Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by
Rammeaftale om fleksibel udlejning og kommunal anvisning 2016-19

Frederiksberg vil være en socialt bæredygtig by,
der kan inkludere alle borgere og giver plads til alle
livsformer. Det fremgår af Frederiksbergstrategien,
der udmønter dette mål med bl.a. føl- gende målsætninger:
•V
 i skal understøtte den sociale bæredygtighed bl.a. ved at gennemføre områdefornyelse,
boligsociale indsatser og helhedsplanlægning i
byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed, f.eks. for at skabe en positiv udvikling
og opnå et bedre bymiljø.
• Vi skal afdække efterspørgslen efter forskellige
boligformer og boligstørrelser med henblik på at
skabe større variation i boligmassen og tilgodese
særlige gruppers behov.
Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer vil gerne bidrage til en socialt bære- dygtig
by, hvor alle boligområder skal være attraktive steder at bo. Disse mål nås ved at også almene boliger indgår på lige fod med andre boligformer på
Frederiksberg når der bygges nyt, sådan som det
er sket hidtil, f.eks. med 60 almene familieboliger
og næsten 200 almene ung- domsboliger over de
seneste 6-7 år.
Parterne er enige om, at en socialt afbalanceret
boligtildeling og en mere varieret beboersam-mensætning i boligområderne, kan bidrage til en socialt
bæredygtig by. I den forbindelse er aftaler om fleksibel udlejning og kommunens konkrete anvendelse af lovgivningens anvisningsmuligheder vigtige
midler til at nå målene. Der er også enighed om at
aftalen samtidig skal sikre, at der fortsat er boliger
til rådighed til ansøgere fra boligorganisationernes
almindelige venteliste.

I forlængelse heraf er Frederiksberg Kommune indstillet på at afsætte midler i aftaleperioden til det
kommunale grundkapitaltilskud for ca. 100 almene familieboliger. Dette svarer til det antal boliger,
der i denne aftale forudsættes reserveret til særboliger og ekstraordinære boliger til flygtninge
udover den gennemsnitlige kommunale anvisning
på 25 pct. Rammen udmøntes efter aftale indenfor
Kommuneplanens rammer, evt. via udbud og evt.
efter aftale målrettet særlige behov vedr. ’skæve
boliger’ eller andet.
Der igangsættes desuden et udredningsarbejde
med det formål at undersøge muligheden for at
større lejligheder opdeles i mindre enheder (’deleboliger’), der hver udlejes på individuelle leje- kontrakter med den enkelte lejer, sådan at der er flere
individuelle lejere i hver bolig. Dette for- udsætter
at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
åbner mulighed for denne frem- gangsmåde.
1. Formålet med rammeaftalen
Aftaler om fleksible kriterier for udlejning og kommunens afbalancerede anvendelse af anvis-ningsmulighederne understøtter den socialt bæredygtige
by. Begge tager udgangspunkt i de konkrete forhold i boligområderne og har betydning for løsningen af de boligsociale opgaver.
Formålet med de fleksible aftaler og en mere strategisk anvisning er, at beboersammensætningen
i de enkelte boligområder i højere grad afspejler
beboersammensætningen i byen som helhed, hvor
ca. 88 pct. af borgerne mellem 18 og 64 år er selvforsørgede, dvs. er i arbejde eller under fuldtidsuddannelse.
Beboersammensætningen i de almene familieboliger på Frederiksberg adskiller sig fra andre bolig-

typer på en række parametre: Flere beboere af
anden etnisk herkomst end dansk, flere på overførselsindkomster og en lavere grad af tilknytning
til arbejdsmarkedet og/eller uddannelses-systemet.
I dag er ca. 73 pct. af beboerne i de almene familieboliger på Frederiksberg selvfor-sørgede, dvs. er i
arbejde eller under fuldtidsuddannelse.
Det at kunne forsørge sig selv ved at være i job
eller på vej via uddannelse er erfaringsmæssigt
den helt afgørende faktor for en positiv udvikling
i forhold til udfordringerne. For den enkelte kan
arbejdsløshed opleves ekskluderende og forringe livskvaliteten. Det er vigtigt for alle og i sær-deleshed børn og unge at vokse op i miljøer, hvor
det er normen at gå på arbejde, og hvor der er en
meningsfuld hverdag.
Frederiksberg Kommune arbejder på mange sider
med den individuelle støtte til at finde arbejde eller
starte uddannelse til udsatte borgere.
Det er attraktivt at bo på Frederiksberg og alle
almene boligorganisationer har lange ventelister
til ledige boliger. Udlejning efter fleksible kriterier giver boligorganisationerne mulighed for at leje
boliger ud til ansøgere fra ventelisten, som opfylder bestemte objektivt fastsatte betingelser. De
fleksible aftaler og kommunens anvisning har derfor fokus på at bringe og holde andelen af beboere uden arbejdsmarkeds- og uddannelsestilknytning
på så lavt et niveau som muligt.
2. Kommunal anvisning
Kommunen anviser borgere til 25 pct. af de ledige boliger i henhold til reglerne i lov om almene
boliger, hvilket i dag svarer til ca. 85-90 boliger ud
af ca. 340-360 ledige almene lejemål på årsplan

– ud af de i alt ca. 4280 almene familieboliger på
Frederiksberg.
Der er et stort pres på kommunens husvilde- og
familieboliger under ét, herunder boliger stillet
til rådighed efter reglerne om kommunal anvisning af almene boliger. Kriterierne for godkendelse af boligbehov er relativt snævre og omfatter p.t.
i uprioriteret rækkefølge:
• E nlige med børn, hvor det af hensyn til barnets
tarv er væsentligt, at der hurtigt tildeles en bolig
• E nlige med helt særlige sociale behov, hvor alternativet vil være en kommunal anbringelse
• F lygtninge
•B
 orgere fra Frederiksberg Kommunes botilbud/
herberg/krisecentre, hvor borgeren kan inkluderes i egen bolig på Frederiksberg
•V
 eteraner
• L øsladte fra fængsler
Differentieret kommunal anvisning
Parterne er enige om, at boligområder med en
varieret beboersammensætning er at foretrække.
Erfaringsmæssigt kan det skabe en negativ bydelsudvikling, hvis et boligområde er præget af mange
beboere, der er uden arbejdsmarkeds- eller uddannelsestilknytning.
For at forfølge målet om en varieret beboersammensætning differentieres kommunens anvisning
i de enkelte afdelinger fremover. Samtidig skabes
der for den enkelte afdeling sammenhæng mellem den kommunale anvisning og brugen af fleksibel udlejning.
I afdelinger, hvor mange beboere er uden arbejdsmarkeds- og uddannelsestilknytning, bliver der en

lavere anvisning fra kommunen, og samtidig skal
boligorganisationen primært leje ledige boliger ud
med fortrinsret til beboere, der opfylder de fleksible kriterier, jf. afsnit 3.
Den kommunale anvisning fastsættes til mellem 11 og 33 pct., afhængig af uddannelses- eller
arbejdsmarkedstilknytning blandt beboerne i de
enkelte afdelinger, jf. tabel 1.
Med ovenstående fordeling er der samlet set tale
om, at boligorganisationerne stiller et uændret
antal boliger til rådighed for kommunen, dvs. 25
pct. af de ledige boliger. Boligorganisationerne
bidrager til at matche beboere, boliger og boligområder for at forfølge ambitionen om den socialt
bæredygtige by og velfungerende boligområder.
Boligorganisationen fremsender oplysninger om
ledige boliger til kommunal anvisning senest 3
arbejdsdage efter, at boligorganisationen har modtaget opsigelse af lejemålet.
Hvis kommunen returnerer boligen indenfor 3
arbejdsdage efter modtagelsen, har kommunen

ingen økonomisk forpligtelse i forhold til tomgangsleje.
Hvis kommunen returnerer boligen til boligorganisationen efter 3 arbejdsdage, hæfter kommunen for tomgangslejen svarende til den almindelige opsigelsesperiode, dvs. i op til 3 måneder, hvis
boligen har været tom i perioden.
Hvis kommunen ønsker at anvise borgere til boligen, sendes der en anvisning til boligorganisa- tionen så hurtigt som muligt. Boligorganisationen
skal have mindst 1 uge til at udarbejde kontrakt
m.v. Anvises der med kortere varsel, kan boligorganisationen rykke indflytningsdatoen.
Kommunen hæfter for tomgangslejen fra førstkommende 1. eller 15. i en måned efter boligen er
tom og indtil en anvist borger overtager forpligtelsen.
Boliger afleveres til kommunal anvisning forud for
intern og anden form for oprykning.
Vedr. kommunal anvisning følges i øvrigt Lov om
Almene boliger.

Tabel 1. Kommunal anvisning i almene boligorganisationer på Frederiksberg.
Uddannelses- /arbejdsmarkedstilknytning

Kategori

Kommunal anvisning

Mere end 30 pct. af beboerne har ikke
uddannelses-/arbejdsmarkedstilknytning

’30-plus-afdelinger’

11 pct. (1/9)

Mellem 25 og 30 pct. af beboerne har ikke
uddannelses-/arbejdsmarkedstilknytning

’25-30-afdelinger’

22 pct. (2/9)

Mindre end 25 pct. af beboerne har ikke
uddannelses-/arbejdsmarkedstilknytning

’25-minus-afdelinger’

33 pct. (3/9)

Andel af ledige boliger

Uddannelses- eller arbejdsmarkedstilknytning i en given afdeling beregnes som andelen af borgere ml. 18 og 64 år, der ikke er på kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, ressourceforløb, revalidering, ledighedsydelse eller førtidspension.

3. Fleksibel udlejning.
For at understøtte en varieret beboersammensætning og velfungerende boligområder har bolig-organisationerne mulighed for at give fortrinsret til
ansøgere på ventelisten, som opfylder visse betingelser.

•A
 nsøgere med bopæl udenfor og arbejde i kommunen (”grøn” anvisning) under forudsæt- ning
af fuldtidsarbejde eller fuldtidsuddannelse, jf.
ovenfor.
•A
 nsøgere der er skilsmisseramte/separerede med
bopæl i Frederiksberg Kommune i et år efter
skilsmissen/samlivsophør – under forudsætning
af fuldtidsarbejde eller fuldtidsuddan- nelse
• S eniorer over 62 år med fuldtidsarbejde som er
bosiddende i Frederiksberg, men som ønsker at
flytte til en mindre bolig
• E nlige ansøgere med fuldtidsarbejde eller i fuldtidsuddannelse og med børn

Fortrinsretten forbeholdes husstande, hvor mindst
én i husstanden (kontraktholder eller dennes
ægtefælle/samlever)
•h
 ar fuldtidsarbejde (mindst 25 timer gennemsnitligt pr. uge), eller
• e r i gang med en fuldtidsuddannelse som lærling
eller studerende (SU-berettiget).

Omfanget af fleksibel udlejning i den enkelte
afdeling fastlægges i de konkrete udlejningsaftaler mellem Frederiksberg Kommune og de enkelte boligorganisationer, jfr. almenboliglovens §
60, men skal overholde de rammer, der skitseres
nedenfor i tabel 2.
Udlejningsaftalen mellem boligorganisationen og
kommunen skal også beskrive vilkår for intern
omflytning i egen boligafdeling og i egen boligorganisation indenfor følgende rammer:

For ’30-plus-afdelinger’ forbeholdes i en 2 årig
forsøgsperiode fortrinsretten dog husstande, hvor
både kontraktholder og dennes ægtefælle/samlever opfylder disse ufravigelige kriterier. Det evalueres ved udgangen af 2017 om denne ordning virker efter hensigten og i givet fald skal udfases eller
udvides.
I de konkrete udlejningsaftaler mellem kommunen
og den enkelte boligorganisation kan disse ufravigelige kriterier suppleres med følgende:


’30-plus-afdelinger’ og ’25-30-afdelinger’:
Kriterier for fleksibel udlejning skal som minimum
være tilgodeset ved intern oprykning indenfor

Tabel 2. Rammer for aftaler om fleksibel udlejning
Uddannelses- /
arbejdsmarkedstilknytning

Kommunal anvisn.
(andel af ledige boliger)

Fleksibel udlejning
(andel af ledige boliger)

Alm. venteliste
(andel af ledige boliger)

’30-plus-afdelinger’

1/9 (11 pct.)

7-8/9 (77-88 pct.)

0-1/9 (0-11 pct.)

’25-30-afdelinger’

2/9 (22 pct.)

4-6/9 (44-66 pct.)

1-3/9 (11-33 pct.)

’25-minus-afdelinger’

3/9 (33 pct.)

1-4/9 (11-44 pct.)

2-5/9 (22-55 pct.)

boligorganisationen, men ikke ved intern oprykning indenfor egen afdeling.
’25-minus-afdelinger’:
Kriterier for fleksibel udlejning kan eventuelt tilgodeses ved intern oprykning indenfor boligorga-nisationen, men ikke ved intern oprykning indenfor
egen afdeling.
4. Særboliger
De seneste års store fokus på hjemløse har givet
gode resultater – især i forhold til at få unge hjemløse væk fra gaden. Frederiksberg Kommune er
førende, når det kommer til at nedbringe antallet
af hjemløse. Boligerne er blandt andet skaffet via
en individuel aftale med FfB om et antal boliger
til formålet. Særligt denne type boliger er vigtige i
den samlede indsats.

og Frederiksberg Kommune) fastlægger en konkret samarbejdsaftale. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt og afsluttes se- nest i 1. kvartal 2016.
Boligerne kan være udpeget på forhånd og
udvalgt til formålet, eller de kan tildeles efter en
individuel vurdering.
Boligerne tildeles i første omgang efter følgende plan, således at de 45 boliger indfases over 2
år og derefter bevares som antal (men ikke som
udgangspunkt som faste adresser):
Til indflytning senest den 31. juli 2016:

10 boliger

Til indflytning senest den 31. december 2016: 10 boliger
Til indflytning senest den 31. juli 2017:

10 boliger

Til indflytning senest den 31. december 2017: 10 boliger
Til indflytning senest den 31. juli 2018:

5 boliger

Hjemløseindsatsen har som fortsat forudsætning,
at der skaffes billige boliger, og derfor stilles 45
mindre boliger til rådighed permanent for kommunen som særboliger for hjemløse, svarende til ca.
1 pct. af den samlede almene boligmasse.

Hvis behovet for disse særboliger ændrer sig, således at kommunen ikke har behov for at anvise alle
boligerne til målgruppen, aftaler kommunen og
boligorganisationerne inden for rammeaftalens
rammer, hvad der så skal ske med dem.

Særboligerne indfases i perioden 2015-2017, jf.
nedenfor, ligeligt fordelt over de almene boligorganisationer. Under indfasningen vil særboligerne udgøre ca. 6 pct. af de ledige lejemål og derefter udgør særboligerne ca. 1 pct. af det samlede
antal boliger. Boligerne er 1-2 rums boliger med
en husleje på højst 900 kr. pr. m2 (2015-niveau).
Med boligtilbuddet følger en passende tværfaglig støtte og bl.a. en akut telefonisk ”hotline” til
forvaltningen. Der nedsættes en arbejds-gruppe, der på baggrund af erfaringerne med ’FfBaftalen’ (evalueret foråret 2015 i et samarbejde
mellem Frederiksberg forenede Boligselskab (FfB)

5. Særligt program vedr. varig
boligplacering af flygtninge
Frederiksberg Kommune skal i 2015, og formentlig også i de nærmeste år fremover, skaffe varig
boligplacering til et meget stort antal flygtninge. Der er tale om ca. 160 flygtninge i 2015 og
det forventes at Udlændingestyrelsen vil placere
mindst det samme antal på Frederiksberg i 2016
og måske også kommende år.
Der er gode erfaringer på Frederiksberg med
at løse sådanne udfordringer i fællesskab, når
ufreden i verden får afledte konsekvenser på

Frederiksberg – og når der er en god mulighed for
at byde pænt velkommen til udsatte flygtninge.
Frederiksberg Kommune anerkender de almene
boligorganisationers store bidrag til at være med
til at løse udfordringer som den kommunale anvisning naturligt afføder – og der er en stor gensidig interesse i fortsat at forebygge, at vi får sociale ubalancer i vores by som ikke aktivt modvirkes, bl.a. via samarbejdet omkring det boligsociale arbejde.
I forlængelse heraf indgår der i den samlede strategi for at løse udfordringen med boligplacering
til flygtninge såvel en lang række private lejemål
samt nyetablering af et stort antal boliger i kommunalt regi. Det er dog samtidig erkendelsen, at
den samlede udfordring ikke kan løses uden en
ekstraordinær inddragelse af også boligerne i den
almene sektor.
Frederiksberg Kommune er indstillet på yde denne
indsats maksimal opmærksomhed, herunder ved
hotline til kommunen ved udfordringer (som vedr.
særboliger, jf. afsnit 4), tværfaglig støtte fra kommunens side, samt økonomisk sikkerhedsnet svarende til den almindelige kommunale anvisning.
Herudover vil der i denne særlige situation, og
med hjemmel efter lovgivningen iht. ydelser og tillæg, være særlig opmærksomhed omkring at støtte op omkring evt. manglende huslejebetaling.
På den baggrund stilles der foreløbigt som en
engangsløsning i alt 60 boliger til rådighed i perioden 2016-2017 ligeligt fordelt over de almene
boligorganisationer efter følgende plan:

Til indflytning senest den 31. juli 2016:

15 boliger

Til indflytning senest den 31. december 2016: 15 boliger
Til indflytning senest den 31. juli 2017:

15 boliger

Til indflytning senest den 31. december 2017: 15 boliger

Denne plan sikrer, at denne ekstraordinære anvisning udgør under 10 pct. af de samlet set ledige lejemål i denne periode. Efter denne anvisning
gøres der status.
Der er behov for ifm. med denne ekstraordinære anvisning af flygtninge at afsøge og udnytte
det potentiale, der er i de almene boligorganisationer for at støtte op om en god integrationsproces.
Derfor disponeres fra Frederiksberg Kommune i alt
0,6 mio.kr. til støtte til særlige frivillige aktiviteter
i boligorganisationerne 2016-2017 med sigte på
integration af de nye naboer. Midlerne frigives til
boligorganisationerne i samme takt som boligerne
er planlagt stillet til rådighed.
6. Datagrundlag og fælles opfølgning
Kommunen udvikler og vedligeholder et værktøj, baseret på GIS, bl.a. for at følge med i socioøkonomiske udviklingstendenser i boligområderne. Data herfra stilles til rådighed for parterne
omkring rammeaftalen til brug for analyse, overblik, målretning af indsatser mv.
Det er også dette datasæt, der bliver brugt til at
måle graden af arbejdsmarkeds- og uddannelses-tilknytning konkret. Der udarbejdes målinger
kvartalsvis i januar, april, august og oktober.
Udgangspunktet for denne aftale er status pr. 1.
juli 2015, jf. bilag 1.

Gennemsnittet af målingerne pr. 1. august og
1. oktober 2017 lægges til grund for kommunal
anvisning i den enkelte afdeling fra 1. januar 2018,
jf. tabel 1.
Der aftales inden for rammerne af denne rammeaftale en ’teknikergruppe’ der får til opgave at
følge op på aftalen, formulere input til Boligforum
og herunder også udvikle samarbejdet omkring
data videre, jf. ovenfor. Der sættes i løbet af aftaleperioden fokus på etablering af et bredere datagrundlag, herunder også ift. vurdering af indsatser
for den sociale bæredygtighed i det enkelte boligområde og for byen under eet (regnskab for den
socialt bæredygtige by).

7. Varighed
Aftalen træder i kraft 1. januar 2016 og løber til
31. december 2019. Der gøres status for forløbet på hvert møde i Boligforum. Der gennemføres midtvejsevaluering i efteråret 2017, jf. ovenfor
i afsnit 6.
Rammeaftalen evalueres mellem parterne i 2. kvartal 2019. Kommunen stiller data til rådighed for
evalueringen, som forelægges for Boligforum.
8. Bilag
Bilag 1: Dataoversigt pr. 1. juli 2015

29. oktober 2015

Bilag 1: Dataoversigt pr. 1. juli 2015
Gennemsnitlig årlig omsætning: 8 pct.
(fælles for alle)

Boligafdeling
I alt
AKB, afd. 001 Stjernen
AKB, Flintholm Alle 10
Boligselskabet for Handicappede
i Frb. afd. ,Betty Nansens Alle 57-61
DFB, Harsdorffsvej 5A+B
FaB, afd. 001, Schønbergsgade 11-13
FaB, afd. 002, Søfronten, Vodroffsvej 4A-6G
FaB, afd. 003, Howitzvej 62-68
FaB, afd. 004, Digterhusene, Henrik Ibsens vej 21
FaB, afd. 005, Finsensvej 32
FfB, afd. 001, Broagerhus,
Henning Matzens Vej 1-5 B
FfB, afd. 002, Nyelandshuse,
Rolfs Plads 1-27 og 2-6
FfB, afd. 003, Havremarken, Finsensvej 89-125
FfB, afd. 004, Grønlandsgård,
Flintholm Allé 15-23
FfB, afd. 006, Søndermarken,
Borgmester Fischers Vej 1+3 og
2-8, Magnoliavej 68-76, Roskildevej 63+65
FfB, afd. 007, Finsensgård, Finsensvej 58-68
FfB, afd. 008, Vandværksgården,
Godthåbsvej 174-176
FfB, afd. 009, Finsenshave, Finsensvej 127-145
FfB, afd. 011, Skolevænget
FfB, afd. 12, Tartuhus,
Sofus Francks Vænge 2 - 14
FfB, afd. 14, Solbjerg Have
FfB, afd. 17, Vinstrupgård
FfB, afd. 21, Flintholm Alle 4
Lejerbo, afd. 001, Vodroffs Tværgade,
Vodroffs Tværgade 3A-5E
Lejerbo, afd. 002, Godthåbsvej 22
Lejerbo, afd. 003, Seedorffs Vænge 10-36
Lejerbo, afd. 004, Solbjergvej 24-30
Lejerbo, afd. 005, Vodroffsvej 53A-C
Lejerbo, afd. 006, Nordre Fasanvej 41A-C
Lejerbo, afd. 007, Finsensvej 50A-C
Lejerbo, afd. 008, Platanvej 9-29
Lejerbo, afd. 009, Ingemannsvej 11-17
Lejerbo, afd. 010, Sylows Allé 4
Lejerbo, afd. 444, Kong Georgs Vej 55
VIBO afd. 017, Kongens Bryghus I,
Vodroffsvej 23 - 31
VIBO afd. 077, Vodroffs Tværgade 6
VIBO afd. 155,
Holger Danskes Vej 5 - 9 og 20
AAB afd. 1, Nyelandsvej 53-61
AAB afd. 10, Rolfsvej 35, Yrsavej 17
AAB afd. 11, Peter Bangs Vej 44 - 58,
Dalgas Boulevard 72 - 78, P.G. Ramms Allé 19
AAB afd. 26, Frederiksvej 52 - 62
AAB afd. 5, Nyelandsvej 63, Ndr. Fasanvej 48

Udd./arb.
markedstilknytning

Antal
familieboliger

Kommunal
anvisning,
pct.

ÅR 1
ÅR 5
Kommunal Udd./arb.
Kommunal Kommunal Udd./arb.
anvisning, markedsanvisning, anvisning, markedsantal
tilknytning pct.
antal
tilknytning
boliger
boliger
(sum)

73
70
91
83

427
575
10
63

11
33
33

93
5
0
2

75
72
91
83

33
33
33

80
5
0
2

77
76
91
83

84
93
78
84
75
65
68

16
16
55
22
20
12
150

33
33
33
33
22
11
11

1
1
2
1
1
1
2

84
93
78
84
75
65
70

33
33
33
33
22
11
22

0
0
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