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Indledning

BL — DANMARKS ALMENE BOLIGER

Vi lancerede en video, hvor vi fortalte, at
landets boligorganisationer skaber hjem til
næsten 1 mio. danskere. Det at have et godt
sted at bo er en grundlæggende del af vores
samfund. Også i fremtiden.

I BL’s Handlingsplan 2019/2020 skal vi blive endnu

”Vi skal jo levere ind på det, der
er samfundets udfordringer. Vi

bedre til at bruge verdensmålene strategisk i vores

kan sagtens tænke os ind i FN’s

arbejde. Vi skal fortsat være effektive og hele tiden

verdensmål. Vi laver bygninger,

søge de bedste løsninger til gavn for beboerne, for
boligorganisationerne og i interessevaretagelsen.
Vi hviler ikke på laurbærrene.

der skal holde i mange år. Vi
sikrer også sunde boliger til en
rimelig pris. Og vi er i stand til
at tilbyde boliger ud fra sociale
kriterier. Vi skaber brugsværdier.

I 2018 var den politiske dagsorden parallelsamfund, og det satte i medierne i den grad fokus på
4

Vi skal ikke skabe et afkast. Den
økonomiske ansvarlighed og den
sociale ansvarlighed er en del

almene boliger. Det gav historisk meget taletid til

af vores DNA. Det er vigtigt,

os, og trods de politiske diskussioner var mediebille-

at vi lærer af vores historie om

det konstruktivt og generelt på fornuftens og dermed

samfundsengagement. Og nu er

vores side. Det skal vi bruge i vores videre arbejde.
Med denne handlingsplan sætter vi fuldt fokus på,

det miljømæssig bæredygtighed,
som samfundet beder om, siger
Palle Adamsen, formand for BL
– Danmarks Almene Boliger.”

hvordan fællesskabet er centralt i alle aspekter af
vores organisering og opgaveløsning.
Denne Handlingsplan for 2019/2020 udmønter det andet år af BL’s

Vores hjem skal være bæredygtige, både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Målsætningsprogram for 2018-2022.

Også derfor er vi pionerer i vores arbejde med FN’s verdensmål. Vi har

Vi indgår i stærke samarbejdsrelationer om at skabe

siden vedtagelsen af Målsætningsprogrammet i 2018 været i stand til at

de bedste og mest innovative velfærdsløsninger. Og

Ved vedtagelsen af denne handlingsplan befinder vi os midt i BL’s

integrere verdensmålene som en del af vores opgaveløsning. Vi omsætter

i vores organisering er foreningsdemokrati og frivil-

jubilæumsår. I hele landet tager medlemmer og beboere del i fejringen

verdensmål til hverdagsmål. Netop fordi vi har samfundsansvar i vores DNA.

lighed en del af vores eksistensberettigelse. Det skal

af den almene sektor igennem 100 år. For det er værd at fejre.

vi minde os selv og omverdenen om.
Med verdensmålene har vi fået det redskab, der hjælper os til at arbejde

I 100 år har vi været med til at skabe hjem, der kan mærkes. På mange

struktureret og fokuseret med det, vi er sat i verden for. Og vi har fået del

I det store fællesskab, vi i dag kalder BL – Danmarks

måder. Hjem, der er overkommelige i pris. Hjem, der er tilgængelige med

i et fælles sprog, der gør os i stand til at kommunikere om vores bidrag –

Almene Boliger, har vi igennem 100 år skabt endnu bedre

plads til gamle, unge, familier. De, der har det svært, og de, der har det

og blive hørt og forstået.

liv – sammen. Og det skal vi også i de næste 100 år.

nemmere. Et-, to- og tresprogede. Sunde hjem. Miljørigtige, energineutrale og tilgængelige hjem for ældre og mennesker med handicap.

God læse- og debatlyst.
Bestyrelsen
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Samfundsansvar –
en del af vores DNA
VELFÆRDSSAMFUNDET OG DETS UDFORDRINGER BLIVER MERE OG MERE
KOMPLEKSE, OG FOR AT LEVERE DE BEDST MULIGE LØSNINGER MÅ VI ORIENTERE
OS BREDT – BÅDE I ERFARINGER OG I NYE MULIGE SAMARBEJDER.
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”Det, I har skabt i de almene boligforeninger, er ekstremt
væsentligt for fremtidens velfærd og fremtidens
byudvikling og for at sikre menneskers gode liv generelt.
Det er jo helt fundamentalt for menneskets lykke, at du
kan bo i en rimelig bolig. Det har boligforeningerne sørget

BL vil

for er muligt for rigtig mange mennesker,” siger Rane
Willerslev, direktør på Nationalmuseet, som indsamler
historier i anledning af 100-året.

• Målrettet sikre, at aktiviteterne under
100-årsjubilæet positivt øger synligheden
omkring de almene boliger, bl.a. igennem
presseomtale og bred deltagelse af beboere,
organisationer og andre interessenter.
• Udarbejde en strategi for samarbejde

I 100 år har vi skabt løsninger igennem samarbejde.

I de almene boliger behøver vi ikke at lade som om,

med fonde, civilsamfundsaktører og andre

Så det skal vi fortsætte med.

vi gør nytte. Det gør vi, bare ved at være os selv.

organisationer.

Der ydes en stor samfundsmæssig indsats igennem
Men tiden er nu moden til, at vi bliver langt mere

frivillighed i forbindelse med drift og sociale indsatser.

strategiske i vores valg af indsatsområder og samar-

7

• Arbejde mere fokuseret med udvalgte indsatsområder og partnerskaber med det formål at

bejdspartnere. Fonde, NGO’er og andre organisa-

I foråret 2019 blev afrapporteringsredskabet

tioner er interesserede i at samarbejde med os – de

”Vores Bidrag” lanceret. Som et resultat heraf

ser potentialerne i en grad, hvor vi til tider har haft

bliver de første rapporter, der præsenterer bolig-

svært ved at følge med. Og at træffe valget om,

organisationernes lokale bidrag og det samlede

hvem vi skal samarbejde med frem for andre.

bidrag for hele den almene sektor, udarbejdet.

Med en strategi for samarbejde står vi tydeligere i

”Vores Bidrag” skal i perioden for denne handlings-

vores til- og fravalg, og vi vil i højere grad være dem,

plan bringes i anvendelse i interessevaretagelsen,

og i forhold til den nationale og internationale

der byder andre op til dans. Vi definerer målsætnin-

bl.a. som et indspark til den nationale afrapportering

interessevaretagelse i tråd med FN’s

gen og udfordringerne, og hvilke løsninger vi tror på.

på FN’s verdensmål.

verdensmål.

Vi skal indgå partnerskaber med andre organisationer i udviklingen af de innovative velfærdsløsninger. Og vi skal fortsat levere konkrete løsninger på komplekse udfordringer og bidrage til at
nytænke rammerne. Det er også noget, der får
beslutningstagerne til at spidse ører.
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Beboerdemokrati
VI ER STOLTE AF VORES BEBOERDEMOKRATI, DER GIVER
HVER ENKELT AF VORES ÉN MILLION BEBOERE MULIGHED FOR AT TAGE DEL I DET DEMOKRATI, DER FINDES DER,

For at stå stærkere på frivilligområdet skal vi udvikle vores sprog om vores
boligorganisationer. Begrebet beboerdemokrati er ukendt for mange, der

på størrelse med Aarhus indre by. Budgettet er

ikke er beboer eller medarbejder i den almene sektor. Mange er derfor heller

på 250 millioner kroner. Grønne haver erstatter
Munch Jensen et billede af en ny grøn fremtid

ikke bekendte med, at beboerdemokrati dækker over en kæmpe frivillig

frivillige engagement i den almene sektor
og styrke vores profil i offentligheden som
civilsamfundsorganisationer med stærke
foreningsdemokratier.

indsats, der leveres hver dag. Denne indsats skal kendes og anerkendes.

midt i Bispehaven.

Vi skal kunne gå i dialog med beboere, organisationer og beslutningstagere
Foto: Simon Jeppesen

• Iværksætte en strategi for frivillighed, der
både skal sikre et bedre fundament for det

største danske tryghedsrenovering. Området er

FORENINGSDEMOKRATI ER NOGET HELT SÆRLIGT I BÅDE

VÆRE EN DEL AF FREMTIDENS.

engagere sig i de kommunale frivilligråd.

Bispehaven i Aarhus er i fuld gang med den nok

skumle kældre. Her viser landskabsarkitekt Anita

I DET NUVÆRENDE VELFÆRDSSAMFUND – OG SKAL OGSÅ

Frivilligrådet og andre civilsamfundsaktører. Lokalt kan det være relevant at

frivillige arbejde og den demokratiske struktur, der ligger til grund for vores

HVOR DE BOR, OG I HELE DEN ALMENE SEKTOR. DETTE
DANMARK OG RESTEN AF VERDEN. DET ER EN GRUNDSTEN

BL vil

om vores foreningsdemokrati og det frivillige lokale engagement, som er
så udbredt i de almene boligområder, bl.a. ved at synliggøre værdien af den
frivilliges indsats.

• Sikre overblik over det frivillige engagement i
de almene boligområder og synliggøre værdien
af det frivillige arbejde i beboerdemokratiet.
• Afsøge nye former for frivillighed som

8
Vi skal sikre, at de, der er engagerede i det formelle beboerdemokrati, både

inspiration til at udvikle og styrke vores demo-

Vi skal løbende udvikle vores foreningsdemokrati,

i afdelings- og organisationsbestyrelser, er klædt på til deres opgave og insi-

så vores særlige organisering fortsat kan være

stere på et højt kompetenceniveau. Men også, at der løbende kommer nye og

kratiske grundlag, herunder afdække ønsker

definerende for den måde, som vi driver almene

engagerede kræfter til. Og fastholde fokus på, hvordan vi sikrer forenings-

boliger på i Danmark. Vi skal have fokus på snitflader

demokratiet i de samfundsmæssigt vigtige institutioner, som vi er en del

og samarbejdet imellem den professionelle og den

af. Vi skal tydeliggøre, hvad det vil sige at lade sig repræsentere af andre i

politiske ledelse.

beboerdemokratiets formelle institutioner, og hvad det indebærer at gå med
andres stemme.

demokrater med plads til alle kompetencer
og med respekt for forskellighed.
• Understøtte, at engagerede i det formelle

For at sikre fremtidens beboerdemokrati, må vi
hele tiden undersøge og gøre plads til nye måder

Også her er virkeligheden løsningen. I hele landet bliver der hver dag af-

at engagere sig på. BL’s strategi for frivillighed skal

prøvet nye metoder i det frivillige arbejde – både i og uden for den almene

i denne periode kvalificeres og implementeres i et

sektor – som vi skal blive endnu bedre til at opsamle og stille til rådighed for

tæt samarbejde med medlemmer og andre eks-

hinanden.

perter på området.
Demokratinet.dk skal løbende opdateres med best practice for afdelingsbeVi skal markere os som en betydelig aktør på frivillig-

styrelser. Hertil skal der gennemføres en formidlingsindsats for at sikre, at den

området og indgå i sammenhænge, hvor vi dels

viden, der opsamles i Demokratinet.dk, bruges i praksis – også helt lokalt.

kan blive klogere, dels kan gøre vores indflydelse

og behov blandt nye og kommende beboer-

beboerdemokrati er klædt på til deres opgave,
og insistere på et højt kompetenceniveau.
Bl.a. igennem kurser og rådgivning.
• Udvikle Demokratinet.dk med henblik på
kontinuerligt at præsentere best practice for
afdelingsbestyrelser og sikre, at den i højere
grad anvendes, også helt lokalt.

gældende. Nationalt kan det være at deltage
i netværk, projekter og samarbejder med fx
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BL er fra 2019 medlem af erhvervs- og
arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv,
som har til huse på Børsen, opført i 1620

Effektiv drift og
administration
PR. 1. JANUAR 2019 BLEV BL MEDLEM AF DANSK ERHVERV. FOR BL’S
MEDLEMMER BETYDER DET, AT DER NU KAN TRÆKKES PÅ EN ENDNU
STÆRKERE BRANCHEORGANISATION, NÅR DET KOMMER TIL JURIDISK

10

som handelsbygning af Christian IV.

BL vil
• Tilbyde uddannelse om persondatasikkerhed
(GDPR) baseret på erfaringerne fra den
løbende rådgivning, evt. med mulighed for
opfølgning.
• Understøtte boligorganisationerne i at

RÅDGIVNING PÅ DET ARBEJDSRETLIGE OMRÅDE, MEN OGSÅ INDEN

dokumentere og skabe øget synlighed om-

FOR ARBEJDSMILJØ, EFTERUDDANNELSE OG OPKVALIFICERING SAMT

kring effektiviseringens resultater og udvikle

PERSONDATARET.

redskaber, der sikrer erfaringsudveksling
boligorganisationerne imellem.

Det har været afgørende, at indmeldelsen i Dansk Erhverv

På det administrative område er det nærliggende at undersøge

omsættes i bedre service og rådgivning for BL’s medlemmer,

mulighederne i en automatisering af arbejdsområder. Frem-

herunder rådgivning og uddannelse om persondatasikkerhed.

tidsudsigterne er, at beskæftigede i alle faggrupper skal lære
nye færdigheder i takt med, at teknologi overtager dele af

• Sikre en bred vejledning om effektiv og
bæredygtig indkøbsproces.

Med aftalen imellem BL, KL og Finansministeriet skal den

arbejdsstyrkens aktiviteter. Derfor skal vi allerede nu afdække

almene sektor samlet set effektivisere for 1,5 mia. frem imod

fremtidens kompetencebehov i administrationen og komme

• Afdække fremtidens behov for kompetencer

2020. Der er i boligorganisationerne arbejdet længe og

med anbefalinger til, hvilke uddannelser der bør prioriteres i

fokuseret med denne dagsorden med flotte resultater, men

boligorganisationerne.

samt uddannelse af medarbejdere i admini-

vi skal sikre et fortsat og bredere engagement. De gode

strationen.

erfaringer skal opsamles, og der skal udvikles redskaber, som

Digitalisering er helt central, når det kommer til en effek-

gør det muligt for den enkelte organisation at dokumentere

tivisering af drift, administration og ledelse. Derfor skal vi

og skabe synlighed omkring resultaterne af effektiviseringen.

fortsat have fokus på de muligheder, digitaliseringen giver,

muligheder – herunder for virksomheder og til

både når det kommer til deltagelsen i beboerdemokratiet,

afdelings- og repræsentantskabsmøder.

Der er stadig et effektiviseringspotentiale, både i drift og

tilkobling til den offentlige Digitale Post og på mange andre

administration. Den almene sektor er en stor indkøber. Der

felter. Alle områder er der arbejdet med igennem længere

er et betydeligt potentiale i effektive og bæredygtige ind-

tid, men vi skal holde fast for at sikre udbredelse, forankring

køb, hvilket vi må have et skærpet fokus på at realisere. Både

og fokus på ansvaret omkring datasikkerhed.

• Udbrede og øge kendskabet til digitaliseringens

inden for allerede eksisterende tiltag og som nye initiativer.
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I VORES INTERESSEVARETAGELSE OPERERER VI PÅ TRE NIVEAUER; LOKALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT. DE TRE NIVEAUER ADRESSERES SOM UDGANGSPUNKT

Kravene i parallelsamfundspakken er problematiske, men de har flere steder

ADSKILT, MEN DE HÆNGER SAMMEN.

ført til stærkere lokale samarbejder med kommunerne. I de såkaldt
hårde ghettoer er der arbejdet med udviklingsplaner, og i ”bobler”-

BL vil

Uanset fra hvilket niveau vi kommunikerer og til hvilken

Det er centralt, at almene boliger ikke sættes lig med

områderne arbejdes målrettet med forebyggelse og udvikling i kampen

målgruppe, skal vores fortælling om sektoren, vores

boliger for socialt udsatte, som der er tendenser til i

for at holde sig ude af ghettolisten.

formål og velfærdsbidrag være den samme. Vi skal

den offentlige debat, men i stedet ses, som hvad det

fremstå som ét samlet BL.

er; boliger til alle, som bebos af mennesker, der lever

Lokalt skal vi understøtte kredsenes dialog med kommunerne og bidrage

samme normale liv som alle andre i landet. For bolig-

til, at der findes fælles forståelser af de lokale løsninger. F.eks. med at

BL’s 100-årsjubilæum er en god anledning til at lancere

organisationer og afdelingsbestyrelser er der en lokal

indgå udlejningsaftaler med fleksible kriterier.

en mere samlende fortælling om den almene sektor,

opgave i at øge kendskabet til livet i områderne ved

der skal styrke vores profil i den lokale såvel som den

eksempelvis at invitere beslutningstagere, organisationer

Der stilles store krav til BL’s lokale repræsentanter som ambassadører, tals-

nationale interessevaretagelse.

og andre mennesker ind i de almene boligområder.

personer, dialogpartnere, forhandlere m.v. I kredsene fortsættes derfor

dialog med kommuner og andre relevante

det gode arbejde i den lokale interessevaretagelse med et særligt fokus på

aktører, lige nu med et særligt fokus på at
forebygge, at flere havner på ghettolisten.

sektor i bred forstand i 100-årsjubilæet med

Aktiviteterne i forbindelse med jubilæet skal være

I 2019 foreligger der et vigtigt stykke arbejde i dels

at udpege og opkvalificere kredsrepræsentanter til at agere og positionere

med til at øge kendskabet til livet i de almene bolig-

at præge en ny regering og engagere de nye ministre

sig endnu stærkere i den lokalpolitiske sammenhæng.

områder blandt såvel beslutningstagere som de, der

og ordførere.

bor i andre boligformer.

I den daglige interessevaretagelse vil vi skærpe vores profil ved mere

23. maj indkaldt til valgmøde
forud for Folketingsvalg 2019.
Det var beboerhuset Trehøje

oner i Housing Europe om en boligpolitisk dagsorden, der skal sikre blandede byer, ordentlige boligforhold for alle og lige nu med et særligt fokus

interessevaretagelse.
• Skærpe profilen i interessevaretagelsen ved

Housing Nordic fortsat arbejde for at styrke organisationen som et politisk
samlingspunkt. Her er særligt fokus på at videreføre og udvikle samarbejdet

noget ved de regler, der ofte

med Nordisk Ministerråd om byggepolitikken og en harmonisering af de

gør alment byggeri dyrere end

nordiske byggeregler med henblik på at reducere byggeomkostninger.

fremmøde.

• Fortsat udvikle værktøjer til brug i den lokale

på ansvarligt energiforbrug.
BL skal under sit formandskab for den nordiske paraplyorganisation NBO –

interessevaretagelse med stort

• Opkvalificere kredsrepræsentanter, der kan
gere, talspersoner og ambassadører.

vil have lav husleje og grøn om-

privat byggeri. Et eksempel på

• Fortsat styrke det lokale samarbejde og

m.v. profilerer BL som kompetent vidensaktør på boligområdet.

politikere og beboere. Beboerne

bakkede bredt op om at gøre

betydning og bidrag.

fungere som stærke lokale interessevareta-

i Roskilde, der var fyldt med

stilling af politikerne. Politikerne

en stærk fortælling om den almene sektors

systematisk at anvende BL-eksperter, der med udgangspunkt i analyser

Internationalt arbejder vi sammen med de øvrige europæiske organisatiBoligselskabet Sjælland havde

• Engagere hele BL og dermed den almene

i øget grad at anvende BL-eksperter i offentligheden.
• Arbejde for en harmonisering af de nordiske
byggeregler med henblik på at reducere
byggeomkostningerne.

Foto: Claus Bech
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Social
bæredygtighed

BL vil
• Fortsat arbejde for, at der i de danske byer og i de
almene boligområder er plads til alle, bl.a. igennem
lokale anvisningsaftaler.
• Arbejde prioriteret og fokuseret på udvalgte
velfærdsudfordringer, såsom ensomhed og
social mobilitet.
• Sikre et tættere samarbejde med KL, bl.a. om
sundhed, beskæftigelse og sårbare beboere.
14

• Arbejde på at give børn de bedste muligheder,
uanset deres udgangspunkt, bl.a. igennem
udbredelse af erfaringerne fra Mod på Matematik.

DE ALMENE BOLIGER BIDRAGER TIL SAMFUNDET VED

I det eksisterende byggeri er et af vores redskaber til at sikre blandede bolig-

Svendborg, 6. september. I ugen op til dronningens

AT LEVERE BOLIGER, DER ER OVERKOMMELIGE I PRIS

områder, at der bakkes op om lokalt forhandlede anvisningsaftaler.

besøg havde alle 737 lejemål fået en invitation om

TIL ALLE. FÆLLESSKABERNE FINDES I HELE DANMARK

Et royalt vingesus kom forbi Skovparken i

at komme og tage imod majestæten. Flere hundrede

SOM ALMENE BOLIGORGANISATIONER, DER HUSER

Vi skal løbende arbejde for, at beboerne i vores boligområder trives. Det gør

FAMILIER OG UNGE, HANDICAPPEDE OG ÆLDRE.

vi på forskellige områder med forskellige aktører. Kun sammen med de rig-

renoveringer og boligsociale tiltag har gjort at

VI VED, AT SPÆNDVIDDEN I BÅDE NATIONALITETER,

tige partnere kan vi løse de komplekse velfærdsudfordringer for de sårbare

området har rystet de negative historier af sig

SOCIALE OG ØKONOMISKE FORHOLD ER EN STYRKE

beboere – ensomhed, fysiske og psykiske sundhedsudfordringer, ledighed.

var mødt frem. Skovparken var indtil december
2017 på regeringens omstridte ’ghettoliste’, men

og ikke længere har ’ghetto’-prædikatet.
Foto: Peter Kristensen

FOR ALLE. TÆNK ENGANG PÅ ALTERNATIVET.
Her skal kommunerne være drivkraften, og igennem et tættere samarbejde
Forudsætningen for dette store samfundsbidrag er, at størstedelen af vores

med blandt andre KL angribes velfærdsudfordringer af fælles interesse –

beboere er helt almindelige velfungerende mennesker. Det er afgørende,

her er både sundhed og øget beskæftigelse højt på dagsordenen.

at de blandede boligområder fastholdes, og at alle befolkningsgrupper har
adgang til at bo i de almene boliger.

Vi ved, at alvorlige sygdomme er langt mere udbredt blandt beboere i
de almene boligområder sammenlignet med resten af Danmark. Ved at

Hvis vi også fremover skal kunne løse den boligsociale opgave rettet imod be-

bruge denne information aktivt, kan vi være med til at sætte fokus på

boere i udsatte positioner og dermed levere kernevelfærd til det danske sam-

udfordringer, såsom ulighed i sundhed, og bidrage til, at der tænkes i nye

fund, skal beboersammensætningen i de almene boliger være bred og robust.

initiativer og løsninger.

BL arbejder både internationalt, nationalt og lokalt for, at der i de danske

Vi arbejder for at fremme den sociale mobilitet i de almene boligområder.

byer er plads til alle. Vores byer skal tilbyde et varieret boligmarked, og der

Det er afgørende, at børnene klarer sig godt i folkeskolen. På baggrund

skal bygges flere almene boliger, særligt i de byer, hvor boligbehovet kun

af vores erfaringer fra samarbejdet med Area9 om en digital lærings-

bliver større som følge af urbaniserings-tendensen.

platform, der skal støtte børn i at hæve deres karakterer i matematik,
skal vi i andet halvår af 2019 udbrede projektet, så endnu flere børn får

I planloven blev der indført en 25-procentregel, som anvendes i mange

glæde af redskabet.

kommuner. Det er vigtigt, at det fortsat er muligt at sikre blandet byggeri,
også i situationer med høje jord- og byggepriser.
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Miljømæssig
bæredygtighed
DE ALMENE BOLIGER UDGØR CA. 20 PROCENT AF DEN SAMLEDE BOLIGMASSE I
DANMARK. BÆREDYGTIGE RENOVERINGER AF DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE
ER DERFOR EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR, AT DANMARK KAN OPFYLDE
EGNE AMBITIONER OG EFTERLEVE INTERNATIONALE CO2-FORPLIGTIGELSER.

16

baggrund af projektet vurderes og formidles de økonomiske såvel som de
klimavenlige potentialer i at bygge efter 2020-standarder for den almene sektor.
I de almene boligområder bor der 1 mio. mennesker. Potentialet i at un-

BL vil

derstøtte en klimavenlig adfærd blandt de almene beboere er stort. Af-

• Sikre, at effekterne på klimaregnskabet også

faldssortering, energiforbrug og deleøkonomi er alle områder, hvor der vil

indgår i forhandlingerne om Landsbyggefon-

være effekter at hente, hvis en større del af de almene beboere agerer mere
miljøbevidst i hverdagen.
Den almene sektor vedligeholder store arealer rundt om i Danmark. Et af
de 17 verdensmål er at sikre rent drikkevand til vores efterkommere. Det er

dens fremtidige renoveringsramme.
• Afdække og synliggøre potentialerne i at arbejde
med beboeradfærd om fx affaldssortering.

derfor vigtigt, at der ikke anvendes sprøjtemidler i boligorganisationer og
afdelinger, også af hensyn til biodiversitet.

• Begrænse brugen af giftige sprøjtemidler på

Almene boligorganisationer landet over har igennem

BL DriftsNet deltager i EU-projektet CoNZEB. Heri

de seneste mange år lagt en stor indsats i at energi-

undersøges, hvordan omkostninger reduceres i nye næ-

I 2019/2020 forventes vigtige aftaler indgået på energiområdet, der kan

renovere og klimasikre boligområderne – til gavn for

sten nul-energibyggerier, de såkaldte 2020-byggerier.

have stor betydning for de almene beboeres udgifter til energi. BL vil arbejde

miljøet, samfundet og ikke mindst beboerne. Men der

Projektets fokus er på familieboliger i etagebyggeri,

for en hensigtsmæssig regulering og omkostningsudvikling af energifor-

• Formidle de økonomiske og klimavenlige poten-

ligger fortsat en stor opgave i at rette op på tidligere

og projektet foregår i et tæt samarbejde med både

syningen, herunder fjernvarmesektoren, som kan bidrage til en energi-

tialer i 2020-byggerier, cirkulært byggeri m.v.

tiders synder, og mange boligområder står i kø for at

danske og udenlandske boligorganisationer samt med

effektiv og bæredygtig omstilling af økonomien. Det vil vi gøre igennem dia-

komme i gang.

inddragelse af beboernes oplevelse af at bo i 2020. På

log med relevante aktører på energiområdet med henblik på at kvantificere
effekter ved eksisterende og ny regulering.

”De almene
boligorganisationer
og vores boliger vil i
fremtiden blive målt på,
i hvor høj grad vi også
arbejder på at sikre en
bæredygtig udvikling.
Solveig Råberg Tingey,
cheføkonom, BL Danmarks Almene
Boliger”
H A N D L I N G S P L A N 201 9 / 2020

de grønne arealer i hele den almene sektor.

• Arbejde for en hensigtsmæssig regulering og
omkostningsudvikling af energiforsyningen,
herunder fjernvarmesektoren, igennem samarbejde med relevante aktører på energiområdet.

Mange boligorganisationer er godt i gang med at opfylde FN’s verdensmål.
”Uden at kende dem har vi jo i flere år arbejdet på en måde, der opfylder
dem. Bygge sikre boliger til en overkommelige pris, grøn energi, bæredygtige
renoveringer og nybyggeri,” siger Morten Homann, direktør i Boligkontoret
Århus, som har 5.700 boliger og el-delebiler i flere afdelinger.
Foto: Simon Jeppesen
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BL vil

Økonomisk
bæredygtighed

• Afdække, om der blandt udenlandske erfaringer
kan søges inspiration til styrkelse af den
danske finansieringsmodel – og de kommende
forhandlinger om Landsbyggefondens fremtidige
renoveringsramme.

DER ER TRE GRUNDLÆGGENDE FORHOLD, SOM KENDETEGNER FINANSIERINGEN AF
DE DANSKE ALMENE BOLIGER. DET FØRSTE FORHOLD ER NON-PROFIT. DET ANDET ER
VORES UNIKKE KOLLEKTIVE OPSPARING I LANDSBYGGEFONDEN, DER SIKRER SOLIDARISK LØSNING AF STORE UDFORDRINGER OG EN GRUNDLÆGGENDE STOR STABILITET I FINANSIERINGEN. DET TREDJE FORHOLD ER BALANCELEJEN, HVOR HUSLEJEN
PÅ AFDELINGSNIVEAU AFSPEJLER DE FAKTISKE UDGIFTER. MODELLEN, SOM VI KENDER
18

DEN, ER HELT UNIK. OGSÅ INTERNATIONALT.
I perioden for denne handlingsplan vil forskellige ele-

sektors fremtidige beskatning. Det er vigtigt med

menter i finansieringsmodellen komme i spil. Der er

en løbende overvågning af, at beskatningen fremover

programsat boligforhandlinger om det fremtidige

også holder sig inden for disse rammer.

renoveringsniveau, som Landsbyggefonden kan støtte.

”Vi er ikke så besatte af fremtiden
- vi omfavner også gårsdagens by.
Og mere præcist har vi forstået, at
genanvendelsen af disse robuste
og imponerende gamle industrielle
strukturer ofte tillader nye rumlige
muligheder, uventede rigdomme og
kvaliteter.” Nathan Romero Muelas,
arkitekt og anmelder i Boligen.

Baseret på erfaringerne de seneste år må forudses, at

Med de 17 verdensmål øverst på dagsordenen og en

den kommunale grundkapital også kan komme i spil

forestående boligforhandling om renoveringsrammen

B45 i Grenaa har opført 89 ungdomsboliger,

som led i kommuneforhandlingerne.

for de kommende fire år er det afgørende, at BL får

6 familieboliger og to erhvervslejemål i et

tydeliggjort det potentiale, der er for at bringe Danmark

nybyggeri, der har skikkelse af en gammel

Rammerne for nybyggeri vil også være relevant. I takt

endnu et skridt nærmere miljømæssig bæredygtighed.

• I samarbejde med parter i byggeriet udarbejdes
en analyse af det fremtidige renoveringsbehov
for at medvirke til kvalificering af de politiske
forhandlinger.
• Arbejde for rammerne for nybyggeriet, så
der også i de store byer kan bygges almene
boliger, herunder også mindre boliger med
lav husleje.
• Arbejde for, at de almene boliger også udenfor
de større byer har en robust placering på
boligmarkedet.

klædefabrik, der lå på grunden.

• Etablere en løbende overvågning af betalingen

med de gode generelle økonomiske konjunkturer er det
blevet vanskeligere, særligt i de store byer København

BL skal arbejde for politiske forståelse for og

og Aarhus, at bygge boliger inden for de lovfastsatte

opbakning til at sikre, at beboernes indbetalinger til

økonomiske rammer. Det gælder især de mindre boliger,

Landsbyggefonden anvendes til solidarisk at løse de

der er stor efterspørgsel efter, men hvor opførelses-

store udfordringer og understøtte den grundlæggen-

udgifterne pr. kvadratmeter er højere.

de stabilitet i finansieringen, herunder med fokus på

parter arbejde for, at implementering af nye

afdelinger, hvor de konstruktionsmæssige forhold

Baselregler omkring finansiel regulering sker

ikke lever op til tidens krav.

på en så hensigtsmæssig måde som muligt for

Tilbage i 2017 blev indgået politiske forlig om ejen-

af ejendomsskatter for almene boliger.
• I samarbejde med nationale og internationale

domsvurderinger og de fremtidige ejendomsskatter, og her blev opnået gode rammer for den almene

H A N D L I N G S P L A N 201 9 / 2020

den almene sektor.
.
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Rhassan Muhareb 37 år, DAB, Brøndby Strand. ”Jeg er verdensmester”. Bor i Brøndby Strand. Jeg arbejder til dagligt med unge, der

Asger Larsen (Bamsefar) 65 år, Holbæk Boligselskab, Holbæk. Siden jeg gik i land i Antwerpen i efteråret 1976, er jeg blevet kaldt

har problemer. Unge, der er på vej ind i en kriminelløbebane. Unge, der har brug for hjælp og støtte. Jeg kan godt lide at hjælpe. Jeg er

Bamsefar. Jeg har sejlet 2,5 år. Jeg var på dækket. Jeg sejlede på alt lige fra en lille coaster til en stor bulk-carrier. Det er et skib med løs

fire gange verdensmester i thaiboxing, to gange europamester. Men det bedste er, at jeg har tre dejlige børn med min kone. Der var nok

last. Jeg var i Grønland for at hente bly og zink-malm. Man var typisk på tur 6 måneder ad gangen. De fleste tatoveringer, jeg har, er lavet

ikke mange af mine egne gamle lærere, der havde regnet med at se mig udtale mig om bandekriminalitet som ekspert i Deadline og

i Nyhavn. Men Ørnen og Løven er lavet i Antwerpen. Jeg har også nogle navne tatoveret, men dem vil jeg ikke afsløre. Foto: Lars Bech

nyhederne. Men med stærk vilje kan man komme langt. Foto: Lars Bech
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20% af Danmarks almene boliger er ikke familieboliger. Det er

Ebbe Frank (tv.) direktør i Bo42, inspicerer

specialboliger. Langt de fleste af de over 120.000 specialboliger

byggepladsen i Rønne. De 30 nye ungdomsboliger

er traditionelle ældre- og eller ungdomsboliger. Men der er også

er nu klar til indflytning. De er omkring 35m2 og er

afdelinger med boliger, der skal dække helt specielle behov for

tegnet af Årstiderne Arkitekter. Pris: 100 kroner om

udsatte medborgere. Her er vi på Grønnemose Allé i Københavns

dagen all inclusive. Han går sammen med Nils Ulrik

Nordvestkvarter.

Nielsen, der er projektleder på byggeriet. Det er
første gang i 20 år, at Bo42 bygger. Der er

Her ligger 21 fredede almene rækkehuse med have til i ’Kunstner-

fremgang på solskinsøen. Også Bornholms

byen’, også kendt som Atelierhusene. Billedkunstner Bodil Brems

Boligselskab ønsker at opføre ungdomsboliger.

er en af de heldige beboere her. Hun har boet der i 25 år.
Foto: Pelle Rink
Foto: Claus Bech.
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BL 100 år — sammen
om et endnu bedre liv.
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