har altså relativt vide muligheder for at støtte en nødlidende institu-
tion, men kommunen er samtidig den eneste part, der har hjemmel til at give 
tilsagn om støtte, hvis der er behov for økonomisk genopretning.  
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Ungdomsboliger herunder også selvejende ungdomsboliginstitutioner, der er 
opført efter 1986, er omfattet af Byggeskadefonden.  
 
Nedlæggelser 
Velfærdsministeriet skal godkende alle nedlæggelser af ungdomsboliger, uanset 
om det kun er en del af en institutions boliger, der nedlægges, eller om det er en 
hel institution, der skal nedlægges.  
 
Hvis en ungdomsboliginstitution ikke længere opfylder sit formål, eller hvis den 
drives med fortsat underskud, kan bestyrelsen beslutte at ophæve institutionen 
ved likvidation. En likvidation skal godkendes af Velfærdsministeriet på bag-
grund af en indstilling fra kommunalbestyrelsen.  
 
Likvidationen foretages af en likvidator, udpeget af Velfærdsministeriet efter 
indstilling fra kommunalbestyrelsen. For almene boligorganisationer gælder det 
ligeledes, at der skal udpeges en likvidator, hvis hele organisationen skal likvi-
deres, men er det kun en enkelt afdeling, der skal nedlægges, forestår boligor-
ganisationen selv nedlæggelsen.  
 
Ved væsentlige forandringer af institutionens ejendom, f.eks. frasalg eller om-
mærkning af boliger, skal Økonomistyrelsen afgøre konsekvenserne for eventu-
elle statslån i ejendommen.   
 
13.3.2. Almene ungdomsboliger 
Almene ungdomsboliger er en del af en almen boligorganisation og følger som 
sådan grundlæggende de samme regler som andre almene boligtyper, herunder 
bidrag til og dækning fra Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. 
 
Ungdomsboligbidrag 
Udover den sædvanlige støtte i form af kommunalt grundkapitaltilskud og ydel-
sesstøtte, ydes der til ungdomsboliger med tilsagn siden 1997 et ungdomsbolig-
bidrag, som sikrer en lavere beboerbetaling vedrørende realkreditlånet i forhold 
til andre almene boliger.  
 
Bidraget udgør for boliger med tilsagn i 2008 158 kr. pr. m2 årligt. Dette beløb 
reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset. For den enkelte bolig regu-
leres det oprindeligt fastsatte bidrag hvert år med 75 pct. af den laveste stigning 
i henholdsvis nettoprisindekset og lønindekset. Staten yder 80 pct. af bidraget 
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og kommunen yder 20 pct. Bidraget ydes kun til ungdomsboliger, der bebos af 
den berettigede personkreds (uddannelsessøgende og unge med et socialt betin-
get behov).  
 
Arealkrav og krav til boligens fysiske indretning 
Boligarealet for almene ungdomsboliger må ikke overstige 50 m2.  
 
Fler-rumsboliger skal have eget bad, toilet og kogeniche. Kommunalbestyrelsen 
kan dog godkende, at disse krav fraviges, hvis der er tale om ombygning af 
eksisterende byggeri. 
 
Boliger, der indrettes uden eget køkken, skal have et fælleskøkken.  
 
Udlejning 
Som udgangspunkt udlejes almene ungdomsboliger af boligorganisationen til 
unge uddannelsessøgende og andre unge med særligt behov (den berettigede 
personkreds). Boligerne skal lejes ud på baggrund af en behovsvurdering. For 
unge, der ikke er uddannelsessøgende, men som har et særligt behov for en 
ungdomsbolig, gælder det, at der skal foretages en individuel vurdering af den 
enkelte unges uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske situation. Kommu-
nen kan fastsætte nærmere retningslinier for udlejningen.   
 
Kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne kan aftale, at der skal være 
fælles kommunal anvisning af boligerne i kommunen. Der kan oprettes en fæl-
les anvisning på tværs af kommuner, som man f.eks. kender det fra køben-
havnsområdet.  
 
En almen boligorganisation kan udleje almene ungdomsboliger til andre bolig-
søgende, hvis de ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Det skal til-
stræbes, at fler-rumsboliger udlejes til 2 personer.  
 
Der gælder de samme regler for udlejning til udvekslingsstuderende, som gæl-
der for de selvejende ungdomsboliginstitutioner jf. afsnit 13.3.1.  
 
Opsigelse 
For opsigelse i forbindelse med ophørt studieaktivitet gælder ligeledes de sam-
me regler, som gælder for selvejende ungdomsboliginstitutioner. 
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Opsigelsesvarslet er normalt 3 måneder, men for almene ungdomsboliger kan 
lejer og udlejer aftale et opsigelsesvarsel på 6 uger. 
 
Økonomisk støtte 
Som for selvejende ungdomsboliginstitutioner kan kommunen fritage ung-
domsboligerne for betaling af den kommunale grundskyld.  
 
Efter almenboliglovens § 100 kan kommunen til almene ungdomsboliger, der er 
opført før 1986, yde garanti og på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til 
udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder herun-
der modernisering og energibesparende foranstaltninger. Nyere almene ung-
domsboliger er omfattet af Byggeskadefondens dækning. 
 
13.3.3. Selvejende almene ungdomsboliger 
I 2004 blev der åbnet for at etablere nye selvejende institutioner, idet den eksi-
sterende mulighed for at etablere almene ungdomsboliger i boligorganisations-
regi blev suppleret med en mulighed for også at etablere selvejende almene 
ungdomsboliger. Reglerne blev primært udformet med udgangspunkt i de gæl-
dende regler om selvejende almene ældreboliger.  
 
Selvejende almene ungdomsboliger er i vidt omfang underlagt de samme regler 
som almene ungdomsboliger og det regelsæt, der i øvrigt er beskrevet i rappor-
ten. Men i modsætning til almene ungdomsboliger er selvejende almene ung-
domsboliginstitutioner selvstændige institutioner, der ikke er en del af en bolig-
organisation. Samtidig er de omfattet af Landsbyggefonden og af Byggeskade-
fonden. De primære undtagelser for det øvrige regelsæt handler om organiserin-
gen af institutionerne og opsparing og henlæggelser. 
 
Organisation 
Selvejende almene ungdomsboliger er organiseret i en selvejende institution, 
der ikke er en del af en almen boligorganisation. En selvejende almen ung-
domsboliginstitution består således af én boligafdeling, der er knyttet til et kon-
kret byggeforetagende. Institutionen er en selvstændig økonomisk enhed og er 
kun forpligtet i forhold til spørgsmål, der vedrører de ungdomsboliger, som er 
en del af institutionen. Herved svarer de selvejende almene ungdomsboliger til 
de selvejende ungdomsboliginstitutioner, jf. afsnit 13.3.1.  
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Institutionens bestyrelse er øverste myndighed. Bestyrelsen sammensættes, i 
lighed med de gamle selvejende ungdomsboliginstitutioner, ligeligt af repræsen-
tanter fra kommunalbestyrelsen, beboere og ledelserne for de lokale uddannel-
sesinstitutioner.  
 
Opførelse 
Det er kommunen, der giver tilsagn om offentlig støtte til selvejende almene 
ungdomsboliger. Finansieringen er den samme som for almene ungdomsboli-
ger, herunder at der kan ydes ungdomsboligbidrag. 
  
Selvejende almene ungdomsboliger kan etableres enten ved nybyggeri eller 
ombygning af eksisterende ejendom. 
Der er ikke fastlagt regler om mulighederne for at omdanne selvejende almene 
ungdomsboliger til almene ungdomsboliger.    
 
Opsparing og henlæggelser 
Ungdomsboliginstitutionen skal løbende henlægge til vedligeholdelse, fornyel-
se, tab ved lejeledighed og fraflytninger og istandsættelse ved fraflytninger. De 
gamle selvejende ungdomsboliger, skal udelukkende henlægge til vedligehol-
delse og fornyelse. De selvejende almene ungdomsboliger har altså bedre mu-
lighed for at henlægge. I modsætning til almene ungdomsboliger kan der ikke 
etableres en dispositionsfond, en byggefond eller hensættes arbejdskapital i 
institutionen. På den måde er selvejende almene ungdomsboliginstitutioner 
økonomisk stærkere end de gamle selvejende institutioner, men mere sårbare 
end almene ungdomsboliger.  
 
Ved udamortisering af lån opretholdes lejernes betaling. 1/3 af de herved frem-
komne midler forbliver i institutionen, mens 2/3 overføres til Landsbyggefonden. 
Den andel af midlerne, der forbliver i institutionen, skal henlægges til renove-
ring, modernisering mv. De selvejende almene ungdomsboliger bidrager således 
til Landsbyggefonden og kan derfor også modtage støtte fra Landsbyggefonden 
til større moderniseringsarbejder mv. De selvejende almene ungdomsboliger er 
således mindre økonomisk sårbare end de selvejende ungdomsboliginstitutio-
ner.  

DEN ALMENE BOLIGSEKTORS STYRING 441



 442

Boks 13.1. Oversigt over de tre former for ungdomsboliger 
  Selvejende ungdoms-

boliginstitutioner 
Almene ungdomsboli-
ger 

Selvejende almene 
ungdomsboliger 

Organisation/ 
Beboerdemo-
krati 

Bestyrelsens sammen-
sætning:  
Kommune, beboere og 
lokale uddannelsesin-
stitutioner udpeger 
hver 1/3. 
Beboerråd og bebo-
ermøde har medindf-
lydelse på institutio-
nens drift. 
 
 
 

Afdelinger er en del af 
en boligorganisation.  
Øverste myndighed er 
repræsentantskab eller 
generalforsamling i 
boligorganisationen 
(BO). 
Organisationsbestyrelse: 
Beboerflertal; er ansvar-
lige for den daglige drift.
Afdelingsbestyrelse: 
Udelukkende beboerre-
præsentanter; fastsætter 
husorden. 
Afdelingsmøde: 
Godkender regnskab og 
budget. 

Bestyrelsen er sam-
mensat som for 
selvejende ung-
domsbolig institu-
tioner. 
 

Afdelingsbestyrel-
sen og afdelings-
møde som almene 
ungdomsboliger. 

Opførelse Der bliver ikke længe-
re opført boliger under 
denne ordning. 
Det er muligt at opføre 
tilbygninger, der finan-
sieres som almene 
ungdomsboliger. 

Finansiering: Beboerindskud: 2 pct. 
Kommunal grundkapital: 14 pct. 
Realkreditlån med statslig ydelsesstøtte: 91 
pct. 
Maks. anskaffelsessum:18.820 kr. pr. m2 i 
provinsen. 21.510 kr. pr. m2 i hovedstaden. 
(2008-niveau). 

Udlejning Berettiget person-
kreds: 
Før 1978: Kun uddan-
nelsessøgende. 
Opført efter 1.1.1978: 
Samme som almene 
ungdomsboliger.  
Kommunal anvisnings-
ret: Samme som alme-
ne ungdomsboliger for 
boliger opført efter 

Berettiget personkreds: Udlejes til studerende 
og andre unge med særligt behov. 
Boligerne anvises på baggrund af behovskri-
terier. Kommunen kan fastsætte nærmere 
retningslinier herfor. 
 
 
Kommunal anvisningsret: Kommunal anvis-
ningsret til hver 4. ledige bolig. 
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  Selvejende ungdoms-
boliginstitutioner 

Almene ungdomsboli-
ger 

Selvejende almene 
ungdomsboliger 

1.1.1978. 
Fællesanvisning: 
Kommunen kan be-
stemme, at der skal ske 
fælles anvisning 
Opsigelse: Samme 
som almene ungdoms-
boliger. 

 
Fællesanvisning: Kommunen kan aftale med 
boligorganisationen, at der skal ske fælles 
anvisning. 
 
Opsigelse: Når en ung ikke længere tilhører 
den berettigede personkreds. 

Leje-
fastsættelse 

Overordnet samme 
som almene boliger. 

Princip om balanceleje, huslejen skal dække 
kapitaludgifter og udgifter til drift, vedlige-
holdelse og renovering. 

Henlæggelse/ 
vedligehold 

Institutionen skal hen-
sætte til vedligeholdel-
se og fornyelser; der er 
fastsat minimumssatser 
pr. m2.   

Afdelingen skal hensætte 
til teknisk fornyelse, 
istandsættelse og vedli-
geholdelse. 
Tab ved lejeledighed 
afholdes af dispositions-
fonden. 
 

Institutionen skal 
hensætte til teknisk 
fornyelse, istand-
sættelse og vedlige-
holdelse og tab ved 
lejeledighed. 
 

Kapital Egenkapital: Kan først 
opbygge egenkapital, 
når alle lån er uamorti-
serede. 
 

Egenkapital: Følger de 
almindelige regler for 
almene boligorganisatio-
ner. 

Egenkapital: Som 
selvejende ung-
domsboliginstitu-
tioner. 
Fonde: Landsbyg-
ge- og Byggeskade-
fonden som almene 
ungdomsboliger. 
 

Kommunalt 
tilsyn  

Kommunalbestyrelsen 
fører tilsyn med insti-
tutionen og godkender 
f.eks. vedtægter, bud-
get, regnskab, ombyg-
ninger, nedlæggelser 
mm. 
 

Overordnet det samme som selvejende ung-
domsboliger, kommunen skal dog ikke god-
kende budget. 
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  Selvejende ungdoms-
boliginstitutioner 

Almene ungdomsboli-
ger 

Selvejende almene 
ungdomsboliger 

Ekstraordi-
nær støtte og 
nedlæggelser  

Kommunalbestyrelsen 
kan:  
 yde lån 
 stille garanti ved 

renoveringsarbejder 
 fritage for betaling 

af kommunal 
grundskyld 

 give tilsagn om 
støtte til ungdoms-
boliger, opført før 
1986, til ekstraordi-
nære renoveringsar-
bejder, herunder 
modernisering. 

Landsbyggefonden: 
Er ikke dækket.  
Afhændelse af boliger: 
Kommunalbestyrelsen 
og Velfærdsministeriet 
skal godkende. 

Kommunalbestyrelsen kan:  
Det samme som for selvejende ungdomsbo-
liginstitutioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landsbyggefonden:  
Kan modtage støtte. 
Afhændelse af boliger:  
Overordnet som for selvejende ungdomsbo-
liginstitutioner. 
 

 

13.4. Baggrund og sigte  
 
Sigtet med ungdomsboliger har udviklet sig de seneste 30 år fra at være særlige 
studieboliger til studerende til at være en integreret del af den almene boligmas-
se og med en bredere målgruppe af uddannelsessøgende og unge med særlige 
behov. Gennem tiden har der været skiftende prioriteringer og fokusområder. 
Nogle af de overordnede temaer har været huslejeniveauet, beboerdemokrati, 
valgfrihed i boligtype eller et enstrenget system, målgruppe for udlejning og 
opsigelse.    
 
Efterkrigstidens studieboliger 
Den offentlige støtte til kollegiebyggeri i efterkrigsårene blev betragtet som led 
i den almindelige boligpolitik. Den stærke stigning i antallet af uddannelsessø-
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gende medførte imidlertid, at der fra begyndelsen af 1960’erne i højere grad 
indgik det synspunkt, at tilvejebringelse af kollegieboliger måtte betragtes som 
et spørgsmål om studiestøtte.  
 
Undervisningsministeriet fik på denne baggrund til opgave at øge etableringen 
af nye kollegieboliger betragteligt, blandt andet via særligt fordelagtige rente- 
og afdragsfrie statslån, tilskud til møblering og montering mm.  
 
Beboerdemokrati og udvidet målgruppe 
På baggrund af længere og længere studietid ændrede holdningen til kollegie-
byggeriet sig i slutningen af 1960’erne. Tilvejebringelsen af boliger til uddan-
nelsessøgende blev ikke længere betragtet alene som et spørgsmål om studie-
støtte, men mere som et led i den almindelige boligforsyning. Der blev rejst 
synspunkter om, at boligerne burde indpasses i det almindelige boligbyggeri og 
i starten af 1970’erne blev områdets administration overført fra undervisnings-
ministeriet til boligministeriet, ligesom regelsættet blev harmoniseret og inkor-
poreret i lov om boligbyggeri9. 
 
Ændringerne i de hidtidige regler bevirkede blandt andet, at kollegierne nu skul-
le være tilgængelige for alle uddannelsessøgende, de uddannelsessøgende blev 
bedre repræsenteret i kollegiebestyrelserne, indstilling til boligerne skulle fore-
tages centralt (regionale indstillingsudvalg), ligesom det blev muligt at gennem-
føre huslejeudligninger mellem de statsstøttede kollegier. 
 
Integrering i det almene byggeri 
Stigende huslejer op gennem 1970’erne og deraf følgende udlejningsvanskelig-
heder i det nyere statsstøttede kollegiebyggeri, afstedkom et behov for revision 
af regelsættet på området og i 1977 ændrede man lov om boligbyggeri. Hoved-
sigtet i den nye boligbyggerilov var, at boliger for unge under uddannelse frem-
over skulle integreres i det almennyttige boligbyggeri og i princippet finansieres 
som dette. Endvidere bevirkede loven, at målgruppen for boligerne blev udvidet 
til også at inkludere unge med særlige sociale behov. 
 
Ændringsloven betød, at boliger til unge nu ikke længere udelukkende skulle 
formidles via kollegiebyggeri. I praksis betød det en større valgfrihed for den 
enkelte boligsøgende unge.  
 
                                                      
9 Lov nr. 268 af 9. juni 1971 
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Endvidere betød ændringen af reglerne, at byggeriet af kollegier gik i stå, da 
finansieringsformen var mindre fordelagtig, end det hidtil havde været tilfældet. 
Med indeksreformen i 1982 blev det imidlertid bestemt, at ungdomsboliger 
skulle finansieres på særlige favorable vilkår sammenlignet med anden bolig-
produktion, så lejen kunne bringes ned på et niveau, som kunne betales af unge 
med beskedne indkomster. Herefter kom der igen gang i byggeriet af ungdoms-
boliger.  
 
Strammere opsigelsesregler og kommunal anvisning 
Med henblik på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den tilgængelige bolig-
masse til unge, blev der i starten af 1990’erne indført strammere opsigelsesreg-
ler, der i hovedsagen gik ud på, at unge, der ikke længere er under uddannelse, 
skal opsiges. Reglerne gælder fortsat i dag.   
 
Derudover blev der åbnet mulighed for, at kommunerne også kan anvise unge 
til ungdomsboliginstitutioner/afdelinger, der er opført med statsstøtte, ligesom 
kommunalbestyrelsen i ganske særlige tilfælde kan yde tilskud eller lån til etab-
lering af ungdomsboliger.   
 
I forlængelse af disse ændringer blev ungdomsboliginstitutionerne forpligtet til 
at stille indtil hver fjerde ledige ungdomsbolig til rådighed for kommunen til 
løsning af unges boligsociale problemer, ligesom det kommunale tilsyn med 
ungdomsboliginstitutionerne blev skærpet.    
 
Enstrenget system for ungdomsboliger 
Frem til 1997 kunne selvejende institutioner etablere og drive ungdomsboliger, 
men fra og med vedtagelsen af en ny almenboliglov i 199710 er dette ikke læn-
gere muligt. Sigtet var at etablere et ”enstrenget” system med afsæt i det almene 
regelsæt, som led i bestræbelser på øget beboerdemokrati samt forenkling og 
harmonisering af de forskellige regelsæt for offentligt støttet boligbyggeri. 
Ungdomsboliger med støtte skulle herefter kun kunne etableres af almene bo-
ligorganisationer. Dette medførte tillige, at der ikke længere kunne etableres nye 
selvejende ungdomsboliger.  
 
Større valgfrihed for selvejende ungdomsboliger 
Med henblik på at skabe et mere fleksibelt boligmarked med flere valgmulighe-
der, som sikrer, at beboerne får større frihed og flere muligheder for at få en 
                                                      
10 Lov nr. 514 af 19. juni 1997 
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bolig svarende til deres individuelle behov, blev det i 2005 muligt at etablere 
selvejende almene ungdomsboliginstitutioner. 
 
De selvejende ungdomsboliginstitutioner blev styrket ved at give valgfrihed 
mellem en almen og selvejende variant, når der skal etableres nye almene ung-
domsboliger. Reglerne blev primært udformet som en harmonisering af de gæl-
dende regler, i forhold til regelsættet på ældreboligområdet.  
 
Opsummering 
Som det ses, er der løbende gennemført ændringer på ungdomsboligområdet. I 
udgangspunktet har det primært drejet sig om at tilvejebringe boliger til unge, 
hvor det først senere hen har fået prioritet at sikre, at disse boliger er til at beta-
le. Senere endnu har det drejet sig om at sikre beboernes rettigheder, under hen-
syntagen til at boligerne til stadighed blev beboet af den berettigede person-
kreds. Endelig har den sidste del af udviklingen drejet sig om at forenkle regler-
ne, skabe gennemsigtighed, harmonisere reglerne i forhold til andet støttet bo-
ligbyggeri, samt skabe muligheder for etablering af et mere varieret udbud af 
ungdomsboliger. 
 

13.5. Styringens karakter 
 
For almene ungdomsboliger eksisterer der altovervejende de samme styrings-
former som for almene familieboliger. Der er enkelte områder, hvor der gælder 
særlige regler for ungdomsboliger, som betyder, at styringen får en anden ka-
rakter.  
 
Reglerne om opsigelse i ungdomsboliger er et eksempel på en strammere regel-
styring, sammenlignet med hvad der gælder for almene familieboliger. I be-
kendtgørelsen for opsigelse i ungdomsboliger er det således præciseret, at bo-
ligorganisationerne én gang årligt skal indhente den nødvendige dokumentation 
for, at de studerende er studieaktive, og at unge med særlige behov fortsat har et 
særligt behov.  
 
Omvendt er reglerne om udlejning af ungdomsboliger karakteriseret ved en 
større grad af frihed og fleksibilitet. Boligorganisationen eller fællesanvisningen 
skal udleje ungdomsboligerne på baggrund af en behovsvurdering til unge med 
størst behov, hvorimod almene familieboliger som udgangspunkt skal udlejes 
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efter venteliste. I praksis betyder det typisk, at fællesanvisningerne definerer en 
række kriterier og pointsystemer, der er afgørende for, hvem der skal tildeles en 
bolig.  
 
Reglerne for drift af selvejende ungdomsboliginstitutioner svarer generelt til 
reglerne for almene boliger. Der er dog enkelte områder, hvor reglerne for selv-
ejende institutioner er mere detailstyrende og overlader mindre frihed til den 
enkelte institution. Det gælder for eksempel reglerne om henlæggelser til vedli-
geholdelse og fornyelse, hvor der er defineret et minimumsbeløb per kvadrat-
meter for årlige henlæggelser. At selvejende ungdomsboliginstitutioner på nogle 
områder er mere detailregulerede sammenlignet med almene boliger, skal ses i 
lyset af, at disse institutioner både finansielt og organisatorisk er mindre og 
dermed mere sårbare. 
 
De områder, hvor styringens karakter er forskellig fra resten af det almene om-
råde, har forskellene udviklet sig historisk på baggrund af konkrete problemstil-
linger. På nogle områder har det ført til mindre frihed og større detailstyring, 
som det gælder for opsigelse i ungdomsboliger, mens det på andre områder, 
som udlejning, har ført til større fleksibilitet i reglerne.  
 

13.6. Konstaterede ændringsbehov/ problemer 
 
I de foregående kapitler er der peget på en række forskellige problemer i til-
knytning til de almene boliger. Disse problemer og de foreslåede løsninger vil i 
vid udstrækning også påvirke ungdomsboligerne. Hertil kan der peges på for-
skellige problemer, som særligt knytter sig til ungdomsboligerne.  
 
13.6.1. Normkrav 
Kvadratmetergrænse 
Ungdomsboliger må maksimalt være 50 m2. Det er en passende grænse for typi-
ske et-rums boliger til en enkelt studerende. Til gengæld kan det overvejes, om 
grænsen på 50 m2 er hensigtsmæssig for tidssvarende to-rumsboliger til unge 
familier og til par.  
 
Grænsen på 50 m2 kan også være en barriere i forbindelse med modernisering 
og sammenlægning af ældre kollegieværelser eller ved etablering af nye ung-
domsboliger i ældre bebyggelser, hvor den eksisterende bygning betyder, at det 
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er mest hensigtsmæssigt at etablere boliger, der overskrider kvadratmetergræn-
sen på 50 m2. 
 
13.6.2. Udlejning 
Fællesanvisning 
Der er forskel på reglerne om udlejning gennem fællesanvisning for almene 
ungdomsboliger og selvejende ungdomsboliginstitutioner. For selvejende ung-
domsboliginstitutioner gælder det, at kommunen kan bestemme, at boligerne 
skal tilknyttes en fællesanvisning, mens det for almene ungdomsboliger gælder, 
at kommunen kan indgå en frivillig aftale med boligorganisationen om, at ud-
lejningen af boligerne skal ske gennem en fællesanvisning.  
 
Det kan umiddelbart virke hensigtsmæssigt at have enslydende regler på dette 
område, for det første fordi det er nemmere at administrere for den enkelte 
kommune, for det andet fordi udlejning gennem en fællesanvisning er med til at 
reducere antallet af indgange til en ungdomsbolig for de unge, og for det tredje 
fordi tilknytningen til en fællesanvisning kan føre til en mere optimal allokering 
af boligerne.    
 
Fra kommunalt hold er der tidligere ytret ønske om, at kommunen får kompe-
tence til at bestemme, at alle ungdomsboliger tilknyttes én bestemt fællesans-
visning. Umiddelbart synes det hensigtsmæssigt med en fællesanvisning, men 
der er samtidig en række forhold, der nærmere bør overvejes.  
 
Man kan blandt andet forestille sig, at flere kommuner vil kunne se en fordel i, 
at der bliver oprettet en selvstændig fællesanvisning i deres kommune. Man kan 
for eksempel forestille sig, at omegnskommunerne til København vil se en for-
del i, at der bliver oprettet en lokal fællesanvisning, idet en lokal anvisning vil 
begrænse antallet af ansøgninger fra udefra kommende studerende. Giver man 
kommunen bemyndigelse til at kunne kræve, at alle ungdomsboliger skal anvi-
ses af en bestemt fællesansvisning, løser det ikke den udfordring, at der er flere 
fællesanvisninger inden for samme region. 
 
Selvejende ungdomsboliginstitutioner, opført før 1978 
Unge med særligt behov for en ungdomsbolig er ikke en del af den berettigede 
personkreds til selvejende ungdomsboliginstitutioner, opført før 1978. Det be-
tyder, at der ikke er nogen kommunal anvisning til gamle selvejende ungdoms-
boliginstitutioner. Det kan overvejes om denne forskel er hensigtsmæssig.  
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Det er blevet fremhævet af administratorerne, at koncentrationen af socialt ud-
satte unge i ungdomsboligerne, opført efter 1977 giver boligsociale problemer 
og problemer i forhold til den daglige drift af boligerne. På den anden side er 
”gangkollegier” med fælleskøkken typisk mere sårbare overfor socialt udsatte 
beboere. De selvejende ungdomsboliger, opført før 1978, er typisk ”gangkolle-
gier” med fælleskøkken. 
 
Udvekslingsstuderende 
Hvis uddannelsesinstitutionerne i et område ønsker, at en del af ungdomsboli-
gerne skal reserveres til udvekslingsstuderende, kan de ikke lave en aftale med 
fællesanvisningen i området uden at inddrage kommunen. Det kan give en bu-
reaukratisk proces. Det bør derfor overvejes, hvorvidt reglerne kan forenkles, 
således at kommunen ikke nødvendigvis skal træffe beslutning om udlejning af 
ungdomsboliger til udvekslingsstuderende, hvis uddannelsesinstitutionerne og 
udlejer i øvrigt kan nå en aftale af frivillighedens vej.  
 
13.6.3. Selvejende institutioner i økonomiske vanskeligheder 
Selvejende ungdomsboliginstitutioner er sårbare overfor perioder med udlej-
ningsvanskeligheder eller uforudsete udgifter, da de er økonomisk uafhængige 
og ikke er dækket af en fond, som det kendes fra det almene område. I praksis 
kan det betyde, at eneste løsningsmulighed for en institution i økonomiske van-
skeligheder i nogle tilfælde er at likvidere institutionen, uagtet en opgradering af 
institutionen til en mere tidssvarende standard på sigt ville være mere hensigts-
mæssig. Det bør derfor overvejes at skabe mulighed for, at den enkelte instituti-
on løbende opsparer til perioder med økonomiske vanskeligheder, f.eks. ved at 
der etableres mulighed for at opbygge en egenkapital. Da de enkelte institutio-
ner formentlig ikke alene vil kunne løse de økonomiske problemer, vil det være 
nødvendigt at overveje løsninger, som går på tværs af de enkelte ungdomsbolig-
institutioner og hvor institutionerne går sammen om solidarisk at bidrage til 
løsningerne.  
 
13.6.4. Tilsyn 
Tilsynet indeholder grundlæggende de samme elementer for både selvejende og 
almene ungdomsboliger. Men reglerne divergerer på visse områder, f.eks. skal 
kommunen godkende selvejende institutioners budget, hvilket ikke gør sig gæl-
dende for almene boligorganisationer. Hertil kommer, at kommunen skal afgive 
en § 12 indberetning til Velfærdsministeriet, såfremt den konstaterer uregel-
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mæssigheder af væsentlig betydning for institutionens drift. Det skal overvejes 
om disse og evt. lignende forskelle er hensigtsmæssige, eller om de har overle-
vet sig selv og blot er med til at komplicere den samlede kommunale tilsynsop-
gave.  
 

13.7. Overvejelser om ændringer af regler/styring 
 
Forslag 13.1: Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med 
henblik på at komme med forslag til at forenkle og modernisere re-
gelsættet vedrørende ungdomsboliger set i lyset af reformen af sty-
ringen af den almene sektor.  
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Kapitel 14. Økonomiske konsekvenser 
 
 

14.1. Indledning 
 
I dette kapitel vurderes de økonomiske og administrative konsekvenser for stat, 
kommuner, boligorganisationer og lejere af forslagene i kapitel 4 til 11. En så-
dan vurdering er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes, dels at virk-
ningen af nogle af forslagene i sagens natur er vanskelige at vurdere, fordi den 
er bundet op på adfærdsændringer, dels at nogle af forslagene endnu er på et 
skitseplan, og det derfor ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en 
udtømmende og præcis vurdering af virkningerne. Meget af det følgende vil 
derfor have form af en kvalitativ vurdering, hvor der sættes fortegn på virknin-
gen, men ikke foretages en egentlig kvantitativ vurdering.  
 
Da der ikke ovenfor er taget stilling til, hvornår de enkelte forslag skal træde i 
kraft, kan der heller ikke foretages en egentlig datering af de økonomiske kon-
sekvenser. Ligeledes skal forslagene ses som en bruttoliste, som der skal arbej-
des videre på med henblik på udarbejdelse af en endelig model for den fremti-
dige styring af den almene sektor.  
 
Nedenfor foretages vurderingen særskilt for følgende typer af virkninger: 
 

1. Forslag med umiddelbare virkninger på husleje mv. og dermed på bo-
ligstøtteudgifter (afsnit 14.2 og 14.3). 

2. Forslag med udgiftskonsekvenser for stat, kommuner og evt. boligorga-
nisationer til systemudvikling, informationskampagner etc., primært i 
form af engangsudgifter (afsnit 14.4). 

3. Forslag med administrative konsekvenser for stat, kommuner og bolig-
organisationer (afsnit 14.5). 

 
I det omfang forslag under punkt 2. og 3. har konsekvenser for boligorganisati-
onerne, kan de også få huslejekonsekvenser via balancelejen. 
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Herudover kan der være langsigtede huslejekonsekvenser forbundet med den 
”samlede pakke” af forslag. Det forventes således, at den mere hensigtsmæssige 
og tidssvarende indretning af styringen af den almene sektor, som forslagene 
indebærer, gradvist vil føre til en effektivisering af den almene boligforsyning 
og dermed et potentiale for en langsommere huslejeudvikling end ellers. Denne 
effekt vil yderligere blive styrket, hvis en følgevirkning bliver, at tendensen til 
sammenlægning af boligorganisationer accelereres, således at stordriftsfordele i 
højere grad udnyttes.  
 
De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL i forbindelse 
med fremsættelse af lovforslag. 
 

14.2. Forslag med umiddelbar huslejevirkning mv., hvor 
der foretages en egentlig økonomisk konsekvensvurdering 
 
14.2.1. Regulering af opkrævning af bidrag til arbejdskapital og dispositi-
onsfond (forslag 10.3 og 10.5) 
Forslag 10.3 om mulighed for at opkræve bidrag til arbejdskapitalen fra lejerne 
i boligorganisationen, når arbejdskapitalen ligger under det fastsatte maksimum 
pr. bolig, vil alt andet lige medføre huslejestigninger i afdelinger tilhørende 
boligorganisationer med en relativ lav arbejdskapital. Modsat vil forslag 10.5 
om, at de særlige afdelingsbidrag ikke kan opkræves, når dispositionsfondens 
størrelse overstiger minimum pr. bolig, alt andet lige medføre huslejenedsættel-
ser i de afdelinger, hvor der opkræves bidrag, selvom minimum pr. boliger er 
nået.  
 
Huslejekonsekvenserne må antages primært at gøre sig gældende på kort sigt. 
På langt sigt må det antages, at en boligorganisations kapitalakkumulation såvel 
via arbejdskapital som via dispositionsfond på den ene eller anden måde blive 
tilbageført til boligafdelingerne set under ét, forudsat at de ikke anvendes uden-
for de eksisterende afdelinger f.eks. i forbindelse med nybyggeri. 
 
14.2.2. Bidrag til dispositionsfond (forslag 10.5) 
Forslaget om at ophæve muligheden for at opkræve særlige afdelingsbidrag til 
dispositionsfonden (204 kr. pr. pr. bolig årligt), hvis den overstiger minimum på 
3.950 kr. pr. bolig (2007-niveau) medfører huslejenedsættelser i de afdelinger, 
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hvor der opkræves bidrag, selvom dispositionsfonden overstiger 3.950 kr. pr. 
bolig.  
 
Tabel 14.1. Antal almene boliger (lejemålsenheder) fordelt på dispositionsfon-
dens størrelse (kr. pr. bolig) – heraf boliger hvor der opkræves bidrag (2006-
regnskaber) 

Dispositionsfonds  
pr. bolig (kr. ultimo.) 

Antal 
boliger 

Antal boliger, hvor 
der opkræves  

bidrag 

Pct. andel af 
akkumuleret 

antal 
  - 1.020 21.741 21.382 98 

1.020  - 2.040 34.863 34.515 99 
2.040  - 3.060 61.831 60.669 98 
3.060  - 3.950 84.997 68.800 91 
3.950  - 5.100 135.700 75.139 77 
5.100  - 6.120 81.013 65.532 78 
6.120  - 7.140 58.452 30.343 74 
7.140 +  97.905 36.370 68 

Boliger i alt 576.585 392.750   
Anm.: Antal boliger er opgjort som lejemålsenheder (dvs. inkl. garager mv.). 
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger  
 
Af tabel 14.1 fremgår det, at knap 2/3 af samtlige almene boliger er beliggende i 
organisationer med en dispositionsfond på mindst 3.950 kr. pr. bolig. Det frem-
går ligeledes, at godt 207.000 boliger fortsat bidrager til boligorganisationens 
dispositionsfond, selvom organisationens dispositionsfond overstiger 3.950 kr. 
pr. bolig. 
 
For disse boliger vil forslaget alt andet lige medføre en huslejenedsættelse på 
204 kr. om året, svarende til en samlet huslejenedsættelse på godt 42 mio. kr. 
 
Omkring 2/3 af husstandene i almene boliger modtager boligstøtte. En husleje-
nedsættelse medfører i gennemsnit for en boligstøttehusstand i almene boliger 
en reduktion i deres boligstøtte på 2/3.  
 
En huslejenedsættelse på 42 mio. kr. i den almene boligsektor medfører således 
skønsmæssigt en reduktion i udgifterne til individuel boligstøtte på i størrelses-
ordenen 19 mio. kr., heraf knap 6 mio. kr. i kommunale mindreudgifter (den 
statslige refusion af udgifterne til boligstøtte udgør omkring 70 pct. for boligsik-
ring og boligydelse set under ét).  
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Disse mindreudgifter vil vise sig allerede i år 1. Over tid vil mindreudgifterne 
aftage som følge af, at nogle afdelinger med en dispositionsfond over maksi-
mum efterhånden stopper opkrævningen. Omvendt vil de vokse som følge af, at 
nogle afdelinger i dag vil fortsætte opkrævningen, selvom de ”passerer” maksi-
mum.   
 
14.2.3. Bidrag til arbejdskapital (forslag 10.3)   
Forslaget om at kunne opkræve 136 kr. pr. bolig om året som bidrag til arbejds-
kapitalen indtil arbejdskapitalen udgør 2.633 kr. pr. bolig kan medføre husleje-
stigninger i de boligorganisationer med en lav arbejdskapital.  
 
I tabel 14.2 er vist antallet af almene boliger fordelt efter størrelsen af boligor-
ganisationens arbejdskapital opgjort som kr. pr. bolig.  
 
Tabel 14.2. Antal almene boliger (lejemålsenheder) fordelt på boligorganisati-
onens arbejdskapital (kr. pr. bolig) (2006-regnskaber) 

Arbejdskapital pr. bolig (kr.) Antal boliger   (i pct.) Antal boliger – akkumuleret     

  - 408 103.233 17,9 139.539 24 
408  - 816 83.476 14,5 209.848 36 
816  - 1.224 71.475 12,4 258.184 45 

1.224  - 1.632 54.832 9,5 313.016 54 
1.632  - 2.040 45.062 7,8 358.078 62 
2.040  - 2.448 45.220 7,8 403.298 70 
2.448  - 2.633 10.785 1,9 414.083 72 
2.633  +  155.601 27,0 569.684 99 

Boliger i alt 576.585 100,0 576.585 100,0 
Kilde: Velfærdsministeriets regnskabsdatabase for almene boligafdelinger  
 
Det fremgår af tabel 14.2, at der er betydelig spredning i fordelingen af almene 
boliger, opgjort efter arbejdskapitalens størrelse. 1/3 af de almene boliger er be-
liggende i boligorganisationer med en arbejdskapital på under 816 kr. pr. bolig, 
mens modsat godt 1/3 af de almene boliger er beliggende i organisationer med en 
arbejdskapital på over 2.040 kr. pr. bolig. Endvidere fremgår det, at 414.000 
almene boliger er beliggende i boligorganisationer med en arbejdskapital på 
under 2.633 kr. pr. bolig.  
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Vælger samtlige boligorganisationer, der har en arbejdskapital på under 2.633 
kr. pr. bolig at opkræve bidraget på 136 kr., vil det medføre en huslejeforhøjelse 
i den almene sektor på i alt 56 mio. kr.  
 
Det må antages, at kun en mindre del af boligorganisationerne vil vælge at op-
kræve bidrag fra boligafdelingerne til arbejdskapitalen. Generelt foregår der en 
løbende ophobning af arbejdskapital, især som følge af de overskud, der i nogle 
år er på driftsbudgettet. Hertil kommer, at det at opkræve et bidrag vil være en 
beslutning om en huslejestigning, der skal gennemføres i de beboerdemokrati-
ske organer.  
 
Forslaget om at opkræve bidrag til arbejdskapitalen foreslås ligeledes at komme 
til at gælde for ”almene administrationsorganisationer”. 
 
Antallet af almene boliger, der administreres af et andelsselskab eller en forret-
ningsførerorganisation, udgør 208.000 boliger. Af de 19 administrationsorgani-
sationer er det kun forretningsførerorganisationen Lejerbo (35.000 boliger) samt 
andelsselskabet Almen Bolig-administration A.M. (3.000 boliger), der har en 
arbejdskapital, der overstiger 2.633 kr. pr. administreret bolig. Antallet af alme-
ne boliger, der administreres af en forretningsførerorganisation eller et andels-
selskab, som har en arbejdskapital på under 2.633 kr. pr. bolig udgør ca. 
170.000 boliger. Opkræves der et bidrag på 136 kr. pr. bolig for disse boliger, 
vil det medføre en samlet huslejestigning på 23 mio. kr.   
 
Det må antages, at en endnu mindre del af administrationsorganisationerne vil 
opkræve bidrag til arbejdskapitalen. Dels vil det på kort sigt svække organisati-
onernes konkurrencesituation, dels har en del af organisationerne (blandt andet 
forretningsførerorganisationerne) en absolut set stor arbejdskapital på trods af, 
at den ligger under loftet på 2.633 kr. pr. bolig. 
 
På baggrund af ovenstående må det med betydelig usikkerhed antages, at der af 
det maksimale potentiale er 1/3, der vælger at opkræve bidrag. Det skønnes såle-
des, at den samlede huslejeforhøjelse, som følge af at der opkræves bidrag til 
arbejdskapitalen, udgør omkring 26 mio. kr. Forslaget medføres isoleret set 
offentlige merudgifter til individuel boligstøtte på i størrelsesordenen knap 12 
mio. kr. på kort sigt. Den samlede huslejeforøgelse og konsekvenserne for udbe-
taling af boligstøtte kan dog være større, såfremt de ovenstående antagelser 
vedrørende potentialet er vurderet for lavt.  
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Disse merudgifter vil ikke nødvendigvis vise sig i år 1, idet der kan være tale 
om en vis indfasningsperiode. Samtidig vil potentialet gradvist mindskes som 
følge af, at nogle organisationer hurtigere når maksimum for arbejdskapitalen 
som følge af bidragsopkrævningen. 
 
14.2.4. Samlede konsekvenser af forslag 10.3 og 10.5 
Samlet set vurderes det med betydelig usikkerhed, at forslag 10.3 og 10.5 på 
kort sigt vil medføre en samlet huslejenedsættelse i almene boliger på i størrel-
sesordenen 16 mio. kr. og dermed en reduktion på 7 mio. kr. i offentlige udgif-
ter til individuel boligstøtte. De kommunale mindre udgifter udgør heraf 2 mio. 
kr.  
 
14.2.5. Forhøjelse af beboerindskud ved genudlejning uden kommunal god-
kendelse (forslag 7.9) 
Muligheden for, at boligorganisationer ved genudlejning kan forhøje beboerind-
skuddet op til 200 kr. pr. m² (2008-priser) uden kommunal godkendelse, må 
antages at medføre, at der i større grad end i dag vil ske forhøjelser af beboer-
indskud. Det vil alt andet lige betyde, at der vil blive ydet et større provenu i 
beboerindskudslån.  
 
De offentlige udgifter til nyudlån af beboerindskudslån skønnes 2009 at udgøre 
191,5 mio. kr., jf. FFL 2008. Det skønnes med betydelig usikkerhed, at forslaget 
vil medføre, at de offentlige udgifter til nyudlån af beboerindskud vil blive for-
øget med 5 mio. kr. årligt. 
 
Det offentliges nettoudgifter til beboerindskudslån består af eventuelle tabs-
afskrivninger korrigeret for renteindtægter og genvundne tab. Nettotabs-
afskrivningerne skønnes med betydelig usikkerhed til omkring 12 pct., og sam-
tidig skønnes det, at den gennemsnitlige låneperiode for et beboerindskud udgør 
6 år. Langsigtseffekten i de offentlige merudgifter til beboerindskud skønnes 
dermed at udgøre 0,5 mio. kr. årligt.   
 
Med betydelig usikkerhed skønnes det således, at de offentlige merudgifter til 
beboerindskudslån på kort sigt vil udgøre i størrelsesorden 5 mio. kr. og på 
langt sigt 0,5 mio. kr. årligt (i 2009-priser). De kommunale udgifter udgør 1/3 
heraf. 
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Ovenfor er belyst den isolerede virkning af forslaget for de offentlige udgifter til 
beboerindskudslån. En forhøjelse af beboerindskud vil på længere sigt resultere 
i bedre dækning for fraflytningsomkostninger og dermed en reduktion af tab for 
boligafdelingen. Samlet set vil det medføre en reduktion i huslejen og dermed i 
de offentlige udgifter til individuel boligstøtte. Hertil kommer, at en forhøjelse 
af beboerindskud alt andet lige reducerer de kommunale garantiforpligtelser ved 
kommunal anvisning.  
 

14.3. Andre forslag med direkte huslejevirkning mv.  
 
Der er en række forslag, hvis anvendelse baserer sig på aftaler mellem kommu-
ner og boligorganisationer. Det gælder især forslag 7.11 om, at kommune og 
boligorganisation kan aftale et forhøjet maksimumbeløb for individuelle forbed-
ringer, hvilket kan føre til højere husleje i forbindelse med genudlejning, og 
forslag 8.8 om, at kommune og boligorganisation kan aftale at lade boliger i 
problemramte område stå tomme i en begrænset periode. Da der med disse for-
slag er tale om, at der skabes mulighed for, at kommuner og boligorganisationer 
på frivillig basis kan gøre noget, som kan have udgiftskonsekvenser for det 
offentlige, vil de ikke medføre dut-kompensation. I øvrigt skønnes disse mulig-
heder kun at ville blive benyttet i begrænset omfang. 
 
Forslag 11.2 om indførelse af bygherrenøgletal skønnes ikke at medføre næv-
neværdigt højere anskaffelsesudgifter i nybyggeriet, idet de høj grad vil kunne 
baseres på de data, der allerede indsamles til brug for entreprenør- og rådgiver-
nøgletal. Merudgifterne til grundkapital og ydelsesstøtte som følge af indførel-
sen af entreprenør- og rådgivernøgletal er allerede indbudgetteret på finanslo-
ven. 
 

14.4. Andre forslag med økonomiske konsekvenser for det 
offentlige 
 
Forslag 11.1 lægger op til en gennemgribende forenkling og modernisering af 
BOSSINF-STB. Udgifterne til systemudvikling vil blive afholdt indenfor Vel-
færdsministeriets eksisterende rammer. 
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Også andre forslag lægger op til it-systemudvikling. Det drejer sig om forslag 
7.5 om etablering af system med nøgletal for en række udvalgte regnskabsposter 
og om igangsætning af arbejde med at udvikle nøgletal/indikatorer, der kan 
belyse standard/kvalitet på driftsområdet. I den forbindelse vil Velfærdsministe-
riet have behov for at købe konsulentbistand. Umiddelbart anslås det at kunne 
dreje sig om i størrelsesordenen 2 mio. kr. over to år.  
 
En række forslag indebærer, at der skal udarbejdes informationsmateriale. Det 
gælder forslag 5.1 om igangsættelse af en debatfase om almene boligorganisati-
oners fremtidige struktur, forslag 7.1 om en særlig vejledningsindsats med hen-
blik på at sikre, at boligorganisationerne følger de gældende regler om vedlige-
holdelseshenlæggelser samt forslag 7.2 om, at der udsendes et informationsma-
teriale om udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser i alment 
byggeri. I den forbindelse vil Velfærdsministeriet have behov for at købe kon-
sulentbistand. Umiddelbart anslås det at kunne dreje sig om i størrelsesordenen 
2 mio. kr. over to år.  
 
For forslag 5.1 gælder, at det forudsættes, at BL og KL ligeledes afsætter res-
sourcer hertil. 
 
Forslag 7.4 indebærer, at der igangsættes et arbejde med henblik på at udvikle 
et kvalitetsstyringssystem og til styrkelse af forvaltningsrevision eller indførelse 
af certificering. I den forbindelse forekommer det sandsynligt, at der opstår 
behov for at købe konsulentbistand. Umiddelbart anslås det at kunne dreje sig 
om i størrelsesordenen 1 mio. kr.  
 
Forslag 11.5 indebærer, at der afsættes en forsøgsbevilling med henblik på 
igangsættelse og evaluering af forsøg i det almene byggeri. Umiddelbart fore-
kommer en bevilling på 5 mio. kr. om året at være passende 
Ovennævnte udgifter til information, systemudvikling mv. forudsættes i givet 
fald afholdt indenfor forsøgsbevillingen, eller alternativt at forsøgsbevillingen 
indfases gradvist, efterhånden som disse udgifter er afholdt. Udgifter som følge 
af forslag 11.6 om udvikling af fleksible boligtyper forudsættes afholdt indenfor 
forsøgsbevillingen. 
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14.5. Forslag med administrative konsekvenser 
 
14.5.1. Indledning 
I dette afsnit er fokus i høj grad på de administrative konsekvenser, som indfø-
relsen af den nye styringsmodel, jf. kapitel 3, får for det kommunale tilsyn.  
 
14.5.2. Staten 
Med hensyn til administrative konsekvenser for staten henvises til afsnit 14.4. 
Herudover skønnes det, at der især i en indkøringsperiode vil være en vis admi-
nistrativ merbelastning i staten, primært som følge af en forstærket overvågning 
af udviklingen. Udgifter som følge af denne merbelastning vil blive afholdt 
indenfor Velfærdsministeriets eksisterende rammer. 
 
14.5.3. Kommunerne 
Indførelsen af en ny styringsmodel er ensbetydende med en markant omlægning 
af det kommunale tilsyn, som indebærer, at der flyttes ressourcer fra de nuvæ-
rende tilsynsopgaver til et mere proaktivt tilsyn med styringsdialogen mellem 
kommune og boligorganisation som omdrejningspunkt, jf. kapitel 3. 
 
Forslag 4.1, 4.2 og 4.3 vedrører indførelsen af en løbende styringsdialog på 
grundlag af en dokumentationspakke, herunder udarbejdelsen af en redegørelse 
for den gennemførte dialog. For den typiske kommune vil dette isoleret set 
medføre et forøget ressourceforbrug. Modsat vil forslag 4.4 om afskaffelse og 
forenkling af en række kommunale godkendelsesbeføjelser medføre et lavere 
ressourceforbrug i den typiske kommune. 
 
Den nye tilsynsmodel, hvor blandt andet dokumentationspakken skaber større 
gennemsigtighed om den enkelte boligorganisations performance, åbner for, at 
der kan tilrettelægges et mere differentieret tilsyn. Samtidig forventes modellen 
at skabe mulighed for, at en del ressourcetunge ”problemsager” kan tages i op-
løbet. I den typiske kommune forekommer det derfor rimeligt at antage, at der 
ikke vil være nogen administrativ merbelastning forbundet med den nye sty-
ringsmodel. Dette gælder uanset, at den øgede anvendelse af aftaleinstrumentet, 
f.eks. på udlejningsområdet, i tilknytning til styringsdialogen isoleret set kan 
give en periodisk merbelastning. 
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Forslag 7.4 indebærer, at der igangsættes et arbejde med henblik på at udvikle 
et kvalitetsstyringssystem og til styrkelse af forvaltningsrevision eller indførelse 
af certificering. Implementeringen af resultaterne heraf må på længere sigt anta-
ges at kunne lette tilsynsopgaven.  
 
På den baggrund er det rimeligt at se indførelsen af en ny styringsmodel som en 
proces, hvor administrative ressourcer gradvist omallokeres fra eksisterende 
tilsynsopgaver til det nye, mere proaktive kommunale tilsyn. 
 
Forslag 11.4 om afskaffelse af bygherrekonkurrence vil medføre en begrænset 
administrativ lettelse for kommunerne. 
 
14.5.4. Boligorganisationerne 
For den typiske boligorganisation vil forslag 4.3 om dokumentationspakken 
medføre en administrativ merbelastning. På den anden side vil nøgletalssyste-
mer mv. sikre, at relevante data bliver lettere tilgængelige, ligesom der vil være 
effektiviseringsgevinster som følge af organisationssammenlægninger, forbed-
rede kvalitetsstyringssystemer og øget outsourcing af nogle administrations-
ydelser. Det er nok især på kort sigt, at der i en kort periode kan blive tale om en 
merbelastning.  
 
Der vil formentlig være tale om store forskelle mellem de enkelte boligorgani-
sationer. 
 

14.6. Sammenfatning 
 
De samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige er sammenfattet i tabel 
14.3. Det ses heraf, at de offentlige merudgifter på kort sigt udgør 3 mio. kr. og 
på lang sigt (år 10 og derefter) 5,5 mio. kr. årligt.  
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Tabel 14.3. Samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Mio. kr. (2009-priser) År 1 År 4 År 10 

Forslag 7.9 (Beboerindskud) 5,0 4,0 0,5 
Forslag 10.3 (Arbejdskapital) 12,0 9,5 0,0 
Forslag 10.5 (Dispositionsfond)  -19,0 -15,0 0,0 
Individuel boligstøtte mv. i alt -2,0 -1,5 0,5 

Forslag 5.1, 7.1 og 7.2 (Info)  2,0 0,0 0,0 
Forslag 7.4 (Kvalitetsstyring) 1,0 0,0 0,0 
Forslag 7.5 (Driftsnøgletal) 2,0 0,0 0,0 
Forslag 11.5 (Forsøgsbevilling) 0,0 5,0 5,0 
Øvrige udgifter i alt 5,0 5,0 5,0 

I alt 3,0 3,5 5,5 

Heraf : Stat 3,4 3,8 5,3 
            Kommuner -0,4 -0,3 0,2 
 
På kort sigt består de økonomiske konsekvenser for individuel boligstøtte mv. 
af nettomindreudgifter som følge af forslag 10.3 og 10.5 om bidrag til hen-
holdsvis arbejdskapital og dispositionsfond, samt af merudgifter til beboer-
indskudslån som følge af forslag 7.9 om forhøjelse af beboerindskud. Skønnet 
er behæftet med en betydelig usikkerhed. Udgiftsændringen i år 4 er fastsat ved 
lineær interpolation. 
 
Udgifterne til individuel boligstøtte mv. på lang sigt består udelukkende af mer-
udgifter til beboerindskudslån (forsalg 7.9).  
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