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NOTAT 

 

KL's høringssvar til fire bekendtgørelser i relation til 
parallelsamfundsudspillet 

Høringssvar vedr. udkast til: 

 

– Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder 

– Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene 

boliger m.v. 

– Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger 

m.v. 

– Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov 

om almene boliger m.v. 

 

KL tager forbehold for efterfølgende politisk behandling af sagen. 

 

Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 et udspil om opgør med parallel-

samfund. KL har i den forbindelse afgivet to høringssvar til ændring af lov 

om almene boliger i relation til parallelsamfundsudspillet. 

 

KL finder helt overordnet, at det er positivt, at regeringen tager fat om den 

samfundsudfordring, der ligger i, at vi rundt omkring i visse af landets bolig-

områder ser fremvækst af parallelsamfund og tendenser til ghettodannelse.  

 

Med lovforslaget får kommunerne en række nye værktøjer og øgede sty-

ringsmuligheder, hvilket KL finder positivt.  

 

I relation til de fire bekendtgørelser, vil KL endnu engang gøre opmærksom 

på følgende synspunkter: 

 

Løsningsmuligheder bør basere sig på positive indsatser 

KL mener fortsat, at løsninger bør basere sig på de positive ind-

satser, der allerede er iværksat i mange kommuner. Det er derfor 

beklageligt, at lovforslaget og bekendtgørelsen om fysisk foran-

dring af de hårde ghettoområder, stadig indeholder et rigidt krav 

om omdannelse af alle hårde ghettoer, hvor der max. må være 40 

pct. almene familieboliger i 2030. KL påpeger, at der kan være 

mange andre redskaber til at opnå målsætningen om at komme 

ghettoudfordringen til livs.  

 

KL lægger op til en mere fleksibel tilgang 

KL noterer sig endvidere, at der med lovforslaget og bekendtgø-

relse om fysisk forandring af de hårde ghettoområder , kan gives 

dispensation for 40 pct.-reglen ud fra visse kriterier, hvilket er et 

positivt tiltag. KL så dog gerne en mere fleksibel tilgang, hvor 

kommuner og boligselskaber ved hjælp af de forskellige andre 

redskaber i lovforslaget kan tilrettelægge en proces med det mål, 

at der ikke skal være ghettoer i 2030. 
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NOTAT 

 

 

Kommunalbestyrelsen skal foreslå afgrænsning af boligområder 

KL så stadig gerne, at kommunalbestyrelsen gives kompetencen 

til at foreslå den endelige geografiske definition af boligområ-

derne, når opgørelsen skifter fra afdelinger til matrikelnumre. 

 

Med venlig hilsen  

Charlotte Amalie Malling 

Konsulent, KL 

 

 

  

 


