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Vedrørende anvisning til bofællesskaber i almene bebyggelser

Der findes dag mere end 350 bofællesskaber for seniorer og ældre rundt om i landet. Størstedelen af
dem er oprettet i almene bebyggelser. Den almene boligsektor har således været med fremme i
forhold til udbredelsen og oprettelse af bofællesskaber de sidste 20 år.

Bofællesskaber repræsenterer en særlig form for socialt fælleskab, hvor beboerne ikke kun påtager
sig et fælles ansvar for at vedligeholde deres boliger, men også gennem sociale aktiviteter og netværk
er med til at skabe livskvalitet for de enkelte beboere. Bofællesskaber kan derfor være en god boform
at blive gammel i.

I dag er vi længere på arbejdsmarkedet og raske og rørige langt op i alderen, hvilket har forstærket
interessen hos seniorer og ældre for at flytte i bofælleskab på et senere tidspunkt i livet end tidligere.
Bofællesskaber er nemlig en boform, der giver mulighed for et aktivt selvstændigt liv i fælleskab med
andre, også efter at vi har forladt arbejdsmarkedet. Dette afspejler sig også i, at antallet af ældre over
70 år udgør en stor andel af dem, som i dag bor i bofælleskab. Derfor er det en boform, vi skal værne
om, og som jeg gerne ser udvikle sig yderligere..

På den baggrund finder jeg det meget bekymrende at høre om ældre, der alene på grund af alder på
forhånd bliver afvist til en bolig i et bofællesskab, som det fremgår af Ældre Sagen Nyt. februar 2013.

Den form for aldersdiskrimination er efter min mening ikke acceptabel. For de bofællesskaber, der er
oprettet med offentligt støtte, mener jeg, at vi må sikre, at alderen ikke begrænser adgangen til en
bolig i et boligfællesskab.

Jeg har fuld forståelse for, at man i bofællesskaberne har øje for, hvordan det sikres, at de daglige
funktioner og vedligeholdelsen af boligerne og udearealer kan udføres - også i fremtiden. Men det må
bero på en konkret vurdering af, hvad og hvordan den enkelte ansøger kan bidrage hertil — og ikke
ved at sætte et alderskriterium.

Jeg vil derfor gerne appellere til jer i kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation om, at I
vurderer, om der er behov for en præcisering at reglerne i de udlejningsaftaler, som I har indgået i
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forbindelse med oprettelse af almene familiebofællesskaber, så vi undgår, at alderen alene er et
kriterium for at flytte ind i et bofælleskab.

Jeg håber på jeres støtte hertil.

Med venlig hilsen
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