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NOTAT

Opsamling på KL's synspunkter til boligaftalen 2021-
26

Den almene boligsektor er væsentlig for kommunerne, både ved at udgøre 
en andel af den lokale boligmasse, der bidrager til den sociale balance, og 
som samarbejdspart omkring en række kommunale opgaver. Kommunerne 
medfinansierer de almene boligers opførsel og er tilsynsmyndighed for 
boligorganisationerne, med fokus på en positiv udvikling i landets 
boligafdelinger. 

Folketingets forestående forhandling om boligaftale er således også af stor 
interesse for kommunerne. KL har følgende centrale ønsker til den 
kommende boligaftale: 

1. Renoveringsmidler til at sikre attraktive boliger i hele landet
2. Bedre muligheder for at sikre billige almene boliger 
3. Fokus på klima og CO2-reduktion i renoveringsarbejdet
4. Fokus på sociale indsatser, der sikrer social sammenhængskraft i 

blandede by- og boligområder og forebygger nye ghettoer. 
5. Bedre kommunale rammebetingelser for udviklingen af udsatte 

boligområder 

Ovenstående synspunkter uddybes nedenfor. 

Ad 1): Renoveringsmidler til at sikre attraktive boliger i hele landet
Der er med tidligere boligaftaler og parallelsamfundsaftalen særligt prioriteret 
indsatser i de udsatte boligområder. KL vurderer, at det er vigtigt at prioritere 
almene boliger med stort renoveringsbehov i hele landet, uanset om 
boligerne i dag er udpeget som udsat område. 

Ad 2): Bedre muligheder for at sikre små billige almene boliger i de 
store byer 
Et stigende befolkningstal i de større byer giver øget efterspørgsel efter 
byens boliger. Samtidigt har flere udsatte grupper oplevet et fald i 
betalingsevnen, der gør det vanskeligt at finde en bolig, de kan betale i de 
større byer. 

Skal kommunerne have bedre muligheder for at fremme etablering af små 
billige almene boliger, er der brug for ændrede regler. Det kan i forbindelse 
med boligaftalen overvejes, om der skal justeres på den model, der 
fastsætter huslejen for byens mindste boliger, således at de 
forholdsmæssigt bidrager lidt mindre til landsbyggefonden end de større 
boliger. 
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Herudover kan det i øvrigt overvejes at revidere de statslige regler og 
beløbsgrænser, der gør det vanskeligt at opføre små almene familieboliger i 
dag. Hvis små familieboliger eksempelvis kunne opføres med samme 
økonomiske rammer som ungdomsboliger af samme størrelse, ville det være 
lettere at realisere de mindste familieboliger. KL vurderer, at der er behov for 
at overveje regler og rammevilkår, hvis de største byer fortsat skal skabe 
plads til borgere med en lav betalingsevne. 

Ad 3): Fokus på klima og CO2-reduktion i renoveringsarbejdet
Med Boligaftalens forventede finansiering af de almene boligers renovering 
med et årligt milliardbeløb, er boligaftalen en mulighed for Folketinget til i 
stor skala at fremme klimadagsordenen. 

KL vurderer, at fokus på klimaforbedrende tiltag i de kommende års 
renoveringer kan planlægges, så boligerne fremtidssikres på en måde, der 
giver bedre boligkvalitet og driftsbesparelser for beboerne, samtidigt med at 
boligerne bliver mere klimavenlige.

Ad 4): Fokus på sociale indsatser, der sikrer social sammenhængskraft 
i blandede by- og boligområder og forebygger nye ghettoer
I finansieringen af ghettoaftalen ændredes rammebetingelserne for det 
boligsociale arbejde på to måder. Dels er det fremover regeringens 
ghettokriterier og ikke Landsbyggefondens kriterier, der er afgørende for, 
hvilke områder der kan få økonomisk støtte til boligsociale indsatser. Dels er 
den økonomiske ramme reduceret. Således er der fremover 100 mio. kr. 
færre pr. år til boligsociale indsatser, medmindre dette reguleres i den 
kommende boligaftale. 

Det betyder samlet set, at langt færre boligområder kan få støtte til 
boligsociale indsatser, samtidig med at nye flytte- og bosætningsmønstre 
iværksættes, når socialt udsatte skal bosættes i andre boligområder end de 
"kendte" udsatte områder. 

KL vurderer, at der fortsat er behov for fokus på sociale indsatser, hvis vi 
skal ghettoer og parallelsamfund endeligt til livs og forebygge, at nye 
ghettoer opstår. Ikke mindst er der behov for at sikre den sociale 
sammenhængskraft mellem beboere i private og almene boliger i de nye 
blandede boligområder, som ghettoaftalen sigter efter at skabe. 

KL vurderer også, at der fortsat bør stilles store krav til tværorganisatorisk og 
professionel ledelse af det boligsociale arbejde, der sikrer en kvalificeret 
kobling til og understøttelse af den kommunale kernedrift - et krav, som 
Landsbyggefonden som bevillingsgiver indtil videre har sikret.  

Ad 5): Bedre kommunale rammebetingelser for udviklingen af udsatte 
boligområder
Med den statslige parallelsamfundsaftale er der igangsat udviklingsplaner for 
en række af de mest udsatte store boligområder. Ligeledes er der i flere 
andre store boligområder planer om at gennemføre byudvikling, der bl.a. 
skal modvirke, at områderne udpeges som nye hårde ghettoer. 

Større renoveringsarbejder og ombygninger i en almen boligafdeling 
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planlægges almindeligvis i en fysisk helhedsplan. Inden for den fysiske 
helhedsplan er det dog alene udvikling på den almene matrikel, der træffes 
beslutning om. 

Den byudvikling, der skal igangsættes i de udsatte boligområder, adskiller 
sig på flere måder fra det udviklingsarbejde, der almindeligvis er sket 
gennem de fysiske helhedsplaner. Dels skal der gennemføres et 
udviklingsarbejde i et større område, hvor der både er kommunale, alment 
ejede og evt. private matrikler. Dels forudsætter udviklingen i højere grad en 
investorsikkerhed for den private part, og endelig kan udvikling af ny 
infrastruktur være nødvendig for udviklingen.

KL vurderer, at der er behov for en ny rammelov, som sikrer kommunerne 
mulighed for at samarbejde i selskabsform med øvrige interessenter i denne 
type af tværgående udviklingsprojekter. En forankring i selskabsform, med et 
tydeligt opdrag, kan understøtte projektets fremdrift væsentligt og skabe 
større sikkerhed for både interne og eksterne parter. I et fælles 
udviklingsselskab kan fastlægges en samlet langsigtet strategi for både 
byudviklingsmæssige og boligsociale hensyn, hvad der ellers kan være en 
udfordring, da en spredt beslutningskompetence kan forlænge eller stoppe 
processen.

Øvrige synspunkter
KL mener herudover, at der mangler kommunale virkemidler til at forebygge, 
at udsatte boligområder udvikler sig til ghettoområder, og at det er 
væsentligt, at det kommunale grundkapitalindskud ikke sættes op i perioden, 
hvor udviklingsplanerne skal realiseres. Endvidere kan en statslig 
medfinansiering af boligsociale indsatser overvejes
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