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Om tænketanken for sociale boliger  
Socialborgmesteren i Københavns Kommune nedsatte i efteråret 2018 en tænketank for ”socia-
le boliger”, der skulle komme med idéer og anbefalinger til, hvordan København får bygget flere 
betalelige og socialt innovative boliger til udsatte og sårbare borgere. Socialforvaltningen oplever 
en stigende udfordring ift. betalelige boliger til denne målgruppe. Man kan bl.a. se, at antallet af 
boliger med en husleje på under 4.000 kr. pr. måned er faldet fra 32.700 boliger til 26.600 boliger 
i perioden 2015 til primo 2018 i København1. Herudover opleves der udfordringer med naboskab 
ift. udsatte grupper i en tættere og tættere by.

’Sociale boliger’ er i denne sammenhæng boliger, der omkostningsmæssigt og arkitektonisk er sær-
ligt velegnede til kommunens socialfaglige arbejde med forskelligartede målgrupper.  Boligerne kan 
være ’boligklynger’ eller boliger, som indgår i et eksisterende eller kommende boligmiljø. Det kan 
således være almennyttige boliger, private lejeboliger, skæve boliger mv. med en husleje til maximalt 
3.500 kr. pr. måned og botilbud.

Tænketanken har fået præsenteret kendte data fra Socialforvaltningen (baseret på kommunens 
egne opgørelser) og udfordringer ift. boligbehovet for udsatte og sårbare borgere i København. På 
baggrund af en række møder og drøftelser om problemstillingen, leverer tænketanken anbefalinger 
til, hvordan udfordringen med boligbehovet kan løses. Arbejdet har ikke handlet om, hvordan der 
kan tilvejebringes betalelige boliger til andre målgrupper såsom studerende, men kun til byens mest 
udsatte og sårbare borgere, fx udsatte voksne, borgere med handicap og borgere med sindslidelse.

Tænketanken har i sit arbejde valgt at fokusere på to spor:

• Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare.
• Flere skæve boliger til byens hjemløse.

Det er tanken med anbefalingerne, at de også kan være til inspiration for andre dele af landet, der 
måtte kæmpe med samme udfordringer som København. Tænketanken ønsker at drøfte og kvalifice-
re sine anbefalingerne med andre relevante aktører for at skabe større bevidsthed om og anspore til 
handling i forhold til boligbehovet for udsatte og sårbare borgere. 

Tænketankens medlemmer
• Eivind Kolding, bestyrelsesformand for CASA Group og og Danmarks Skibskredit (for-  
 mand for tænketanken for sociale boliger)
• Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
• Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania
• Tony Christrup, direktør for byudvikling og public affairs, Arkitektgruppen A/S
• Jan B. Sørensen, administrerende direktør A/I A/S
• Jens Elmelund, administrerende direktør, KAB
• Guri Weihe, chef for Strategi og Kommunikation, KommuneKredit (deltager med specia- 
 listviden inden for offentlig-privat samarbejde)

Socialborgmester Mia Nyegaard har deltaget som observatør i tænketankens møder. Socialforvalt-
ningen har sekretariatsbetjent tænketanken. 

1 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/tru/spm/852/svar/1517408/1948119.pdf
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Samlet oversigt over anbefalingerne
Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare:
Anbefaling 1 
Kommunen skal stille krav om betalelige sociale boliger i nye byggeprojekter og renoveringsprojek-
ter og skal indgå i løsningsorienteret dialog med interessenterne om innovativ udvikling og realise-
ring af boligerne.

Anbefaling 2 
Kommunen skal indgå en social udbygningsaftale med de almene boligselskaber og private aktører. 

Anbefaling 3 
Virksomheder, ejendomsselskaber, pensionskasser m.fl. opfordres til at tage et større socialt ansvar 
ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt bæredygtige investeringer.

Anbefaling 4 
Kommunen skal levere en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, 
som er tilpasset deres behov. 

Flere skæve boliger til byens hjemløse:
Anbefaling 1 
Der skal etableres et partnerskab mellem kommunen, almene boligselskaber og private aktører om 
konkrete projektforslag til skæve boliger, og muligheden for at bygge skæve boliger på midlertidige 
grunde skal udvides. 

Anbefaling 2
Målgruppen for skæve boliger skal udvides, så ordningen i praksis også inkluderer unge hjemløse, 
hvilket kræver en nytænkning af de konkrete boliger, så de integreres i eksisterende boligmiljøer.
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Rapport fra tænketanken for sociale boliger

Indledning

En storby der tager socialt ansvar

København fremhæves ofte som en af verdens bedste byer at bo og leve i. En mangfoldig storby i 
vækst, hvor livskvaliteten er høj og hvor beboerne har gode muligheder for at trives og føles sig tryg-
ge. Det er nogle af grundene til, at byen hvert år vokser med 10.000 nye indbyggere1.   

Men som alle andre storbyer har København også borgere med store udfordringer i livet. De kan 
have misbrugsproblemer, være hjemløse eller have så store psykiske eller fysiske sårbarheder, at de 
har brug for hjælp. Mange af disse mennesker har stadigt vanskeligere ved at få tilbudt en bolig, som 
de kan betale i København. 

Med Københavns livability følger derfor også responsibility – et samfundsansvar. Den sociale 
balance i byen er en af de afgørende forudsætninger for, at København kan være en attraktiv by for 
borgere, virksomheder og turister. 

Det er især vigtigt i en by, der har taget FNs verdensmål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund 
til sig, som bl.a. skal sikre alle adgang til egnede boliger til en overkommelig pris og gøre byud-
viklingen mere inkluderende. Og som i sit nye forslag til kommuneplanstrategi for udviklingen af 
København i årene frem til 2031 sætter fokus på, at København skal være en social og mangfoldig 
by med en høj social sammenhængskraft. 

København skal være en by med plads til alle – også byens mest udsatte og sårbare borgere. Men før 
det kan lykkes, kræver det, at både kommunen, københavnere og virksomhederne tager ansvar. 

En blandet by kræver flere sociale boliger – 
og lokal dialog for at opnå trygt og inkluderende naboskab

Det er vigtigt, at de udsatte og sårbare borgere føler sig som en del af den by, de bor i, og at byen er 
blandet på tværs af samfundslag og baggrunde. Skal København være en inkluderende by, handler 
det ikke kun om at give sårbare borgere tag over hovedet – de skal lokalt inkluderes i fællesskabet 
med andre københavnere. 

De fleste sårbare borgere kan og bør integreres i et almindeligt boligmiljø tilknyttet den relevante 
sociale støtte. Det skaber for denne gruppe et bedre og mere værdigt liv ud over at være de relevan-
te rammer for rehabilitering, ligesom boligformen formentlig indebærer lavere omkostninger end 
specialiserede herberge eller botilbud. 

Men en af de største udfordringer i København for, at dette kan lade sig gøre, er et stort behov for 
betalelige og socialfaglige intelligente boliger, der kan tilbydes udsatte borgere med en lav beta-
lingsevne. 

Selvom København oplever stor økonomisk vækst, og der kommer flere til byen, er det ikke alle 
københavnere, der har været en del af de seneste års opsving. For mange udsatte grupper med lav 
betalingsevne er byens nuværende boliger blevet for dyre. Det skyldes bl.a., at grundene er blevet 
dyrere, og byggeomkostningerne er steget.

1 https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/uploaded-files/verdensby_med_an-
svar_-_forslag_til_kommuneplanstrategi_2018_0.pdf
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Når boligerne bliver for dyre og indtægterne for små, stiger efterspørgslen naturligvis på de billigste 
boliger. Det kan eksempelvis ses i Københavns Kommunes venteliste for den boligsociale anvis-
ning, hvor der er et årligt efterslæb på 200 af de billigste boliger (Fra Københavns Kommunes egen 
opgørelse). 

De manglende betalelige boliger til byens udsatte og sårbare borgere mener tænketanken er en 
stor udfordring for byens ambition om at være en social bæredygtig og inkluderende storby, hvor 
borgerne reelt er integreret i byens kvarterer. 

Alle skal løfte deres del af ansvaret
Manglen på betalelige sociale boliger gør det nødvendigt at afsøge nye muligheder og alternative 
løsninger, så flere udsatte og sårbare borgere kan få deres egen bolig og dermed et værdigt liv som 
en del af et lokalsamfund.

Men byens sociale bæredygtighed opstår ikke af sig selv. Tænketanken forventer, at Københavns 
Kommune skal løfte sit ansvar inden for de rammebetingelser, kommunen er underlagt. Men kom-
munen kan ikke løse opgaven alene, og vi må erkende, at der er behov for samarbejde på tværs af 
sektorer. Alle relevante aktører, og ikke blot de almennyttige boligorganisationer, bør bidrage til at 
tilvejebringe den relevante boligmasse. Ellers risikerer vi en mere opdelt by, hvor udsatte og sårbare 
bosættes i enklaver – og et stigende antal hjemløse. 

En blandet by forudsætter et bredere samarbejde og aktiv handling fra erhvervslivets og civilsamfun-
dets side – i et tæt samspil med kommunens socialfaglige indsats. Private boligaktører skal bidrage 
til at udbyde sociale boliger og stole på værdien af mangfoldigt naboskab. I den proces er det vigtigt, 
at alle beboere føler sig trygge og inddraget, og at samarbejdet forholder sig konkret til, hvilke bolig-
miljøer og lokationer, der egner sig til de forskellige typer af udsatte borgere. 

Og den kræver også noget af københavnerne. De skal være indstillede på, at man i en blandet by er 
nabo til mennesker, der kan have det svært i livet. Disse mennesker kan have fysiske, psykiske eller 
sociale problemer. Det kræver overskud, omsorg, rummelighed og en gang i mellem en hjælpende 
hånd fra naboerne. Men godt naboskab kan også bidrage til, at byens sårbare og udsatte borgere 
kan få en mere selvstændig tilværelse og et værdigt liv. Derfor er det vigtigt, at københavnerne tager 
naboskabet på sig.

Tænketanken vil derfor gerne appellere til både Københavns Kommune, til det private marked, de 
almene boligorganisationer og til civilsamfundet om gå sammen om at løfte ansvaret, både når det 
handler om at finde nye løsninger på boligmanglen, anvise finansieringen og udgøre de gode naboer. 
En løsning på boligmanglen er ikke kun til gavn for de udsatte og sårbare borgere. Det er det bedste 
for hele byen.

Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare

Behovet
Kommunen har overordnet set en forpligtelse til at anvise boliger, som de anviste borgere har råd til 
at fastholde. Dyrere grunde og byggeomkostninger samt renoveringer i den almene sektor har imid-
lertid betydet, at mange boliger de seneste år er blevet for dyre for målgrupperne i den boligsociale 
anvisning. Man kan bl.a. se, at Københavns Kommunes boliganvisning har modtaget over 600 
indstillinger i 2017 af enlige borgere. Ca. 275 af disse har en betalingsevne på højst 3.000 kr. om 
måneden. Kommunen har kun modtaget omkring 100 boliger i denne prisklasse (fra Københavns 
Kommunes egen opgørelse).

De seneste år har Københavns Kommune returneret ca. halvdelen af de boliger, som er til rådighed 
for boligsocial anvisning (figur 1), og ventetiden for en almen bolig til under 3.500 kr. pr. måned er 
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ca. et år. Ventetiden er mest markant for borgere med den laveste betalingsevne (figur 2). 
Prisudviklingen på boliger i København betyder også, at det i stigende grad er blevet vanskeligt 
at finde ledige betalelige boliger, som borgere med lav betalingsevne har råd til at betale. Trafik-, 
Bygnings- og Boligministeriet har vurderet, at antallet af boliger med en husleje på under 4.000 kr. 
pr. måned er faldet med 19 % i Københavns Kommune fra 2015 til primo 2018 (fra 32.700 boliger 
til 26.600 boliger). Almene boliger, hvor der er kommunal anvisningsret, udgør ca. 40 % af det 
samlede antal boliger i denne prisklasse.  
  
Målgruppen for boligsocial an-
visning i Københavns Kommune 
er generelt familier og enlige, 
som både har en boligudfordring 
og en social udfordring. Løsnin-
gen af boligproblemet er ofte en 
nødvendig forudsætning for at 
håndtere den sociale problem-
stilling hos borgeren. Disse 
borgere kan bo i et almindeligt 
boligmiljø, evt. med tilknyttet 
støtte og rådgivning fra kommu-
nen. Det kan fx være borgere fra 
krisecentre, borgere med psykisk 
(fx ADHD, autisme) eller fysisk 
handicap, unge der har været 
anbragt, flygtninge eller familier, 
der er blevet udsat af tidligere 
bolig. 

Det er afgørende, at der findes løsninger på, hvordan det er muligt at imødekomme behovet for beta-
lelige boliger, der er integreret i det almindelige byggeri, hvoraf nogle er designet efter særlige

Figur 2: Ventetiden for borgere, der skal have en almen bolig fordelt på forskellige boligprisgrupper. 
Ventetiden opgøres som antal dage fra en borger er indstillet til en bolig til vedkommende har accep-
teret tilbuddet. Fra Københavns Kommunes egen opgørelse.

 Figur 1: Andelen af returnerede boliger i Københavns Kommune 
i perioden 2011-1.halvår 2018.Grafen viser, hvordan andelen 
af boliger, som Københavns Kommune returnerer, har udviklet 
sig. Fra Københavns Kommunes egen opgørelse.
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behov hos den udsatte og måske også i forhold til naboskabet – og som er betalelige. Her ser tænke-
tanken både en almen og en privat vej at gå.

Anbefalinger 

1. Kommunen skal stille krav om betalelige sociale boliger i nye byggeprojekter og renoveringsprojek-
ter og skal indgå i løsningsorienteret dialog med interessenterne om innovativ udvikling og realiserin-
gen af boligerne. 

I dag stiller Københavns Kommune et generelt krav om, at 25 % af arealet i nye byudviklingsom-
råder skal være almene boliger for at sikre en blandet sammensætning af boligformer. I øvrigt har 
Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København en fireårig hovedaftale, som 
sætter rammerne for samarbejdet og udviklingen af de almene boligområder i København. I aftalen 
for 2014-2018 står der, at 10 % af boligerne i nye almene boliger etableres som små boliger, der 
koster under 3.200 kr. pr. måned. De 10 % billige boliger bygges dog hovedsageligt som ungdoms-
boliger og ikke til udsatte og sårbare borgere. 

Kommunen bør også prioritere de udsatte grupper i forbindelse med de aktuelle forhandlinger af 
den næste fireårige hovedaftale med de almene boligorganisationer og i kravet om 25 % almene 
boliger. Det kan gøres ved fx at stille konkrete krav til boligernes størrelser og priser – enten som 
betalelige almene boliger med en husleje på under 3.500 kr. pr.måned, målrettet specifikke grupper 
i Socialforvaltningen, eller som botilbud. Herunder er det vigtigt, at kommunen ift. konkrete projek-
ter om sociale boliger sikrer det rette omfang og niveau af tilgængelighed for borgere med handicap.

En mulighed er ligeledes, at kommunen fremadrettet stiller krav om 20 % almene boliger og 5 % 
boliger på under 3.500 kr. pr. måned. Det betyder så også, at de 5 % betalelige boliger, der bygges, 
ikke nødvendigvis skal bygges alment, men også kan løftes af private aktører. 

Under alle omstændigheder skal kommunen, når man har et konkret byggeprojekt, samle relevante 
interessenter i en forhandling, hvor man kan drøfte de forskellige krav om betalelige sociale boliger, 
og hvordan disse krav skal udmøntes. I en sådan forhandling er det afgørende, at kravet om beta-
lelige sociale boliger igangsættes fra starten i byggeprojektet og ikke ender som sidste skridt i et 
byggeprojekt. 

Der kan vindes socialfaglige værdier, lokal tryghed og mere rehabilitering for udsatte borgere, når 
både det byggeprofessionelle og det socialfaglige miljø inddrages i byggeri og lokaludvikling.

2. Kommunen skal indgå en social udbygningsaftale med almene boligselskaber og private aktører. 

Planloven giver kommunerne mulighed for at indgå i et offentligt-privat samarbejde om infrastruktur 
og byggemodning for et bestemt område gennem de såkaldte ”udbygningsaftaler”. 

Kommunen bør også anvende dette redskab på det sociale område og indgå en såkaldt ”social ud-
bygningsaftale” med såvel private som almene boligselskaber. På den måde kan kommunen, private 
aktører og almene boligselskaber forhandle sig til en aftale, der forpligter sig på opførslen af et antal 
sociale boliger i et nyt byggeprojekt.

Aftalen kan eksempelvis udarbejdes inden for kravet om de 25 % almene boliger i et nyt byområde 
(jf. første anbefaling) eller i et byområde, hvor 25 %-kravet ikke kan stilles. Den kan både omhandle 
enten betalelige boliger til under 3.500 kr. pr. måned eller mulighed for opførslen af botilbud. Et 
andet eksempel kan være at forhandle et antal sociale boliger ved at se på fortætning/forhøjelse af 
bebyggelsesprocenten eller inden for et krav om erhvervsprocent i en social udbygningsaftale.
I en social udbygningsaftale kan man også forestille sig, at private aktører på ejendomsmarkedet, 
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som en del af deres samfundsansvar, lader et byggeris øvrige lejere indirekte bidrage til opførslen af 
betalelige sociale boliger over huslejen. 

Skal en social udbygningsaftale kunne lade sig gøre, må kommunen også acceptere, at den private 
udlejer opstiller kriterier for, hvilke udsatte grupper, man ønsker i sit byggeri for på den måde at 
fremme, at der bygges flere boliger. 

3. Virksomheder, ejendomsselskaber og pensionskasser skal opfordres til at tage et større socialt 
ansvar ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt bæredygtige investeringer. 

Som nævnt har både kommunen, civilsamfundet og private aktører et ansvar for og en rolle i at skabe 
og fastholde en socialt bæredygtig og inkluderende storby. For at imødekomme det stigende behov 
for betalelige boliger til byens mest sårbare og udsatte borgere skal flere aktører på ejendomsmarke-
det løfte det sociale ansvar – både ejendomsselskaber, pensionskasser og andre private aktører. 

Kommunen er forpligtet til at yde det tilstrækkelige niveau af hjælp, støtte og indsats til sårbare og 
udsatte borgere, men boligudfordringen kan ikke løses alene af kommunen. Dette er et fælles socialt 
ansvar og en udfordring, der skal løftes i fællesskab. 

Virksomheder og pensionskasser kan bidrage ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt 
bæredygtige investeringer fremfor udelukkende at fokusere på det økonomiske afkast, der kan 
opnås. Private aktører på det københavnske boligmarked bør indtænke sociale boliger i deres miljø-
mæssige, sociale og ledelsesmæssige standarder for at skabe en bæredygtig social udvikling i byen. 
Man kunne i den sammenhæng overveje at etablere en social certificering, der fx refererer til FN’s 
verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), for virksomheder og pensionskasser på linje 
med andre former for certificering.  

4. Kommunen skal levere en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, 
som er tilpasset deres behov. 

Københavns Kommune har en vigtig rolle i forhold til at stille de krav der muliggør mangfoldigheden 
i byen. Den rolle kræver også, at kommunen tager sit ansvar på sig. Det er afgørende, at kommunen 
leverer en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, der er tilpasset 
deres behov. En tilstrækkelig social indsats og støtte giver en reel mulighed for, at kommende nabo-
er kan føle sig trygge i deres hjem, at det private marked kan føle sig sikre i deres investeringer samt
at udsatte og sårbare borgere kan håndtere hverdagens udfordringer uden at miste deres bolig.
 
Flere skæve boliger til byens hjemløse 

Behovet
Skæve boliger er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. 
Beboerne har brug for et stort støttebehov, som varetages af kommunen og/eller den tilknyttede 
sociale vicevært i dagligdagen. I dag gives de skæve boliger primært til ældre hjemløse (over 30 år), 
som har været hjemløse længe. Københavns Kommune står stadig med et udækket behov på ca. 50 
skæve boliger i de kommende år. 

En af de største barrierer i København for at opføre skæve boliger er at finde egnede og ledige 
grunde. Det normale koncept for skæve boliger er 12 små fritliggende træhuse med egen lille have. 
Dette fordrer en grund på 2.500-3.000 m2. 

Oftest er det kommunen, der tager initiativet til etableringen af skæve boliger, men der kan være en 
række udfordringer for kommunen ift. at få bygget de skæve boliger, selv hvis finansieringen er til 
stede. Det kan fx være på grund af manglende grunde.  
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Der er over årene blevet færre hjemløse i København, men det ændrer ikke på, at der fortsat er 
et stort behov for at få etableret skæve boliger til de hjemløse, der er. Dette er bl.a. vigtigt, fordi 
kommunen har en Housing First-strategi, hvor tag over hovedet er udgangspunktet for at integrere 
hjemløse borgere i samfundet. 

Anbefalinger

1. Der skal etableres et partnerskab mellem kommunen, almene boligselskaber og private aktører om 
konkrete projektforslag til skæve boliger, og muligheden for at bygge skæve boliger på midlertidige 
grunde skal udvides.

Der er fortsat en målgruppe af ældre hjemløse, som har brug for fritliggende skæve boliger med luft 
og rum omkring sig, og som evt. ligger afsides. På trods af et statsligt tilskud på 400.000 kr. er der 
dog ikke fremdrift i etablering af disse skæve boliger. Det kan bl.a. skyldes, at kommunen mangler 
ledige grunde, men også at andre relevante aktører, såsom private ejendomsselskaber eller bygher-
rer, ikke tager initiativ til at købe grunde og etablere skæve boliger. 

Der bør derfor udvikles et partnerskab mellem kommunen, almene boligselskaber og private aktø-
rer, som har til formål at få udarbejdet en række konkrete projektforslag (med koncept for boligtype, 
finansiering og placeringsmuligheder/grunde) inden for en fastsat tidsperiode. Projektforslagene 
skal efterfølgende præsenteres for kommunen, fonde og andre interesserede ejendomsselskaber 

Derudover bør staten give kommunen dispensation til at opføre skæve boliger til hjemløse borge-
re over 30 år på midlertidige grunde i en periode op til 10 år, hvor lokalplanen ellers ikke tillader 
boliger – på samme måde, som Københavns Kommune har fået lov til at gøre det for udsatte unge i 
København. Dette redskab kan anvendes i partnerskabet, som et skridt på vejen til at aflaste efter-
spørgslen på kort sigt, hvis der ikke kan findes egnede og ledige grunde. 

2. Målgruppen for skæve boliger skal udvides, så ordningen i praksis også inkluderer unge hjemløse, 
hvilket kræver en nytænkning af de konkrete boliger, så de integreres i eksisterende boligmiljøer.

Kommunen bør blive bedre til at anvende lovgivningen bredere end den gør i dag. Det kan fx ske 
ved at udvide målgruppen som visiteres til skæve boliger, så den også omfatter unge hjemløse, der 
ikke kan tilpasse sig i et almindeligt boligmiljø. Dermed kan den yngre målgruppe også få gavn af de 
skæve boliger og få erfaring med at bo i egen bolig i et boligmiljø, hvor der er lokalt forankret social-
faglig støtte. Det kan gøre det muligt for de unge på sigt at flytte til en almindelig bolig.

Hvis målgruppen udvides, bør kommunen i endnu højere grad se på andre måder at bygge skæve 
boliger på, fx som etagebyggerier eller opgangsfællesskaber. Det vil gøre det muligt at integrere 
unge hjemløse i almene boligmiljøer med almindelige familier og unge. Desuden kan etablering af 
etagebyggeri og opgangsfællesskaber lette opgaven med at finde egnede grunde i byen. Derudover 
bør man se på om skæve boliger frem for at blive bygget i afdelinger kan deles op i enkelte skæve 
boliger, der integreres i et alment boligbyggeri. Boligerne kan være små 1 eller 2 rums boliger på 
20-30 m2 med køkken og badeværelse på under 3.500 kr. i husleje pr. måned.


