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Udmelding af pulje til startboliger for udsatte unge  

 

Startboliger er en ny form for ungdomsboliger, der er målrettet personer i alderen 18-24 år, som har 

behov for en bolig med bostøtte. Til boligerne er knyttet en social vicevært, som skal rådgive og støtte 

de unge m.v. Boligerne drives efter almenboligloven af enten almene boligorganisationer eller 

selvejende almene ungdomsboliginstitutioner. Frivillige organisationer kan inddrages i arbejdet 

omkring boligerne.  

Der er i perioden 2012-2015 afsat i alt 131,2 mio.kr. i årene 2012-2015 til etablering af startboliger. Op 

til 39 mio. kr. fordeles til udvalgte projekter inden udgangen af 2013. Støtten går til aflønning af 

støttepersonale (sociale viceværter), og kan tildeles for en periode af op til 15 år. Startboliger kan 

derudover få et mindre ombygningstilskud. Det er en betingelse for tilsagn om støtte, at 

kommunalbestyrelsen anbefaler etableringen af startboligerne. 

Muligheden for at etablere startboliger trådte i kraft den 1. juli 2012 med lov nr. 518 af 5. juni 2012 om 

ændring af almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.), med tilhørende 

bekendtgørelser:  

 Bekendtgørelse nr. 911 af 10. september 2012 om støtte m.v. til startboliger for unge. 

 Bekendtgørelse nr. 912 af 10. september 2012 om ændring af bekendtgørelse om 

omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v.  

 Bekendtgørelse nr. 913 af 10. september om ændring af bekendtgørelse om udlejning af 

almene boliger m.v.  

 Vejledning nr. 69 af 10. september 2012 om startboliger for unge.  

Vejledningen indeholder i bilag 1 et ansøgningsskema til brug for ansøgning om midler under 

ordningen. Ansøgningsskemaet kan downloades i en skrivbar version fra ministeriets 

hjemmeside: www.mbbl.dk/bolig/boliger-til-saerlige-grupper/startboliger. 

Ansøgningsfrist for ansøgninger offentliggøres på ministeriets hjemmeside. I 2013 er fristen fastsat til 

fredag den 1. november 2013.   
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