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Forord
2019 var året, hvor BL og ideen med almene bo-
liger fejrede 100-årsjubilæum. Det blev en fejring 
af det almene fællesskab og af, hvordan vi i et 
århundrede nu har arbejdet for at skabe endnu 
bedre liv. Til glæde for den enkelte og til glæde 
for samfundet.

Beboerne festede på en sommerdag i juni. Der var 
dækket op med servietter, flag og morgenbrød til 
mere end 20.000 personer i 286 afdelinger over 
hele landet. Med arrangementet viste vi os selv og 
omverdenen, at vi er ét stort fællesskab, der har 
en fælles historie at fortælle og en historie at mø-
des om. Vi markerede, at vi er der som en positiv 
og uundværlig kraft i velfærdssamfundet.

Og det har kendetegnet hele 100-året: At vi har in-
sisteret på selv at være afsendere på fortællingen 
om, hvad de almene boligområder og beboere er 
for størrelser. 250 børn og unge fra almene bolig-
områder har fortalt deres historie igennem musik, 
film og fotos. Noget af denne historiefortælling er 
udgivet som musikalbum, som et stærkt vidnes-
byrd om den energi og de tanker, som de unge 
almene beboere har.

Og Nationalmuseet har i samarbejde med BL lavet 
en indsamling af beretninger om livet i almene bo-
liger, som det er blevet levet, og som det leves nu. 
Beretninger bliver brugt til forskning og kommer til 
at indgå som en del af Nationalmuseets samling. 
Det sker som en anerkendelse af den betydning, 
som almene boliger har haft for det velfærds- 
samfund, vi kender i dag. Det er et ridderslag til 

den danske model og til 
Danmarks almene boliger.

100-året sluttede og kulmi-
nerede i november på Det 
Kgl. Teaters Gamle Scene 
med forestillingen ”Op-
gang”. Her blev historien 
om de første 100 år og om 
nutiden i boligområderne 
rullet op foran en sal fuld af 
beboere, samarbejdspart-
nere og beslutningstagere. På den måde gav året 
– og afslutningen på det – fornyet tro på et endnu 
bedre liv de næste 100 år.

Anderledes dramatisk har foråret 2020 være 
med corona-krisen. Smitteudbruddet og myn-
dighedernes tiltag for at forhindre og begrænse 
skadevirkningerne har haft store konsekvenser 
for samfundet – og den almene sektor. Samtidig 
blev der forhandlet en historisk boligaftale med 
renoveringer for 30 mia. kroner. Det kan du også 
læse mere om her.

God læselyst.

En fejring. En fest. 
En markering. Et 
ridderslag. Og en 
styrket tro på frem-
tiden.

BL’s formand Palle Adamsen bød 1.100 gæster velkommen i Det Kongelige Te-
ater den 3. november. Her fejrede vi 100-året for, at de almene boligforeninger 
slog sig sammen i BL - Danmarks Almene Boliger.

Foto: Carsten Andersen
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Den 19. maj 2020 indgik et bredt flertal i Folketin-
get en ny boligaftale, ”Grøn Boligaftale 2020”. Det 
er godt for stabiliteten i boligpolitikken. 

Op til boligaftalen havde den almene sektor 
kæmpet hårdt for, at køen af renoveringer på 18,4 
mia. kr. og 453 renoveringsprojekter kan blive sat 
i gang. Mange af projekterne har ventet op til 10 
år. Den virkelig gode nyhed med boligaftalen er 
derfor, at nu kan disse mange, nødvendige reno-
veringer sættes i gang.

Der er mulighed for, at projekterne bliver endnu 
grønnere, end det hidtil har været planen. For de 
453 projekter skal gennem en grøn screening og 
revurdering med yderligere midler til f.eks. isole-
ring og installationer. Dermed kan varmebesparel-
serne for beboerne blive endnu større. 
I boligaftalen er der også en grøn garantiordning. 
Her skal Landsbyggefonden, også i afdelinger 
uden en renoveringssag støttet af Landsbygge-
fonden, kunne garantere for, at beboerne får de 
energibesparelser ved en renovering, som de er 
stillet i udsigt. 

En mindre kendt del af Landsbyggefonden er 
Nybyggerifonden. Byggerier opført efter 1999 skal 
indbetale en del af deres udamortiserede lån til 
denne fond. Som det er nu, går midlerne i Nybyg-
gerifonden hverken til renoveringer eller billigere 
boliger. Der spares blot op. 

På den baggrund lancerede BL i efteråret forsla-
get om en Basalbolig. Det er er en bolig på ca. 
55 kvm men med en husleje på kun 3.500 kr. om 
måneden og målrettet f.eks. hjemløse i de større 
byer. Der lægges i boligaftalen op til, at dette 
forslag bliver virkelighed med midler fra Nybygge-
rifonden. 

Ny boligaftale 
med mange 
positive elementer

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) 
lagde vejen forbi Nyborg Strand 20.-21. 

august. Her tager Bent Madsen, adm. 
direktør i BL, imod.

Foto: Carsten Andersen 
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Mange af signalerne i boligaftalen er virkelig 
positive og tiltag, som vi selv har efterlyst. Det 
gælder også en større satsning på digitalisering, 
hvor initiativer fra Landsbyggefonden og Bygge-
skadefonden skal drive en større digitalisering i 
byggeriet. Udover effektivitet og kvalitet kan det 
også medvirke til en grønnere udvikling. 

Boligaftalen lægger dog også på nogle punkter 
op til en fortsat politisk diskussion. Det gælder de 
langsigtede renoveringsrammer. Her skal der fort-
sat arbejdes for, at der ikke igen opstår en kø. Det 
skal vi følge nøje og sikre politisk opmærksomhed 
omkring. 

Grundkapital del 
af boligaftalen
En vigtig nyskabelse i boligaftalen 
er også  fastsættelsen af den kom-
munale grundkapital. Den indgår nu 
som en del af boligaftalen og ikke 
som tidligere de årlige økonomi-
aftaler mellem kommunerne og 
Finansministeriet. Det er afgøren-
de vigtigt og giver ro til langsigtet 
planlægning, idet grundkapitalen nu 
ligger fast frem til 2026.

Som nævnt indledningsvis er boligaftalen vedta-
get af et bredt flertal i Folketinget. Samtidig har 
der været historisk bred opbakning i ”organisati-
ons-Danmark” til en ambitiøs boligaftale. Således 
kunne BL op til forhandlingernes start sende et 
brev til stats- og finansministeren om behovet 
højere renoveringsrammer, hvor toppen af bl.a. FH 
(tidligere LO), Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, DI, 
BAT-kartellet og Danske Arkitektvirksomheder var 
medunderskrivere. Denne historisk brede opbak-
ning er også værdifuld fremadrettet. 

Det blev en bred politisk aftale om grønne renoveringer af almene boliger. 
Her er vi ved det nybyggede Falkonér Allé 129 på Frederiksberg, hvor 
AAB og Mangor & Nagel har opført 14 nye boliger.

Foto: Holger Svend Andersson
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Som alle andre måtte BL og de almene boligor-
ganisationer fra den ene dag til den anden hurtigt 
finde ud af at håndtere corona-situationen bedst 
og sikrest muligt. 

Der blev etableret en corona-side på BL.dk samt 
en corona-hotline, som boligorganisationerne kun-
ne henvende sig til med spørgsmål. Efterspørgs-
len på viden var kolossal. Samtidig viste der sig 
hurtigt at være behov for at tilpasse lovgivningen 
på visse områder. I hele forløbet har BL haft et tæt 
samarbejde med bl.a. sundhedsmyndighederne, 
Boligministeriet og Social- og Indenrigsministeriet. 

Forsamlingsforbud betød mange steder, at regn-
skaber ikke kunne godkendes inden for fristerne. 
Fysiske afstemninger om f.eks. helhedsplaner 
kunne heller ikke gennemføres. Sammen med 
Boligministeriet blev der hurtigt fundet løsnin-
ger, og for at sikre en hurtig udmelding forud for 
lov- og regelændringer udsendte boligministeren 
sammen med BL’s formand et hyrdebrev (BL Infor-
merer) til boligorganisationerne. 

Praktiske udfordringer med gennemførelse af byg-
geri i en coronatid førte til, at BL nedsatte Det Råd-
givende Byggepanel sammen med Dansk Byggeri, 
DI, BAT-kartellet, FRI - Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq, 
Bygherreforeningen m.fl. Byggepanelet har vist sig 
effektivt til hurtigt at finde løsninger, så byggepro-
cesser ikke går i stå grundet corona-udfordringen.

Den almene 
sektor under 

corona-krisen

Den 11. marts 2020 fortalte statsminister Mette 
Frederiksen, at store dele af samfundet skulle 
lukke ned på grund af corona. Nedlukningen og 
bekæmpelsen af corona-smitten påvirkede også 
den almene sektor

Foto: Anthon Unger / Ritzau Scanpix

BL foreslår, at regeringen 
iværksætter corona-hjælp
Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. Derfor må der for-
ventes et stigende antal beboere med problemer med at betale 
huslejen. Henstand og lejetab rammer i sidste ende naboerne. 
Derfor foreslog BL allerede den 17. marts boligministeren, at der 
laves en særlig corona-hjælp til pressede boligorganisationer. 
Dermed vil staten og Landsbyggefonden kunne give en hjælpen-
de hånd. Boligministeren har foreløbig ikke bakket op om forsla-
get, men det fastholdes fra vores side, for som den økonomiske 
krise udvikler sig, kan det vise sig særdeles nødvendigt.



010  I  BERETNING 2019/2020 BERETNING 2019/2020  I  011

Boligorganisationer yder  
corona-hjælp til beboere og  
leverandører
Boligorganisationer over hele landet har iværksat mange forskel-
lige initiativer. Der er skabt kontakt til ensomme beboere. Mange 
beboere i risikogruppen har fået hjælp med f.eks. indkøb fra 
andre beboere. Fællesskaberne er stærke. Mange steder er der 
også kommet på fokus på at hjælpe de beboere, der får proble-
mer med at betale huslejen som følge af corona-krisen. Boligor-
ganisationerne er også en kunde hos mange virksomheder, og 
her har boligorganisationer fremrykket betaling af regninger for at 
holde en hånd under virksomhederne. 

Renoveringer betyder ofte, at håndværkere skal 
ind i folks hjem. Det er en udfordring især for 
sårbare grupper i en coronatid. Derfor indførte 
Landsbyggefonden hurtigt en ordning med, at 
familier kan få midlertidig bopæl på et hotel for at 
skabe sikkerhed og tryghed. 

Corona-krisen har også haft konsekvens for det 
sociale arbejde i boligområderne, som særligt for 
de udsatte, ældre, ensomme eller psykisk sårbare 
beboere er kendetegnet ved opsøgende og 
personlig kontakt. Det blev erstattet af telefonisk 
kontakt.

I samarbejde med Boligministeriet og Integrati-
on- og Udlændingeministeriet medvirkede BL til 
udarbejdelse af informationsmateriale om corona 
til beboere med andet modersmål end dansk. 
Der blev indgået samarbejde med organisationen 
Mino.dk om udvikling af video-informationsmateri-
ale på mere end 25 sprog.

I skrivende stund er dagsordenen den gradvise 
genåbning af det danske samfund.  Her har Social- 
og Indenrigsministeren inviteret BL med i tre part-
nerskaber om henholdsvis udsatte voksne, unge 
og børn samt mennesker med handicap. Formålet 
med partnerskaberne er under genåbningen af 
samfundet at skabe tryghed og modvirke ensom-
hed og mental mistrivsel hos sårbare grupper. 

BL’s formand Palle Adamsen er stolt over den almene 
sektors store bidrag under corona-krisen.

Foto: Carsten Andersen

”I de almene bo-
liger har vi løftet 
helt utroligt under 
pandemien. Det 
vil jeg gerne sig en 
stor og varm tak 
for.” 

BL’s formand Palle Adamsen er stolt af den almene 
indsats:

”Det er nærmest umuligt at beskrive, hvordan 
almene beboere, frivillige og boligsociale medar-
bejdere over hele landet på få timer og dage har 
igangsat den gigantiske menneskelige infrastruk-
tur i den almene sektor til et stærkt corona-bered-
skab. I de almene boliger har vi løftet helt utroligt 
under pandemien.  Flere ministre har også bedt 
os om hjælp, og det har vi selvfølgelig budt ind 
på. Alle i den almene sektor kan være stolte over 
den store indsats, og det har placeret os endnu 
stærkere på det politiske landkort. Det vil jeg 
gerne sig en stor og varm tak for.”
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Henover foråret er der blevet forhandlet overens-
komster på det private arbejdsmarked. Det gælder 
også de fem overenskomster for de ansatte i de 
almene boligorganisationer. Vi meldte os ind i 
Dansk Erhverv for at kunne varetage arbejdsgi-
verrollen mere professionelt. Det gælder også 
i forhold til overenskomstforhandlingerne. BL’s 
bestyrelse har nedsat et overenskomstudvalg, 
som har den løbende dialog med Dansk Erhverv 
omkring overenskomstforhandlingerne og er bin-
deleddet til BL’s bestyrelse. 

I skrivende stund er overenskomsten for ejen-
domsfunktionærer forhandlet og vedtaget. Den 
ligger på linje med overenskomsterne forhandlet 

på det øvrige arbejdsmar-
ked. De øvrige overens-
komster kunne også efter 
den oprindelige planlæg-
ning forventes færdige på 
nuværende tidspunkt, men 
corona-krisen har forsinket 
mange ting i det danske 
samfund - også overens-
komstforhandlinger. 

BL’s overenskomst for gartnere med 3F forventes 
også færdig i juni, men det er ikke sikkert, at alle 
de øvrige overenskomster vil være på plads på 
denne side af sommerferien. Det behøver dog 
ikke at have den store praktiske betydning, da 
de nuværende overenskomster gælder, indtil der 
vedtages nye. De nye reguleringer vil have virk-
ning fra april 2020.

Der vil blive gennemført en omfattende informati-
onsvirksomhed af BL og Dansk Erhverv om de nye 
overenskomster. I slutningen af juni 2020 afhol-
des et webinar om den indgåede ESL-overens-
komst og stadet for forhandlingerne af de øvrige 
overenskomster. Og i efteråret vil blive afholdt en 
række informationsmøder, som forhåbentlig til den 
tid kan afholdes fysisk. 

Første år som medlem af 
Dansk Erhverv

Der vil i løbet af 
året blive gennem-
ført en omfattende 
informationsvirk-
somhed af BL og 
Dansk Erhverv om 
de nye overens-
komster.

Lisbeth Jensen 55 år, B45 Grenå, har 
startet en Facebook-gruppe, som har 365 

medlemmer, som samler affald. 

Foto: Lars Bech

”Jeg går nogle 
gange 25 km om 
dagen. Jeg rydder 
op. Også i mig 
selv. Det er næsten 
en form for terapi 
for mig.”
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Klimalov og den almene sektor 

I december 2019 indgik regeringen og en lang 
række af Folketingets partier en aftale om en ny 
klimalov. Med den nye aftale skal Danmark redu-
cere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 
2030. Fra 2020 og hvert femte år herefter skal der 
udarbejdes en konkret handlingsplan, som skal bi-
drage med løsninger til opnåelsen af dette mål. De 
almene boliger kan spille en afgørende rolle i klima- 
omstillingen. BL har derfor fokus på de ganske 
betydelige energi- og CO2-besparelser, der er inde-
holdt i øget renoveringer, samarbejder med private 
parter om investeringer i energibesparelser samt i 
klimavenligt og cirkulært nybyggeri.

Klimapartnerskaber 

Aftalen om en ny klimalov er ambitiøs og vil kræve 
nye tiltag. På den baggrund har regeringen etab-
leret et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af 
13 konkrete klimapartnerskaber. De skal bidrage 
med løsninger, der kan reducere udledningen af 
drivhusgasser. BL har deltaget i klimapartnerska-
bet for byggeri og anlæg, hvor vi har fokus på 
energieffektivisering af den eksisterende byg-
ningsmasse. Klimapartnerskabet præsenterede 
i marts 2020 sine samlede anbefalinger, og heri 
peges der på, at renoveringsrammen hos Lands-
byggefonden skal hæves og bruges målrettet til at 
indfri de ambitiøse klimamålsætninger. 

Ghettoliste med nye hårde ”ghettoer”?

Der var ingen nye hårde ”ghettoer” på ghetto- 
listen, da den seneste udgave blev præsenteret 
i december 2019. Der er dog risiko for, at fire nye 
boligområder er på vej ind på den kommende 
liste. For fire almene boligområder er i risiko for at 
komme på listen. Der arbejdes med forebyggen-
de indsatser i forhold til boligområder, som er på 
ghettolisten, eller som er i umiddelbar risiko for at 
komme det, så der hverken i 2020 eller senere 
opstår nye hårde ghettoer. Et af midlerne er udlej-
ningsaftaler, hvilket den almene sektor arbejder 
med systematisk at rulle ud. Med corona-krisen 
er ledigheden steget, og flere områder risikerer 
dermed at komme på ghettolisten på sigt. Det har 
BL påvist i analyser, som er blevet omtalt massivt i 
medierne. BL følger fortsat udviklingen tæt.

Året, der kommer: 
2020 i overskrifter

”Da jeg lige var 
flyttet ind og stod 
op om morgenen, 
tænkte jeg tit: Det 
er som at være på 
ferie med den her 
udsigt.”

Beboerbladet besøgte Elin Torp 
Jensen på 8.sal i Magisterparken i 
Aalborg, hvor hun har boet i 22 år. 

Foto: Jens Bach

For unge i udsatte 
boligområder giver 

lommepengejob både 
løn og god erfaring. 

Desuden kan det ned-
bringe kriminaliteten. 

Foto: Matilde Haaning
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”Genbrugsstedet 
er mit indkøbs-
center. Gratis tøj 
passer strålende til 
min SU-indkomst, 
så næsten alt mit 
tøj kommer her-
fra.”

En frivilligstrategi for den almene sektor 

I efteråret 2020 bliver en ny frivilligstrategi præsen-
teret for den almene sektor. Strategien prioriterer 
de skridt, vi som sektor skal tage, så vi bliver styrket 
i rollen som central civilsamfundsaktør.
 
Med en frivilligstrategi kan vi blive endnu bedre 
til systematisk at holde hånden under og fremme 
det lokale engagement i de almene boligområder. 
Her deltager beboerne i lokale fællesspisninger, 
lektiecafeer, fodbold- og petanqueklubber og i 
beboerdemokratiet. Vi skal understøtte de stærke 
lokale civilsamfund – til glæde for beboerne, for lo-
kalområdet og i sidste ende for velfærdssamfundet.

Ydelseskommissionen 

Regeringen har nedsat en Ydelseskommission, 
som skal gentænke kontanthjælpssystemet. I 
starten af 2021 kommer Ydelseskommissionen efter 
planen med anbefalinger til et nyt system, som 
også omfatter integrationsydelsen. Indførelsen af 
kontanthjælpsloftet har i særlig grad ramt beboere 
i den almene sektor. BL følger arbejdet tæt, og der 
er igangsat flere analyser, som skal afdække de ud-
fordringer, som er i det nuværende kontanthjælps-
system. Her lever nogle familier på et minimum og 
med en meget begrænset levestandard. Analy-
serne vil indgå i BL’s samlede politiske indspil til 
kommissionen, når de skal udfærdige anbefalinger 
til et nyt kontanthjælpssystem.

Nybyggerifonden og basalboliger 

Nybyggerifonden er en delmængde af Landsbyg-
gefonden. Pengene indbetales af beboerne, lige-
som til Landsdispositionsfonden. Der har endnu 
ikke været udbetalinger fra Nybyggerifonden. BL 
har i starten af året foreslået, at en ny type boliger, 
basalboliger, kan finansieres via Nybyggerifonden. 
Basalboligen er foreslået til at være 55 kvm. og 
koste maks. 3.500 kr. i husleje om måneden. Ba-
salboligen er et vigtigt bidrag til dagsordenen om 
blandede byer. Forslaget er modtaget positivt, og 
det ventes at indgå i udmøntningen af Nybyggeri-
fonden, som er igangsat med boligaftalen 2020.

Håndværkerparken i det sydlige Aarhus har et fint genbrugssted. 
Det er godt for hele tre ting: Fællesskab, pengepung og miljø. En af 

Genbrugsstedets faste brugere er 20-årige Krusemynte Sommer. 

Foto: Martin Ljung Krabbe

Det bobler af frivil-
lighed i landets
boligområder. 
Der skal arbejdes 
strategisk med om-
rådet fremover.

Foto: 
Martin Schubert
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Almene Boligdage 2020

Til september var det planen, at BL skulle have 
afholdt Almene Boligdage i Bella Center – den 
almene sektors helt store event. Men på grund af 
corona-krisen besluttede BL’s bestyrelse i april, at 
den traditionsrige begivenhed med 1.200 ansatte 
og valgte fra boligorganisationer landet over må 
udsættes til 2021.

Dermed må ansatte og beboerdemokrater fra 
den almene sektor vente endnu et år på at dele 
viden og inspiration om aktuelle tiltag og projekter, 
som bidrager til udviklingen af lokalområder og 
velfærdssamfundet. 

I den almene boligafdeling Murergården på Nørre-
bro i København bliver der sagt pænt goddag til nye 
beboere med en velkomstblomst. 

Foto: Signe Schlichtkrull

Almene Boligda-
ge sprudler af liv. 

Corona gør at kon-
ferencen nu bliver 

afholdt i 2021.

Foto:
BL – Danmarks 
Almene Boliger



020  I  BERETNING 2019/2020 BERETNING 2019/2020  I  021

Ny regering og boligminister

27. juni 2019 fik Danmark en ny regering. Her 
præsenterede Mette Frederiksen nemlig sin nye 
regering, der alene har deltagelse af Social- 
demokratiet. For første gang i mange år rummer 
regeringen en ”ren” boligminister i form af Kaare 
Dybvad Bek. Den tidligere boligordfører for S 
fokuserede i sin første tid i embedet primært på 
et opgør med internationale ejendomsinvestorer 
som Blackstone. Ifølge regeringsgrundlaget er 
det ministerens og regeringens ambition, at der 
skal være flere billige boliger i de store byer.

Folkemødet 2019 

BL’s 100-årsjubilæum var omdrejningspunktet for 
deltagelsen på Folkemødet 2019. Og igen i år var 
deltagelsen en succes: BL havde 23 indslag på 
Terrassen og i BL’s Dome, inklusive de traditions-
rige Clement Talks samt Turning Tables-show og 
fælles 100 års-fødselsdagsmorgenbord. Derudover 
lavede TV2 News live-sendinger, hvor partilederne 
blev interviewet i BL’s Dome. På Terrassen var hele 
syv boligorganisationer med til at skabe rammerne. 
Tilsvarende stod BL sammen med Danske Arkitekt- 
virksomheder og Byens Netværk for et overordent-
ligt velbesøgt arrangement på Terrassen med Mads 
Steffensen, kendt fra Mads og Monopolet. 

BL og det internationale samarbejde

BL har formandskabet i NBO – Housing Nordic. 
Fokus har i 2020 været samarbejdet med Nordisk 
Ministerråd og at synliggøre de nordiske almene
og kooperative boligorganisationers bidrag til
Ministerrådets nye vision for Norden. Da Danmark 
i 2020 har formandskabet for Nordisk Råd, er der 
gode muligheder for at stille skarpt på den danske 
almene boligmodel i nordisk regi. 

I Housing Europe har vi gjort os så positivt bemær-
ket i bestyrelsen og det løbende samarbejde, at BL 
er blevet bedt om at kandidere til formandskabspo-
sten. Vi har takket ja, da det uanset udfald er en stor 
og flot anerkendelse af vores europæiske arbejde. 

Året, der gik: 
2019 i overskrifter

BL’s Dome i Allinge på Bornholm var igen 
fyldt med liv og debat. Folkemødets For-
samlingshus, kalder mange Domen, som 

er blevet et ikon på Folkemødet.

Foto:  Pelle Rink

Solen og livet 
nydes på en almen 
svalegang

Foto:
Martin Schubert
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Forvaltningskonferencen 2019

Årets Forvaltningskonference tog afsæt i 100-års-
jubilæet med fokus på den historie og de vel-
færdsløsninger, som sektoren repræsenterer. Det 
gav anledning til at gøre status og ikke mindst se 
fremad i forhold til kommende udfordringer og 
muligheder. 

Rane Willerslev, Kaare Dybvad Bek og Brian
Mikkelsen stod for tre centrale indlæg på konfe-
rencen. Fra hvert deres ståsted satte de fokus på
potentialerne for de almene boliger.

Som altid kunne Forvaltningskonferencen også
byde på en bred pallette af aktuelle emner og
praktiske værktøjer samt muligheder for netværk,
workshops og vidensdeling.

Konferencen blev afholdt på Hotel Nyborg Strand
den 20.-21. august 2019.

Organisationsbestyrelseskonferencen 2019

220 organisationsbestyrelsesmedlemmer fra hele 
landet mødtes på Nyborg Strand og så tilbage 
på de sidste 100 år med fællesskab og almene 
boliger. 

Konferencen bød blandt andet på et medrivende 
oplæg fra Tor Nørretranders med budskaber om, 
at vi skal være stolte og turde involvere os mere. 

Derudover var der en inspirerende panelsamtale 
om værdifuldt og målrettet bestyrelsesarbejde 
med ledelsesprofilerne Charlotte Bach Thomas-
sen, landsformand for DGI, og Bolette Christen-
sen, tidligere direktør for Børnefonden. 

Boligminister Kaare Dybvad Bek holdt den afslut-
tende tale på konferencen og satte punktum for 
et par spændende dage med oplæg og debat om, 
hvordan vi skaber engagement og deltagelse i 
foreningslivet.

Hvert år samles ledelserne fra landets mange boligorgani-
sationer på Nyborg Strand. Og debatten er god. Her er der 
input fra Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør i BO-VEST.

Foto: Carsten Andersen

De almene boliger 
er konstant i 

bevægelse for at 
sikre gode boliger 

over hele landet.

Foto:
Martin Schubert
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Effektivitet i den almene sektor  
– hvad er status for 2019

Vi nærmer os 2020-målet på de 1,5 milliarder 
kroner, og sektoren arbejder forsat på mange 
områder for at blive endnu mere effektive. 

DriftsNet har afholdt en lang række netværks- og 
ERFA-møder i samarbejde med AlmenNet. Formå-
let med møderne er fortsat at udbrede de mange 
ideer og dele de gode erfaringer, som boligorgani-
sationerne har gennemført inden for effektiv drift.

Interessen for at styrke driften er stadig stor. 
DriftsNet har i 2019 oplevet en øget tilgang på 
25 procent nye deltagere til driftsnetværkene i 
henholdsvis Øst- og Vestdanmark. 

ERFA- og netværksmøderne har haft emner som 
Digital ejendomsservice, Facility Management, 
Benchmarking og nøgletal, Udbud og indkøb. 
Områder, som har opnået store besparelser i 
sektoren. 

Et nyt tilbud fra DriftsNet er et forløb for ejen-
domsfunktionærer om effektiv drift i dagligdagen. 

Et andet tilbud er uddannelsen Personaleleder i 
driften, som udover at udvikle kompetencer inden 
for ledelse også har fokus på implementering af 
effektviseringstiltag. 

Effektiv drift har også været tema på netværksmø-
der i BestyrelsesNet og indgår desuden som 
emne på de faste kurser og uddannelser for både 
valgte og ansatte.

BL, den almene sektor og arbejdet med 
verdensmålene

2019 var året, hvor verdensmålene som tænkning 
og ledelsesredskab kom helt ind under huden på 
os alle. De blev centrale pejlemærker for be-
slutninger, både i drift og udvikling af de almene 
boliger. 

BL’s verdensmålskortlægning Vores bidrag 
repræsenterede i 2019 103 boligorganisationer 
og i alt 245.000 boliger. De dokumenterer vores 
betydning for Danmarks bæredygtige udvikling, 
vores samfundsansvar og vores vilje til at bidrage 
fremadrettet.

I 2020 gør vi det igen med forhåbentlig endnu flere 
besvarelser. Vores Bidrag er et flot samlet overblik 
over de almene boligers bidrag og potentiale for at 
gøre en forskel – også i samarbejde med andre. 

Altinget og Mandag Morgen inviterede i 
samarbejde med BL til morgenmøde om FNs 

Verdensmål i september 2019. Der var fyldt, da 
vi gjorde status på de vigtige verdensmål, som 

103 boligorganisationer har været med til at 
kortlægge arbejdet med i landets boligområder. 

Foto: Carsten Andersen

1 ud af 6 danskere 
bor i en almen 
bolig. Det er cirka 
985.000 danskere.
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21 pct. 
af danske boliger er almene. 2/3 er 

lejligheder, 1/3 er lav bebyggelse, typisk 
rækkehuse

580.000 
almene boliger i Danmark

1 ud af 6
i Danmark bor i en almen bolig

Almene 
boliger i tal

33,8 
m2 

er den gennem-
snitlige almene 
ungdomsbolig

3.000 
kr. i gennemsnit-
lig husleje for en 
almen familiebo-
lig under 50 m2

6.400 
kr. i gennemsnit-
lig husleje for en 

almen familie- 
bolig over 85 m2

79,3 
m2 

er den gennem-
snitlige almene 

familiebolig

66,5 
m2 

er den gennem-
snitlige almene 

ældrebolig

985.000 
bor i en almen bolig
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