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Forord

Alle er blevet berørt af det nye liv under pande-
mien. Dagligdagen i boligområderne og driften af 
vores boligorganisationer ingen undtagelse. Og 
det har været svært, både i forhold til de – ofte 
skiftende – formelle retningslinjer fra myndighe-
derne, hvor vi har måttet aflyse afdelingsmøder, 
repræsentantskabsmøder – også i BL. Og i det 
daglige praktiske arbejde, hvor man har skullet 
håndtere alt fra brug af fælleshuse til afspritning 
af gelændere. Det har været træls og svært at 
navigere rundt i, men heldigvis har vi alle modta-
get uforlignelig flot og hurtig information fra BL’s 
sekretariat, så man altid har været hurtigst og 
bedst muligt orienteret.

BL har i hele corona-forløbet været tæt inde i 
maskinrummet med kontakt til myndigheder og 
ministre. Og den adgang skyldes ikke mindst, at 
boligorganisationerne har gjort en stor indsats 
i forhold til at informere om corona på mange 
forskellige måder, medvirket omkring testakti-
viteter, smitteopsporing og meget mere. Det er 

blevet bemærket og værdsat, og det er blevet 
anerkendt af myndigheder og politikere. Mange 
tak for det.

En af følgerne af corona har været ensomhed, og 
her fik BL af regeringen tildelt en pulje på 15 milli-
oner kroner til bekæmpelse af ensomhed. Puljen 
er nu kommet ud at arbejde i boligområderne. 
Det bør vi være stolte af.

Det seneste år har også budt på indgåelse af 
en ny effektiviseringsaftale, som ligger i forlæn-
gelse af den gamle aftale. Her kan vi også være 
tilfredse: Vi ikke alene opfyldte målet i den første 
aftale, vi over-opfylder det formentlig med 2-400 
millioner kroner. Hvor meget vi kommer over, 
ved vi først til efteråret, men allerede nu ved vi, 
at overopfyldelse fratrækkes det måltal, som vi 
skal nå frem til 2026, og det gør besparelser 
på energiregningen i forhold til 2020-forbru-
get også. Der er derfor også et grønt element i 
effektiviseringsaftalen, og forhandlingsresultatet 
peger også på, at dette bliver den sidste centrale 
effektiviseringsaftale.

I maj sidste år blev den grønne boligaftale ind-
gået med historisk høje renoveringer, og alene i 
2020 er der blevet givet tilsagn til 14,7 milliarder 
kroner. Det er rekordhøjt. De enkelte renoverin-
ger er også gennemgået en grøn screening, og 

Hvis man skal sætte ét ord på 
2020 og starten af 2021, så er 
det ”corona”.

”BL har i hele corona-forløbet været tæt inde i
maskinrummet med kontakt til myndigheder og

ministre. Og den adgang skyldes ikke mindst, at
boligorganisationerne har gjort en stor indsats
i forhold til at informere om corona på mange

forskellige måder,” lyder det fra Palle Adamsen, 
formand for BL.

Foto: Jacob Nielsen

der har kunnet anvendes ekstra midler til grønne 
tiltag. Det er en positiv, men også helt nødvendig 
udvikling.

Tilbage i 2019 foreslog BL, at midlerne i den 
såkaldte Nybyggerifond ikke bare skal sive ind i 
staten, men anvendes aktivt i den almene sektor. 
Konkret foreslog vi at arbejde for en ”basalbolig” 
på cirka 50 kvm med en husleje på 3.500 kroner 
månedligt, som kan målrettes lavindkomstgrup-
per og personer i risiko for hjemløshed. Det 
forslag indgik i Grøn boligaftale 2020, og vi 
forventer, at vores forslag kan blive virkelighed 
med et lovforslag til efteråret, hvilket er meget 
tilfredsstillende.

2020 har været et meget begivenhedsrigt år 
internationalt. BL’s direktør Bent Madsen blev 
således valgt til præsident for vores europæi-
ske samarbejdsorganisation Housing Europe, 
der samler interesserne for 27 millioner almene 
boliger i 25 lande. Det giver en meget tættere 
kontakt til EU, hvor store dele af vores nationale 
lovgivning kommer fra. Dermed er vi blevet en 
endnu stærkere interessevaretager.

God læselyst, 

Palle Adamsen 
– formand for BL – Danmarks Almene Boliger 
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Den 11. marts 2020 lukkede Danmark delvist ned. 
Det havde også konsekvenser for de almene 
boligorganisationer – særligt i forhold til driften af 
boligorganisationen og boligafdelingerne, herun-
der afholdelse af møder i beboerdemokratiet og 
overholdelse af frister for forbrugsregnskaber.

BL Informerer er sendt ud løbende og bl.dk 
er også løbende blevet opdateret for at holde 
boligorganisationerne aktuelt orienteret om alle 
relevante tiltag og udvikling omkring corona.

BL iværksatte hurtigt to hotlines. En juridisk 
Corona-hotline og Det Rådgivende Byggepanel 
til at svare på boligorganisationernes mange 
spørgsmål. BL’s hjemmeside fik to nye undersider 
med informationer om lovgivning og vejledning 
om både drift og byggeri. Derudover blev samar-
bejdet med Boligministeriet intensiveret for hurtigt 
at finde løsninger for boligorganisationerne i form 
af nye midlertidige regler, som siden er forlænget 
flere gange i tæt dialog med BL.

Corona og 
rådgivning

”I min fritid er jeg fodboldmålmand, og siden 
jeg var lille, har jeg stået på mål og hjulpet an-

dre både på og uden for banen. For et par år 
siden havde jeg en svær periode og jeg hav-

de brug for hjælp. Min kæreste, mine forældre 
samt mine to bedste venner, som jeg har haft 

siden folkeskolen, stod på mål for mig. 
Det at have gode mennesker omkring mig, er 
det vigtigste i mit liv. Ellers er det som at være 

målmand uden at have et forsvar. ”

Rasmus Skov Andreasen, 27 år, SAB, Bellahøj 

Alle fotos af Lars Bech (undtaget side 2 og 6)

Samarbejdet med 
Boligministeriet 
blev intensiveret 
for hurtigt at finde 
løsninger for bolig-
organisationerne
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Corona-restriktionerne har medført aflysninger 
eller udskydelser af BL’s kurser og uddannelser i 
deres oprindelige form. Derfor blev størstedelen 
af disse i stedet gennemført som video-møder, 
webinarer, virtuelle konferencer mv. 

I 2020 eksperimenterede vi derfor med de første 
digitale møde- og kursusformater. Fordelen ved 
den digitale form er, at det på kort tid er muligt at 
nå ud til mange deltagere i hele landet. Derfor vil 
vi fortsætte med at tilbyde digitale formater ved 
siden af vores tilbud af kurser og arrangementer 
med fysisk fremmøde. For de er stadig den bedst 
egnede form, når deltagerne skal udveksle erfarin-
ger, netværke mv. 

Fra fysiske til virtuelle  
kurser og arrangementer

Også boligorganisationer, medarbejdere og bebo-
erdemokrater har lært nye måder at holde møder 
på under corona. Erfaringer, som bliver taget med 
videre.

Foto: iStock

Fordelen ved den digitale form 
er, at det på kort tid er muligt at 
nå ud til mange deltagere i hele 
landet



08  I  BERETNING 2020/2021 BERETNING 2020/2021  I  09

BL har indgående viden om udfordringer, som bo-
ligorganisationer og beboere oplever i forbindelse 
med coronakrisen, som vi sætter i spil i dialog 
med ministre, ministerier, styrelser og kommuner. 
For eksempel i forhold til informationsmateriale 
om corona på forskellige sprog, mobile testcentre 
samt udfordringer med selvisolation af borgere 
med begrænsede ressourcer.

Derfor har vi høstet stor anerkendelse som en 
vigtig civilsamfundsaktør, der har leveret en flot 
indsats under coronakrisen. Socialministeren har 
inviteret os med i tre partnerskaber med andre 
civilsamfundsaktører, der skal bidrage til tryghed 
og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental 
mistrivsel på social- og ældreområdet. BL har 
også som led i en bred politisk aftale fået tildelt 15 
millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed i de 
almene boligområder.

Almene boliger som 
civilsamfundsaktører

”I 1949 fik jeg en mandolin, og der fik jeg interessen for at spille musik. Jeg har altid arbejdet 
som postbud og spillemand. Som spillemand var jeg med i trioen “De Farende Svende”. Vi spil-

lede numre med The Dubliners, De Gyldne Løver, Tørfisk. Alle de gode. Det sjoveste var engang, 
Peter Schmeichel skulle lave en reklamefilm for dansk bacon. Og så blev vi spurgt, om vi kunne 

spille i baggrunden. Med vest og bowlerhat. Vi fik at vide, vi ville få 2.000 for det. Men da vi kom 
hjem, viste det sig, at checken var på 2.000 pund per mand! Det var en fest.”

Peter Fynbo 85 år, Nykøbing F. Boligselskab, Nykøbing Falster

BL har også som 
led i en bred po-
litisk aftale fået 
tildelt 15 millioner 
kroner til bekæm-
pelse af ensomhed 
i de almene bolig-
områder.
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Årets ghettoliste viste en halvering af antallet af 
boligområder fra 28 til 15. Det er et resultat af, 
at boligorganisationer og kommuner har lagt et 
kæmpe arbejde de sidste mange år for at sikre 
blandede by- og boligområder. Blandt andet 
gennem strategiske udlejningsaftaler, men også 
indsatser inden for beskæftigelse og uddannelse. 

Med den nye liste blev to nye områder defineret 
som ”hårde ghettoer”, mens fire af de områder, 
som i 2018 havnede på listen over ”hårde ghetto-
er”, nu slet ikke opfylder kriterierne for at være en 
ghetto. Det ændrer dog ikke ved, at områderne 
fortsat skal følge deres udviklingsplan. 

Parallelsamfundspakken 
– årets ghettoliste og en 

flot indsats

”Jeg laver elektronisk musik. Jeg har en computer, en mikrofon og en kæmpe analog mixer fra 
80’erne. Den købte jeg for nogle penge, jeg arvede fra min mormor. Den har over 300 knapper.  
Når jeg er glad, hører jeg musik. Når jeg er ked af det, hører jeg musik. Musikken giver mig en ro. 
Min drøm er ikke nødvendigvis at blive en stjerne. Men mere, at jeg har musikken med gennem 
livet. Jeg har min egen konto på Spotify: Embee music. Jeg har cirka 2.000 afspilninger. Det er 
jeg megastolt af.”

Magnus Bech Siim, 15 år, AAB, Brabrand

Årets ghettoliste viste en halve-
ring af antallet af boligområder 
fra 28 til 15.
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Med Grøn Boligaftale fra maj 2020 blev det hidtil 
største renoveringsomfang i den almene sektor 
sat i gang med et sprint fra starten. Op til boligaf-
talen havde 453 renoveringssager til en samlet 
renoveringssum på 18.4 mia. kr. ligget og ventet 
i kø, nogle op til ti år. Med boligaftalen blev det 
besluttet, at hele køen skulle afvikles, og i 2020 
blev der givet tilsagn for 14,7 mia. kr. renoveringer. 
Det er absolut rekord. 

Alle disse renoveringer skal have en grøn 
screening, som betyder, at ekstra grønne tiltag 
også skal kunne gennemføres for at løfte ældre 
planlagte renoveringer op til nutidige grønne 
ambitioner. 

Frem til 2026 skal der i alt gennemføres renove-
ringer for 30 mia. kr., og samtidig bliver der med 
boligaftalen gennemført en yderligere digitalise-
ring af den almene sektor samt en såkaldt grøn 
garantiordning, så det både i landsbyggefonds-
støttede og andre renoveringer bliver mere attrak-
tivt at gennemføre grønne renoveringer. 

Grøn boligaftale

Frem til 2026 skal 
der i alt gennem-
føres renoveringer 
for 30 mia.kr.

”Jeg var taget til New York for at udleve min store 
drøm om at blive jazzsangerinde. Men det var 

svært. En aften er jeg taget til en jam session med 
en jazzmusiker og producer og hans veninde. 

Jeg fortæller, at jeg er nervøs og ikke rigtig ved, 
om jeg vil gå på scenen. Hun siger, at hvis jeg 

gør det, så gør hun det også. Hun går på først og 
synger ”Back to life” med Soul II Soul. Jeg tænker: 

’Hold da kæft’. Bagefter viser det sig, at HUN er 
sangerinden fra Soul II Soul. Det vidste jeg ikke. 

Heldigvis. For så havde jeg ikke turdet.  Jeg gik op 
og sang. Det var en fantastisk følelse. Det gav mig 
en følelse af, alt kan ske. Alt er muligt, hvis man tør 

springe ud på dybt vand og overvinde, hvad end 
det nu er, man er så bange for her i livet.”

Joy Morgan, 46 år, AAB, København Ø
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Kommunalvalget 2021 – emner og fokus 

Den 16. november 2021 afholdes kommunal- og 
regionalrådsvalg, og her er den vigtigste opgave 
for kredse og boligorganisationer lokalt at arbejde 
med at sætte almene boliger og relevante temaer 
på dagsordenen lokalt og nationalt. 

På BL.dk findes et site om kommunalvalget med 
diverse materialer, fakta om den enkelte kommu-
nes almene boliger og fakta om aktuelle politiske 
dagsordener. Her findes også kommende kommu-
nalvalgsarrangementer samt læserbreve, kronikker 
mv. Materialet er til rådighed for kredsenes og 
medlemmernes aktiviteter under kommunalvalget. 

Parallelsamfundspakken, udvikling i stedet for 
afvikling og forebyggelsesområder 

Antallet af boliger på regeringens liste over såkald-
te ghettoer er faldet drastisk i 2020. Den indsats 
skal vi fortsætte sammen med kommunerne, så 
der ikke kommer flere til. Sociale investeringer er 
et spændende nyt redskab, som vi skal udmønte 
og stifte bekendtskab med sammen med kommu-
nerne.

Sammen med kommunerne skal vi fastholde og 
udvikle den positive udvikling af boligområder og 
beboere i forhold til for eksempel uddannelse og 
beskæftigelse. Det bør i højere grad have betyd-
ning om boligområderne udvikler sig positivt, end 
om en tærskelværdi overtrædes med få personer. 

National strategi for hjemløshed

Regeringen offentliggør i 2021 en national strate-
gi for hjemløshed, der skal sikre, at der både er 
boliger nok til målgruppen og tilstrækkelig social 
støtte til den enkelte. BL har været i tæt dialog med 
regeringen om strategien, herunder med vores 
forslag til Basalbolig.

Vi har også peget på de lokale modeller for be-
kæmpelse af hjemløshed, som boligorganisationer 
og kommuner leverer rundt omkring i landet. I det 
kommende år fokuserer vi på budskabet om, at 
den almene sektor kan levere boligerne, mens det 
er kommunerne, der skal levere den individuelle, 
sociale støtte.  

Året, der kommer: 
2021 i overskrifter

”Jeg kommer fra en familie. hvor vi har 
haft fokus på uddannelse. Min mor arbej-
dede i Undervisningsministeriet, og min 
far var ingeniør. Derfor lærte jeg dansk 
hurtigt. Nu er jeg uddannet pædagog 
og arbejder med udsatte kvinder.”

Ilham Mohamed, 49 år, Brabrand 
Boligforening



016  I  BERETNING 2020/2021 BERETNING 2020/2021  I  017

Ældre- og seniorboliger

Den ældste befolkning vil vokse markant i de kom-
mende årtier, og i 2040 skønnes knap hver fjerde 
person i befolkningen at være over 65 år. Det stiller 
krav til boligmassen og betyder, at der er større 
behov for boliger velegnet til seniorer og ældre. 
Et vigtigt instrument er at bruge den eksisterende 
boligmasse bedre. 

BL sætter i året, der kommer, fokus på ældre og de-
res boligsituation. I en ny rapport kortlægges blandt 
andet behovet og udbuddet af almene boliger og 
potentialer ved tilgængeligheds- og sociale reno-
veringer. Ligesom der i en særskilt analyse sættes 
fokus på nichen af almene seniorbofællesskaber.

Billige boliger 

BL’s forslag til en Basalbolig inspirerede til, at der i 
forbindelse med Boligaftalen 2020 blev blev ned-
sat en arbejdsgruppe i regi af Boligministeriet om 
flere billige boliger. 

I arbejdsgruppens arbejde er indgået flere for-
skellige hensyn. Billige boliger til de svageste, 
billige boliger udenfor de større byer, bæredygtige 
billige boliger, udfordringer omkring fortætning og 
spørgsmålet om billige boliger, på både kort og 
lang bange via tilskud. Arbejdsgruppens anbefalin-
ger drøftes af forligspartierne i Boligaftalen, og der 
forventes en aftale i løbet af 2021.

Borgerenergifællesskaber og fjernvarme

To emner fylder i særlig grad på klima- og energi-
dagsordenen, i året der kommer. Det er en ny regu-
lering af fjernvarmen og borgerenergifællesskaber. 

Fjernvarme anvendes i dag som opvarmning i 92 
pct. af de almene boliger og den almene sektor 
bruger ca.  4,4 mia. kr. på fjernvarme årligt eller 25 
pct. af de samlede fjernvarmeudgifter. BL arbejder 
for at sikre en hensigtsmæssig regulering, som 
fremmer en grøn og billig varmeforsyning af den 
almene sektor, der kan skabe tryghed omkring 
beboernes varmeudgifter. 

Etablering af borgerenergifælleskaber er både 
god og fornuftig i forhold til en borgerdrevet grøn 
omstilling. I dag besværliggør lovgivningen det for 
de almene boligorganisationer at lave energifæl-
lesskaber, da der inden for den samme matrikel 
skal betales tariffer og afgifter for energistrømme 
mellem forskellige boligafdelinger, som ønsker et 
energifællesskab. Det gør etablering af for eksem-
pel solceller urentabelt. BL arbejder for at skabe 
bedre rammer for muligheden for at oprette borge-
renergifællesskaber og for eksempel solcelleanlæg 
lokalt.

”Jeg mødte en dansk kvinde i England. Så blev hun ved mig i England i 12 år, vi fik to døtre sammen. Desværre gik 
vi fra hinanden, og hun ville flytte hjem til sin familie på Bornholm. Og hun ville have børnene med. Jeg spillede fod-

bold på et højt niveau. Men jeg opgav min karriere for at flytte til Bornholm. Jeg savnede børnene utroligt meget. 

David Saunders, 39 år, Bo42, Rønne
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Repræsentation

Ansatte og valgte i almene boliger repræsenterer 
de almene boliger uden for den almene boligsek-
tor, for eksempel i forsyningssektoren. I forbindelse 
med kommunalvalget vil vi bruge den repræsentati-
on til at styrke den lokale interessevaretagelse, der, 
hvor det er relevant. 

Det er vigtigt, at den almene repræsentation 
varetager de almene boligorganisationers og 
beboernes interesser lokalt og bidrager til bedre 
samarbejder mellem boligorganisationerne og 
lokale aktører. 

Nyt Målsætningsprogram

For at styrke BL’s politiske interessevaretagelse har 
BL’s bestyrelse besluttet, at Målsætningsprogram-
merne for den almene boligsektor skal ændres fra 
de nuværende fireårige perioder til toårige perio-
der. På den måde skabes der større sammenhæng 
til kredsenes valgperioder, ligesom der fås et Mål-
sætningsprogram med en højere politisk aktualitet. 

Det nye Målsætningsprogram vedtages på repræ-
sentantskabsmødet i december i 2021.

Digital kommunikation i den almene sektor

BL har i flere år arbejdet for, at de almene boligorga-
nisationer kan kommunikere digitalt med beboerne. 
Det er vigtigt, at den digitale kommunikation både 
tager hensyn til de almene beboeres sikkerhed og 
rettigheder, og samtidig gør det nemmere og billigere 
for boligorganisationerne at sende de mange tusinde 
breve hvert år til beboerne i den almene sektor. 

Det bliver der mulighed for senere i 2021, hvor al 
kommunikation kan ske digitalt mellem almene 
boligorganisationer og beboerne via den nye post-
løsning Digital Post. 

Udvalg om God Almen Ledelse

Der arbejdes løbende med god selskabsskik i den 
almene boligsektor. I takt med samfundets udvikling 
og stadig øgede forventninger, især til os selv, om 
ordentlighed og samfundsansvar, har BL i marts 2021 
nedsat et bestyrelsesudvalg for God Almen Ledelse.

Udvalget skal komme med anbefalinger og dis-
kussionsoplæg til brug for boligorganisationernes 
politiske og administrative ledelse inden for em-
ner, som for eksempel økonomisk ansvarlighed, 
demokratiets spilleregler, socialt ansvar, kommu-
nalt samarbejde og miljømæssig bæredygtighed. 
Udvalgets arbejde og anbefalinger publiceres 
løbende på BL’s hjemmeside.

“Vores lille rækkehus er ikke direkte en del af ghettoplanen, men det er blokkene bagved. 
Det er et belastet område, men vi kan lide at bo her. Vi kender alle og er aktive i bestyrelsen og fritids-
foreningen. Folk er så flinke, søde og rare her i Vollsmose. Både danskerne og udlændingene. Selvom 
man i aviserne kan læse, at der er ballade i området, så er det kun få familier, der er problemer med,” 

Lasse og Ella Kristensen, Civica, Odense NØ 
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En ny effektiviseringsaftale for den almene 
sektor 

I januar 2021 indgik Boligministeriet, KL og BL en 
ny aftale om effektivisering af den almene sektor. 
Aftalen løber fra 2021 til 2026 med et kollektivt 
måltal for hele den almene boligsektor på 1,8 mia. 
kr. Mereffektiviseringen i den forrige periode frem 
til 2020 modregnes i det nye måltal, ligesom det 
forventes, at mindst 300 mio. kr. vil blive indfriet af 
energieffektiviseringer. 

BL vil fortsætte et tæt samarbejde med den statslige 
effektiviseringsenhed, KL og Landsbyggefonden 
om initiativer til at understøtte en mere effektiv drift 
og tilsyn, herunder udarbejde inspirationskatalog til 
mere effektive indkøb og etablere ERFA-grupper og 
netværk til videndeling om effektiviseringstiltag.

ToplederTræf 2020 

Topledertræf 2020 var en nytænkning af Forvalt-
ningskonferencen, som ikke kunne afholdes under 
normale forhold grundet corona-restriktioner. 
Topledertræf fandt sted på Nyborg Strand med stor 
succes. Deltagerne var ledere og ledende medar-
bejdere fra landets både store og mindre boligor-
ganisationer. 

Der var sammensat et koncentreret program om 
det nye centrale almene bygningsregister, gransk-
ning, energimærkning, nye tiltag på det bystrategi-
ske felt, det boligsociale arbejde og sociale inve-
steringer. Sidst blev dagen rundet af med fokus på, 
hvilken læring corona har givet ledelsesmæssigt. 

Svindel i Østjysk Bolig

2021 var også året, hvor det kom frem, at der er 
begået svindel for mellem 15 og 20 millioner kroner 
i Østjysk Bolig igennem en periode på næsten ti år. 
Der tegner sig et billede af en meget alvorlig sag, 
og derfor må vi forvente, at sagen vil trække helt 
berettiget interesse hos både presse og politiske 
beslutningstagere i kommuner og på Christians-
borg om, hvad der er sket, og hvordan det kunne 
ske. 

BL følger sagen nøje, da den selvsagt har en kritisk 
karakter, som kan belaste den almene sektors ge-
nerelle renommé, ligesom sagen også drøftes i det 
af BL’s bestyrelsesnedsatte udvalg om God Almen 
Ledelse.

Året, der gik: 
2020 i overskrifter

”Jeg har boet her hele livet. Jeg har aldrig 
været på afveje. Jeg mistede min mor, da 

jeg gik i gymnasiet. Jeg var skrevet op i for-
skellige boligselskaber. Det havde min mor 

sagt, jeg skulle gøre. Det var meget klogt 
sagt af hende. Så jeg fik hurtigt en ny bolig. 

Anne Ina Hougaard Nielsen, 25 år, Nykø-
bing F. Boligselskab, Nykøbing Falster
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BL’s internationale arbejde 

I september 2020 blev BL valgt som formand for 
Housing Europe, den europæiske interesseorga-
nisation for almene boliger, som repræsenterer ca. 
26 millioner boliger i EU. Det er en flot anerken-
delse af vores internationale engagement. Med 
formandskabet har vi endnu bedre muligheder for 
at arbejde for de almene boligers interesser på 
tværs af EU.

BL er også blevet genvalgt som formand for NBO, 
der er den nordiske paraplyorganisation for almene 
boliger i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Is-
land – og som repræsenterer 2,5 millioner boliger. 
NBO arbejder for et integreret nordisk byggemar-
ked med henblik på at mindske byggeomkostnin-
gerne i Norden.

Kredsvalg – digitalt og stor succes 

Valghandlingerne i BL’s 11 kredse blev grundet 
corona og restriktionerne for forsamling i år 
ekstraordinært afholdt i efteråret september/
november 2020. Alle valghandlinger var fysiske 
møder og med et deltagerantal på mellem 70 til 
140 delegerede. Valghandlingerne startede med 
boligpolitiske debatter, hvorefter valghandlingen 
til BL’s bestyrelse samt repræsentantskab blev 
gennemført. Selve valghandlingerne foregik digitalt, 
og det gav en hurtig og professionel afvikling af 
stemmeafgivelsen. Der var genvalg til 170 repræ-

sentanter og suppleanter samt nyvalg til 100 nye 
ansigter. Blandt kredsledelserne var der genvalg 
til 12 formænd og næstformænd samt nyvalg til 10 
formænd/næstformænd.

Retssag Boliggården m.fl. og borgerforslag

Byretten i Helsingør afgjorde i november 2020, at 
boligselskabet Boliggårdens opsigelse af beboere 
i 96 lejligheder var lovlig og ikke-diskriminerende. 
Opsigelserne var en del af en helhedsplan, der 
blandt andet skulle omdanne nogle af familiebo-
ligerne i afdelingen Nøjsomhed, for at undgå at 
komme på regeringens hårde ghettoliste.

Sagen er anket til Østre Landsret, hvor der alle-
rede er anlagt to sager fra boligafdelinger, der er 
defineret som hårde ghettoområder og derfor skal 
nedbringe antallet af familieboliger. Nogle beboere 
i disse boligområder mener – ligesom beboerne 
i Nøjsomhed – at parallelsamfundslovgivningen 
er diskriminerende og ønsker at få lovgivningen 
vurderet af domstolene.

Et borgerforslag om at afskaffe regeringens ghet-
tolister og ophæve parallelsamfundslovgivningen 
blev desuden fremsat i juni 2020. Forslaget fik 
mere end 50.000 underskrifter fra borgere og 
skal derfor behandles i Folketinget i løbet af 2021. 
Forslaget fik støtte også støtte fra blandt andet Am-
nesty International, Mellemfolkeligt Samvirke samt 
enkelte folketingspolitikere.

”Min datter har ikke nogen far. Hun er donorbarn. Jeg fik konstateret en hormonsygdom, der gør, at jeg ikke kan blive gravid uden 
hjælp. Derfor valgte jeg selv at få et barn. Jeg blev gravid i fjerde forsøg, mistede barnet i en abort. Men i femte hug lykkedes det. 
Jeg har ikke en decideret tro, men jeg tror på skæbnen, og det var meningen, jeg skulle have Minna. Hun ventede på mig.” 

Dorthe L. Andersen, Bo42, Rønne
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Affaldsgebyrer 

Kommunerne er myndighed på affaldsområdet og 
ansvarlige for at overholde gældende lovgivning. 
Taksterne fastsættes af kommunen og skal være 
kostægte. Det er vigtigt, at den lokale fastsættelse 
af takststrukturer og tilrettelæggelse af affalds-
håndtering sker på et rigtigt grundlag, da det har 
konsekvenser for boligafdelingens udgiftsniveau. 
Derfor har BL haft fokus på de lokale affaldstakst-
strukturer for at sikre sig, at den er rimelig. Det 
fokus skal vi fastholde, og BL’s kredskonsulenter og 
juridisk rådgivning bistår gerne boligorganisationer-
ne i opgaven.

Vores Bidrag 2020 

I 2020 har mere end 311.000 boliger kortlagt deres 
bidrag til verdensmålene. Det betyder, at 54 pct. af 
alle de almene boliger i Danmark har bidraget til 
den samlede landerapport om den almene sektors 
bidrag til verdensmålene. Det er flot og vidner om 
et stort engagement i arbejdet med verdensmålene 
og bæredygtighed. 

Vores Bidrag formidler potentialet for bæredygtig-
hed i den almene sektor og er også en invitation til 
samarbejde om fælles bæredygtige løsninger med 
for eksempel kommuner og andre aktører. 

Landerapporten er brugt som input til regeringens 
arbejde med en kommende Handlingsplan for 
verdensmålene, den har været omtalt i Fagbladet 
Boligen og Altinget og blev lanceret i samarbejde 
med Mandag Morgen. Landerapporten og indberet-
ningerne bruges også til at udarbejde materiale til 
kommunalvalget.

”Jeg har altid været en drengepige. Det er først de senere år, jeg er blevet mere kone. Siden i 
1960’erne har jeg fisket. Det var min mand, der fik mig i gang. Min mand døde tragisk ved en 

ulykke, da vi var 27 år gamle. Siden da var jeg alene. Men jeg blev ved med at fiske.  I dag fisker 
jeg ikke så meget, Jeg har dårlige ben, men jeg røger ål. Det smager så dejligt med røræg og 

rugbrød, en øl og en snaps. De sidste 15 år har jeg taget en morgensnaps. En dobbelt. Hjemme-
lavet porsesnaps lavet på vodka. Jeg er en livsnyder. Men nu står fiskegrejet ovre i garagen.”

Ingrid K. Nielsen, 74 år, Nykøbing F. Boligselskab, Nykøbing Falster 
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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

975.000 
bor i en almen bolig
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