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Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Onsdag den 15. maj Kl. 17-21
Vester Voldgade, Billedsalen
Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Monia Stoltz, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Stine Hesselund Hassing og Ulrik Falk-Sørensen.
Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Anders Rosendal, Anne Mette Fredsgaard
Svendsen og Matilde Pedersen.
Gæster: Solvej Strømsted (punkt 3 og 4), Mikkel Boel (punkt 3 og 4), Ulrik Steen Jensen (punkt 5
og 6), Solvejg von Barm (punkt 9 og 10) og Mikkel Kjøgx (punkt 7).
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Henrik Thorenfeldt
Formalia
1.

Referater

2.

Revisionsprotokol

A-sager
3.
./.
4.
./..
5.
./..
6.
./.

Årsregnskab inklusiv revision (B)

7.
./.

Almenbolig+ ændring af administrationspraksis (B)

8.
./..
9.
./..
10.
./
11.
./

Ordinært repræsentantskabsmøde (B) Fortrolig

Afdelingsregnskaber (B)
Byggeforretningsføreraftaler (B) Fortrolig
Nybyggeri (B) Fortrolig

Udkast til ny almenboligaftale og udlejningsaftale 2019-2023 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds (O)
Konsekvenser af ændring af udlejningsbekendtgørelsen (O)
Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB (B)

B-sager
12. Egeløvparken – Trækningsret (B)
./
13. Højstensgård – Trækningsret (B)
Organisationsbestyrelsesmøde 15. maj 2019
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./
Orienteringspunkter
14. Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
15. BL
Udpegning af repræsentant til BL’s repræsentantskab
16. Formand / administration / øvrige
Afslutning
17. Eventuelt
18. Næste møde og evaluering af dette møde

Organisationsbestyrelsesmøde 15. maj 2019
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Punkt 3: Årsregnskab inklusiv revision (B)

Årsregnskab 2018 (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 15. maj 2019
- Forretningsudvalget den 6. maj 2019
- 2. maj 2019 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til foreningens årsregnskab for 2018.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at foreningens årsregnskab for 2018 godkendes, jf. bilag 1.

2.

at udkast til revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab for 2018 for foreningen og afdelinger tages til efterretning, jf. bilag 2.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til foreningens årsregnskab for 2018 og revisionsprotokollat.

Løsning
Det endelige årsregnskab for 2018 er vedlagt som bilag 1. Udkast til årsregnskabet er revideret, og
der foreligger udkast til revisionsprotokollat (bilag 2). Revisionsprotokollatet indeholder forhold vedrørende foreningen og afdelingerne.
Efter færdiggørelse af alle afdelingsregnskaber udarbejdes spørgeskema for foreningen og afdelinger med tilhørende noter. Årsregnskabet indeholder desuden økonomisk beretning, anvendt regnskabspraksis, regnskab for sideaktiviteter og påtegninger.
Afdelingsregnskaberne for 2018 forelægges Driftsudvalget på møde den 6. maj 2019, herunder
regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.
Resultat for selskabets drift
Regnskabsresultatet for 2018 er et overskud på 8 mio. kr. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Resultatet overføres til arbejdskapitalen.
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3B’s egenkapital
Udviklingen i 3B’s egenkapital fremgår af tabellen nedenfor.
3B’s egenkapital. Mio. kr.

Pr. 31/12 2017

Pr. 31/12 2018

Ændring i 2018

Arbejdskapitalen – bundet

8,7

5,7

-3

Arbejdskapitalen – likvid

10,1

22,8

12,7

Arbejdskapitalen – samlet

18,8

28,5

9,7

Dispositionsfonden – bundet

171,4

171,2

-0,2

Dispositionsfonden – likvid

10,2

5,5

-4,7

Dispositionsfonden – samlet

181,6

176,7

-4,9

Boligorganisationsandele

11,7

11,7

0

3B’s egenkapital

212,1

216,9

4,8

Arbejdskapitalen
Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31/12 2018 28,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,7 mio. kr. i løbet
af 201. Stigningen skyldes primært årets overskud på 8 mio. kr., samt at afdelinger har indbetalt til
arbejdskapitalen.
Dispositionsfonden
Dispositionsfonden udgjorde pr. 31/12 2018 176,7 mio. kr., hvilket er et fald på 4,9 mio. kr. i løbet
af 2018. Den disponible del af dispositionsfonden er faldet blandt andet på grund større tilskud til
fysiske helhedsplaner, samt tilbagebetaling af gamle driftslån til Landsbyggefonden.
Den likvide del af dispositionsfonden udgjorde ved årets afslutning 5,5 mio. kr.
Udvikling i egenkapitalen
Der er i 3B stort fokus på udviklingen i egenkapitalen, jf. særskilt politik herom. Det bemærkes dog,
at den samlede egenkapital er steget i løbet af 2018.
Revisionsprotokollat
Revisionsprotokollat foreligger snart i udkast. Protokollatet indeholder, formodes det på baggrund
af dialog med revisor, ingen forbehold eller kritiske bemærkninger.
Væsentlige forhold som fremhæves i revisionsprotokollatet omfatter:


Der er i en række afdelinger ikke tilstrækkelige henlæggelser til at gennemføre fremtidig
vedligeholdelse.
2
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De nuværende procedurer for afdelingernes likvide midler (afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb mv.) er uhensigtsmæssige.



Der bør findes en løsning på udfordringerne med Egelunden Erhverv i samarbejde med
KAB og med Herlev Skole, områdekontor i samarbejde mellem KAB og afdelingsbestyrelsen.

For så vidt angår de to første punkter, har organisationsbestyrelsen lagt op til, at der skal findes
løsninger på disse forhold i opgavegrupperne om henholdsvis ’Bygningseftersyn og henlæggelser’
og ’Lettere at være afdelingsbestyrelse’. For så vidt angår det sidste punkt med egelunden Erhverv, har Organisationsbestyrelsen vedtaget at KAB skal arbejde med et salg af afdelingen.
På organisationsbestyrelsesmødet den 15. maj 2019 deltager 3B’s revisor PwC, som vil fremlægge årsrevisionsprotokollatet.

Økonomi
Økonomien er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil årsregnskabet for 2018 inklusiv revisionsprotokollat blive fremlagt til godkendelse for repræsentantskabet den 6. juni 2019.

Bilag
1.
2.
3.
4.

Udkast til Årsregnskab for 2018.
Udkast til Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018.
Udkast til Ledelsens regnskabserklæring boligorganisationen
Prognose over 3B’s dispositionsfond 2018-2047

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen med den bemærkning at der ønskes en prognose over 3B’s dispositionsfond, jf. bilag 3, og med det forbehold
at revisors bemærkninger blev forelagt til organisationsbestyrelsesmødet den 15. maj 2019.
Forretningsudvalget bemærkede at der skal tages hånd om det utilstrækkelige henlæggelsesniveau der er i nogle afdelinger.
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Bilag til Punkt 3: Årsregnskab inklusiv revision (B)
• Bilag 1 - 3B Årsregnskab 2018.pdf
• BIlag 2 - Udkast til Revisionsprotokollat til årsregnskabet for
2018.pdf
• Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring boligorganisationen.pdf
• Bilag 4 - Prognose over 3B’s egenkapital.pdf
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Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2018

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 1 - 3B Årsregnskab 2018.pdf
Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2018
01-01-2018
31-12-2018

Regnskab for boligorganisation
Boligorganisation

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

Evt. forretningsførerorganisation

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
KAB

Navn
Københavns Kommune

Adresse

Adresse
Vester Voldgade 17
1552 København V

Adresse
Rådhuset
1599 København V

Telefon/Fax

Telefon/Fax
3363 1000

Telefon
33 66 33 66

E-postadr.

E-postadr.
kab@kab-bolig.dk

CVR-nr.

31394414

Matrikel Nr.

Boligorganisationen
omfatter i alt:

CVR-nr. 31991617
Bruttoetageareal i
alt m²

Antal lejemål

Boliger fordelt på antal rum
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum
6 rum
Bofællesskaber
Supplementsrum/Hybler
Boligoplysninger i alt

51.856,00
178.535,75
370.626,82
233.682,78
85.970,40
401,70
1.916,60
1.796,80
924.786,85

1.180
2.893
4.574
2.470
763
3
35
72
11.990

Heraf Familieboliger
Heraf Ældreboliger
Heraf Ungdomsboliger
Heraf Bofællesskaber
Heraf Medejerboliger
Heraf Supplementsrum/Hybler
Boligoplysninger i alt

842.390,85
58.307,90
13.248,60
1.916,60
7.126,10
1.796,80
924.786,85

10.529
899
382
35
73
72
11.990

10.134,25
20.558,90
11.602,00
6.124,33

14.060,63
62.480,11

93
47
5
11
1.076
183
1.415

987.266,96

13.405

Øvrige lejemål:
Erhvervslejemål
Institutioner
Plejehjem
Servicearealer
Garager/Carporte/P-pladser/Antennepladser
Kældre/loftrum
Diverse afdelingslokaler
Øvrige lejemål i alt
Lejemålsoplysninger i alt

101

Side 2

á lejemålsenhed

1
1
1
1
1
1

Antal lejemålsenheder

10.529,0
899,0
382,0
35,0
73,0
72,0
11.990,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

184,0
419,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1/5
1/5

106,0
215,2
0,0
924,2
12.914,2
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Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2018
Side
3

Indholdsfortegnelse

4

Økonomisk beretning

7

Anvendt regnskabspraksis

8

Foreningen:
Resultatopgørelse
Balance
Noter

23

Fast note sideaktiviteter

24

Revisionspåtegning

27

Afdeling for ekstern ejendomsadministration:
Resultatopgørelse
Balance
Noter
Påtegninger

32

Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder:
Resultatopgørelse
Balance
Noter
Påtegninger

39

Spørgeskema

41

Noter til spørgeskema

44

Revisorerklæring spørgeskema

46

Administrationspåtegning, bestyrelsens påtegning og
øverste myndigheds påtegning

Side 3

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 1 - 3B Årsregnskab 2018.pdf
Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
Resultatopgørelse
Årets resultat blev et overskud på 8,0 mio. kr., hvilket ledelsen og bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Årets drift bærer præg af organisationsbestyrelsens beslutning om at indgå administrationsaftale med
KAB pr. 1. januar 2019. Især på personaleområdet har der været færre udgifter i året, som følge af fratrædelse,
som ikke er genbesat og besparelse af rekruttering.
Som følge af administrationsaftalen indeholder budget 2019 ikke udgifter og indtægter, der vedrører
administrationen.
Årets regnskabsprognoser har været forelagt organisationsbestyrelsen i den kvartalsvise ledelsesinformation.
Seneste prognose for regnskab 2018 pr. 30. september 2018 viste et forventet overskud på 6,7 mio. kr.
Årets resultat skyldes hovedsagelig lavere personaleudgifter. Besparelsen modsvares delvis af udgifter til
kompensationer og tab.
De samlede bruttoadministrationsudgifter var 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret.
De væsentligste budgetafvigelser i 2018 fremgår af tabellen nedenfor (tal i mio. kr.):
Afvigelse Hovedforklaring på afvigelse

Regnskab

Budget

Personaleudgifter

54,6

61,2

6,6

Mindreudgiften vedrører især løn mv.
og refusioner. Dog merudgifter til
rekruttering og vikarer

Kontorholdsudgifter

8,6

9,1

0,5

Vedrører primært abonnementer mv.
og tryksager

Kontorlokaleudgifter

4,5

4,6

0,1

Mindreudgiften fordeles over flere
konti, men modsvares af merudgifter
på vedligehold

Særlige aktiviteter

0,3

0,6

0,3

Vedrører især ikke realiserede udgifter
til projekter mv.

Administrationsbidrag

61,4

60,9

0,5

Merindtægten vedrører primært
kommunikationsopgaver og
boligsociale aktiviteter

Byggesagshonorarer

13,9

13,2

0,7

Merindtægt på nybyggerisager

Mindreudgifter og merindtægter:

Mindreudgifter og merindtægter i alt

8,7

Merudgifter:
Ekstraordinære poster, netto

2,1

0,6

Budgetafvigelse i alt

-1,5
7,2

Side 4

Merudgifterne består af
kompensationer og tab og
outplacement
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Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
Renter
Der er i 2018 opnået et renteresultat på 4,1 mio. kr., der er fordelt efter indestående til afdelinger,
dispositionsfonden og arbejdskapitalen. Indeståender er forrentet med 0,53 pct. (tal i mio. kr.):
Renter 2018

Regnskab

Samlet renteoverskud

4,1

- Fordelt til afdelinger

3,9

- Fordelt til dispositionsfonden

0,1

- Fordelt til arbejdskapitalen

0,1
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Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
Balance
Foreningens balance udgør 1.085 mio. kr. pr. 31. december 2018. I 2017 var balancen 986 mio. kr.
Egenkapitalen pr. 31. december 2018 med sammenligning til året før (tal i mio. kr.):
2018

2017

Regnskab Disponibel Regnskab Disponibel
Boligorganisationsandele

11,8

0

11,7

0

Dispositionsfond/særlig henl. konto

176,7

5,5

181,6

10,2

Arbejdskapital

28,5

22,8

18,8

10,1

Egenkapital i alt

217,0

28,3

212,1

20,3

Dispositionsfonden kan opdeles i (tal i mio. kr.):
Regnskab
2018

2017

176,7

181,6

- Udlån til afdelinger

35,2

35,7

- Egen trækningsret m.v.

98,9

110,3

- Administrationsejendommen

36,9

25,2

- Andet

0,2

0,2

Disponibel

5,5

10,2

Dispositionsfond/særlig henl. konto
Heraf bundet i:

Der er udbetalt tilskud, ydelsesstøtte m.v. fra dispositionsfonden og egen trækningsret på i alt 51,5 mio. kr.
i 2018. Til sammenligning blev udbetalt tilskud m.v. på i alt 31,6 mio. kr. i 2017, når der ses bort fra
ekstraordinær forskydning i støtte til afdelingernes hjemfaldsbetaling.
Af dispositionsfondens saldo på 176,7 mio. kr. er 171,2 mio. kr. bundet i indskud i Landsbyggefonden,
finansiering af administrationsejendom og udlån til afdelinger. Den disponible del af dispositionsfonden er
faldet med 4,7 mio. kr. fra 2017 til 2018.
Dispositionsfonden har pr. 31. december 2018 afholdt i alt 97,8 mio. kr. af afdelingernes ydelser på
hjemfaldslån, der er omfattet af 2000-aftalen med Københavns Kommune. Beløbet er optaget i afdelingerne
som eventualforpligtelse over for boligorganisationen.
Arbejdskapitalen
Årets resultat har sammen med indbetaling fra afdelinger en positiv virkning på den disponible del af
arbejdskapitalen, der er steget med 12,8 mio. kr. Samtidig er den bundne del faldet med 3 mio.kr. Dette
skyldes, at bindingen i anlægsaktiver er faldet som følge af højere afskrivninger i forhold tilårets køb.
Pr. 31. december 2018 udgør afdelingernes indestående i boligorganisationen i alt 699 mio. kr. og
tilgodehavende hos afdelinger udgør i alt 29 mio. kr.
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Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
Forvaltningsrevision
Forvaltningsrevisionens formål er at beskrive de initiativer, der er igangsat og implementeret for at sikre
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold til boligorganisationens overordnede formål og
virksomhed.
Disse initiativer er denne gang beskrevet i 3B's årsberetning, der omdeles til alle beboere. Derudover er
særlige initiativer beskrevet i et notat til revisor.

Fremtiden
Der er indgået administrationsaftale med KAB med ikrafttræden 1. januar 2019.
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Boligforeningen 3B
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af
almene boliger m.v. og evt. senere ændringer.
Foreningen
Byggesagshonorarer er taget til indtægt efter produktionsprincippet, hvilket indebærer, at der foretages
regulering for værdiforskydning af igangværende projekter.
Forrentning
Afdelinger med positivt mellemregningsindestående forrentes på baggrund af opnået renteresultat for året.
Afdelinger med negativt indestående i foreningen forrentes med diskontoen plus 1%.
Dispositionsfonden forrentes som afdelingsindeståender på baggrund af opnået renteresultat.
Princippet for renteberegning er dag til dag. Tilskrivning sker ultimo for både afdelinger med positivt og
negativt indestående.
Værdipapirer
Værdipapirer er optaget til kursværdi pr. 31. december 2018, dog undtaget udtrukne obligationer januar 2019,
der er optaget til kurs 100. Urealiserede kursgevinster er indtægtsført i resultatopgørelsen under renter.
Afskrivningsprincipper
Kontorinventar afskrives over otte år. Pc’ere, tablets, smartphones og programmer afskrives over tre år, mens
andet it-udstyr samt Unik afskrives over fem år. Anskaffelser under 10.000 kr. straksafskrives.
Ombygning af ejendomskontor og pavilloner afskrives over henholdsvis 10 og 15 år. Kunst og udsmykning
optages til anskaffelsespris, og afskrives ikke.
Administrationsbygning
Administrationsbygningen er solgt pr. 1. januar 2019, derfor er bygningen opskrevet til salgspris.
Afdelinger
Periodisering
Prioritetsydelser udgiftsføres, når de er forfaldne, mens øvrige udgifter og indtægter, som vedrører regnskabsåret er medtaget i regnskabet, uanset forfaldstidspunktet.
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser foretages efter 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, så der til stadighed er dækning for de udgifter, der er indarbejdet i planerne. Vedligeholdelsesplanerne omfatter udskiftning og vedligeholdelse af alle bygningsdele.
Forbedringsarbejder
Større forbedringsarbejder lånefinansieres som udgangspunkt. Årets afdrag udgiftsføres og anvendes til
afskrivning af forbedringsarbejdet.
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Boligforeningen 3B
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Note

Urevideret
budget
2018
t.kr.

Urevideret
budget
2019
t.kr.

703.682
784.889
54.623.394
621.263
8.739.366

610
971
61.121
599
9.055

670
900
0
4.720
1.825

4.508.237
2.547.552
348.384
740.125
73.616.892

4.626
3.100
600
765
81.447

0
0
300
700
9.115

2018
Ordinære udgifter

1
2
3
4
5

501
502
511
512
513
514

6
7

515
516
521
530

12
8

532
533

9

Bestyrelseshonorarer
Mødeudgifter, kontingenter m.v.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift)
Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning
administrationsejendom)
Afskrivning driftsmidler
Særlige aktiviteter
Revision
Bruttoadministrationsudgifter

8.706.801

6.860

7.180

540

Renteudgifter
Henlæggelse af afdelingernes bidrag
m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen
Samlede ordinære udgifter

82.913.949
165.237.642

82.750
171.057

84.000
100.295

541
550

Ekstraordinære udgifter
Udgifter i alt

32.896.117
198.133.760

600
171.657

250
100.545

551
560

Overskudsfordeling
Udgifter og evt. overskud i alt

8.033.407
206.167.167

303
171.960

150
100.695

Ordinære indtægter
10

11
12
8

13

601

Administrationsbidrag:
1 Egne afdelinger i drift
3 Sideaktivitetsafdelinger
602
Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser
603
Renteindtægter
604
Afdelingernes bidrag m.v. til
dispositionsfonden og arbejdskapitalen
605
Byggesagshonorarer, nybyggeri
606
Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder
607
Diverse indtægter
610
Samlede ordinære indtægter

60.666.514
684.397
8.343.159
8.762.928

60.231
652
8.292
6.860

9.365
0
0
7.330

82.913.949
3.314.544
10.590.024
48.047
175.323.562

82.750
4.000
9.175
0
171.960

84.000
0
0
0
100.695

611
620

Ekstraordinære indtægter
Indtægter i alt

30.843.605
206.167.167

0
171.960

0
100.695

630

Indtægter og evt. underskud i alt

206.167.167

171.960

100.695
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Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2018

31/12 2017
t.kr.

Aktiver
Anlægsaktiver

14
15
16
17

18

Materielle anlægsaktiver
701
Administrationsbygning
702
Inventar
704
It-anlæg
709
Andre anlægsaktiver

100.000.000
1.317.683
1.252.392
1.464.094

89.831
1.797
3.321
1.913

Finansielle anlægsaktiver
714
Dispositionsfond/lån til afdelinger
715
Kapitalindskud, sideaktiviteter
716
Indskud i Landsbyggefonden
720
Anlægsaktiver i alt

35.218.477
1.669.658
98.877.213
239.799.517

35.684
1.706
110.316
244.568

28.548.818
106.838
1.994.396
116.597
114.051.459
326.828
35.722.404
660.886.841

15.744
0
1.285
420
102.252
1.153
37.150
400.105

3.565.084
845.319.266
1.085.118.783

0
183.863
741.972
986.540

Omsætningsaktiver

19
20
21
22
23
24
25

26

Tilgodehavender
721.1 Afdelinger i drift
721.2 Afdelinger, sideaktiviteter
722
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
725
Debitorer
726
Andre tilgodehavender
727
Forudbetalte udgifter
730
Tilgodehavende renter
731
Værdipapirer
732
Likvide beholdninger:
1 Kassebeholdning
2 Bankbeholdning
740
Omsætningsaktiver i alt
750
Aktiver i alt
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Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2017
t.kr.

31/12 2018
Passiver

27
28
29
30

31
32
33
34

35
36

37

Egenkapital
801
Boligorganisationsandele
803
Dispositionsfond/særlig henl. konto
804
Opskrivningshenlæggelser
805
Arbejdskapital
810
Egenkapital i alt

11.787.175
176.742.196
9.079.366
28.529.610
226.138.348

11.705
181.628
0
18.792
212.125

Langfristet gæld
811
Prioritetsgæld, administrationsbygning
820
Langfristet gæld i alt

0
0

64.649
64.649

Kortfristet gæld
821.1 Afdelinger i drift
821.2 Afdelinger, sideaktiviteter
822
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
824
Bankgæld
825
Leverandører
826
Omkostninger
827
Afsætninger
829
Feriepengeforpligtelse
830
Anden kortfristet gæld
840
Kortfristet gæld i alt
850
Passiver i alt

699.252.882
679.367
47.687.251
8.465.239
1.213.023
15.309.938
5.618.000
8.859.525
71.895.211
858.980.436
1.085.118.783

624.862
684
48.113
0
1.441
14.440
2.209
11.835
6.183
709.767
986.540

Eventualforpligtelser
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
1

Urevideret
budget
2019
t.kr.

67.239
235.052
30.422
85.294
366.881
0
784.889

50
140
46
130
405
200
971

60
150
40
10
400
240
900

47.749.872
6.041.460
687.626
594.132
-2.180.074
67.234
131.813
957.798
4.375
207.924
-966.644
4.866
968.555
354.458
54.623.394

50.656
6.119
739
500
100
50
170
1.319
345
203
-434
5
964
385
61.121

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

145.599
108.472
289.421
77.771
621.263

130
0
300
169
599

130
4.220
300
70
4.720

2018
502
1
2
3
4
5
6

2

Urevideret
budget
2018
t.kr.

511
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
19

Mødeudgifter, kontingenter m.v.
Bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøder
Udvalgsmøder
Andre møder
Kurser og konferencer
Studietur m.v.

Personaleudgifter
Lønninger m.v., adm.personale
Pension/pensionsbidrag
Udgifter til social sikring m.v.
Vikarer
Forskydning feriepengeforpligtelse
Kørselsgodtgørelse
Kørsel og parkering
Kurser, pers.konferencer m.v.
Rekruttering
Tilskud personaleklubber m.v.
Refusion syge- og dagpenge
Repræsentation m.v.
Kantine og frokostordning
Øvrige personaleudgifter

Der var ved udgangen af regnskabsåret
79 fuldtidsbeskæftigede ansat.
3

512
1
2
3
4

Forretningsførelse
Ungdomsboliger
KAB
Høje Gladsaxe
Øvrige
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
4

513

22
25
26
29

514
1
2
3
4
5
6
7
9

6

7

Urevideret
budget
2019
t.kr.

44.518
230.618
43.391
460.525
1.642.244
140.859
277.611
653.645
237.485
119.780
1.615.365
2.190.625

75
190
105
445
1.492
155
385
1.000
237
170
1.418
2.013

0
130
100
0
1.050
150
0
250
60
60
0
0

176.748
192.884
491.187
81.131
140.750
8.739.366

425
150
529
130
136
9.055

0
0
0
25
0
1.825

1.125.855
268.461
727.180
340.485
98.101
73.687

1.225
260
765
355
151
130

0
0
0
0
0
0

964.566
909.902
4.508.237

830
910
4.626

0
0
0

328.909
2.218.643
2.547.552

329
2.771
3.100

0
0
0

169.381
82.050
96.953
348.384

395
165
40
600

100
100
100
300

2018

1
2
3
4
5
6
8
10
12
13
19
20
21

5

Urevideret
budget
2018
t.kr.

515

516

Kontorholdsudgifter
Kontorartikler
Kopiering (inkl. papir)
Tryksager m.v.
Telefoni
Porto og gebyrer
Annoncer, reklameart. og markedsføring
Abonnementer, aviser og blade m.v.
Fremmed assistance
Forsikringer
Småanskaffelser
It-licenser
It-serviceaftaler
Boligadministrationssystem ekskl.
serviceaftale
It-konsulentbistand
It-øvrige udgifter
Hjemmeside og in3B
Øvrige kontorholdsudgifter

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning af
administrationsejendom)
Egne lokaler, prioritetsrenter m.v.
Lejede lokaler, leje
Ejendomsskat m.v.
El
Vand og varme
Forsikring m.v.
Renovation, vedligeholdelse og
rengøring
Afskrivning, administrationsejendom

Afskrivning driftsmidler
1 Inventar og maskiner
3 It

Særlige aktiviteter
2 Projekter m.v.
4 Information
5 Årsberetning
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
8

533/
604

541

Henlæggelse af afdelingernes bidrag
m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen
samt indbetalinger til Landsbyggefonden og
nybyggerifonden
Afd. bidrag til dispositionsfonden
Ydelser vedrørende afviklede lån
Indbetaling til Landsbyggefonden
Indbetaling til nybyggerifonden
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden
Afd. bidrag til arbejdskapitalen

Ekstraordinære udgifter
1 Korrektioner tidligere år
2 Kompensationer og tab
3 Tilskud m.v., dækket af arbejdskapitalen:
Strategi2020
104.000
Fremtidens 3B
263.757
Tilskud m.v., dækket af dispositionsfonden:
Tilskud til afdelinger, diverse
8.186.582
Tilskud til tab ved lejeledighed
325.796
Tilskud til tab ved fraflytninger
910.508
Ydelsesstøtte til afdelinger
8.898.876
Driftsstøtte helhedsplaner
731.264
Tilskud, hjemfald 2001
3.295.453
Tilskud, boligsociale aktiviteter
1.889.948
Tilskud, byudvikling og socialøko.
887.655
Fritagelser udamortiserede lån
5.226.226
4 Øvrige ekstraordinære udgifter

10

Urevideret
budget
2019
t.kr.

7.328.568
29.455.355
27.873.859
6.473.795
9.710.693
2.071.680
82.913.949

7.250
30.000
29.000
6.500
10.000
0
82.750

7.400
30.000
28.000
6.500
10.000
2.100
84.000

87.757
928.292

0
600

0
250

367.757

0
0

0
0

30.352.307

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.160.004
32.896.117

0
600

0
250

73.616.892
-684.397

81.447
-652

9.115
0

-8.343.159
-13.904.568
50.684.768

-8.292
-13.175
59.328

0
0
9.115

3.925

4.685

699

4.200
3.875

4.200
3.875

540
540

105
80
105
170
110

105
80
105
170
110

0
0
0
0
0

2018

1
2
5
6
8
9

9

Urevideret
budget
2018
t.kr.

601

Oversigt over administrationsomk.
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)
Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3)
Lovmæssige gebyrer og særlige
ydelser (konto 602)
Byggesagshonorarer (konto 605/606)
Nettoadministrationsudgift i alt
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed
Opgørelse af administrationsbidrag
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed
Bidrag pr. lejemålsenhed, Almenbolig+
1.5 Tillægsydelser
Varmeregnskabsbidrag pr. enhed
Vaskeriregnskabsbidrag pr. enhed
Vandregnskabsbidrag pr. enhed
Individuelle forbrugsregnskaber
Individuelle forbrugsregnskaber, areal
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note

Urevideret
budget
2019
t.kr.

53.461.649
1.220.433
762.893
329.385
5.040
669.539
2.015.370
561.080
12.410
962.000
67.412
100.632
490.504
8.167
60.666.514

53.222
1.200
770
300
0
700
2.000
500
10
775
60
200
490
4
60.231

9.365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.365

684.397

652

0

1.110.906
4.053.968
501.471
34.639
393.369
1.978.373
270.433
8.343.159

1.100
4.000
400
50
342
2.250
150
8.292

0
0
0
0
0
0
0
0

2018
Bidrag pr. lejemålsenhed
Varmeregnskabsbidrag
Vaskeriregnskabsbidrag
Vandregnskabsbidrag
Elregnskabsbidrag
Energiledelse
Individuelle varmeregnskaber
Individuelle vandregnskaber
Individuelle elregnskaber
Boligsociale aktiviteter
Adm. bidrag aktive suppleanter
Kommunikationsopgaver
Isyn
Øvrige administrationsbidrag
1 Egne afdelinger i drift i alt
3 Sideaktivitetsafdelinger

11

Urevideret
budget
2018
t.kr.

602
3
4
5
8
22
25
29

12

Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser
Restancegebyrer
Ventelistegebyrer
Antenneregnskabsgebyrer
Låneomlægninger
Udlejning af kontorlokaler
It-supportaftaler/driftsassistance
Øvrige gebyrer og ydelser

Opgørelse nettorenteindtægt-/udgift
Renteberegningsmetode:
Dag til dag
Anvendte rentesatser:
Afdelinger:
Negativ saldo, diskonto +1, tilskrivning ultimo
Positiv saldo, andel af renteresultat, tilskrivning ultimo
Dispositionsfond:
Andel af renteresultat, tilskrivning ultimo
603

Renteindtægter
1 Afdelinger
3 Værdipapirer
7 Andre renter

532
1
2
3
5
8

Renteudgifter
Dispositionsfond
Afdelinger, renteresultat
Bankbeholdning
Kurstab værdipapirer
Andre renter
Nettorenteindtægt/-udgift
Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed
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952.368
7.747.348
63.213
8.762.928

300
6.530
30
6.860

300
7.000
30
7.330

111.251
3.859.731
308.416
3.862.974
564.428
8.706.801
56.127

0
4.320
500
1.500
540
6.860
0

0
3.180
500
3.000
500
7.180
150

4

0

11
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
13

2018
611

Ekstraordinære indtægter
1 Korrektioner tidligere år
3 Tilskud til afdelinger, dækket af arb. kapitalen
Tilskud til afdelinger, dækket af dispositionsf.
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123.541
367.757
30.352.307
30.843.605

Urevideret
budget
2018
t.kr.

Urevideret
budget
2019
t.kr.

0
0
0
0

0
0
0
0
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Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2018
Note
14

15

16

31/12 2018
701

702

704

Administrationsbygning
Saldo primo
Afgang i året - afskrivning
Tilgang i året
Opskrivning i året

89.830.536
-909.902
0
11.079.366
100.000.000

90.740
-910
0
0
89.831

5.276.705
0
5.276.705

5.235
42
5.277

Afskrivning:
Saldo primo
Afskrivning i året
Samlet afskrivning ultimo
Bogført værdi ultimo

-3.479.226
-479.796
-3.959.022
1.317.683

-3.020
-459
-3.479
1.797

It
Anskaffelse:
Saldo primo
Tilgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

17.363.174
50.018
17.413.191

16.492
871
17.363

-14.042.271
-2.118.529
-16.160.799
1.252.392

-11.474
-2.568
-14.042
3.321

Andre anlægsaktiver
Anskaffelse:
Saldo primo
Samlet anskaffelsessum ultimo

2.397.044
2.397.044

2.397
2.397

Afskrivning:
Saldo primo
Afskrivning i året
Samlet afskrivning ultimo
Bogført værdi ultimo

-483.981
-448.970
-932.950
1.464.094

-309
-175
-484
1.913

20.182.136
125.884

20.182
126

90.008.167
9.710.693
-21.149.666
0
78.569.193
98.877.213

84.650
9.662
-5.125
821
90.008
110.316

Inventar og maskiner
Anskaffelse:
Saldo primo
Tilgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

Afskrivning:
Saldo primo
Afskrivning i året
Samlet afskrivning ultimo
Bogført værdi ultimo
17

18

709

716

31/12 2017
t.kr.

Indskud i Landsbyggefonden
Bundne A- og G-indskud
C-indskud
Egen trækningsret:
Saldo primo
Tilgang i året
Afgang i året
Tilskrevne renter
Ultimosaldo
Indskud i Landsbyggefonden i alt
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Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2018
Note
19

20

21

22

23

31/12 2018
721.1

721.2

722

725

726

Afdelinger i drift
1012 Herlevgårdsvej
1025 Herlev Skole, inspektør- og mødelokaler
1032 Opgangsfællesskabet Taastrup Torv
3035 Vestergården 2
3070 Bofællesskabet Valmuen
6066 Stubmøllevej
6067 Vestergårdsvej
6071 Hørgården 1
6192 Dannebrogsgade, serviceareal
3273 Egelunden, erhverv

Afdelinger, sideaktiviteter
Ekstern ejendomsadministration

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
1039 Teglholmen
1046 LUX
1047 Egedal boliger

Debitorer
Mellemregning fælles køb Havneholmen
Øvrige debitorer

Andre tilgodehavender
Projekter m.v.:
Fyrtårnsprojekt Kbh. Kommune
Projekt solcelleanlæg
Projekt Løb mellem Husene
MgO Task force
Transitionsomk. adm. aftale
Generationernes Byhus
Øresundsvej 51
Robuste små boliger
Volumenstudier, Lindehøj Herlev
Herlev Bymidte
Måløv Park, nye boliger
Udlæg Solvangcentret nybyg
Indkøbsafdeling
Udbud skæve boliger, Oliefabriksvej
Små familieboliger i Egedal Kommune
Salg af areal Tranehavegård, midlertidig
Undersøgelse salg adm. ejendom
Udlæg 1040 Solvangcentret
Udlæg 1043 Sundholmsvej, fam.
Udlæg 1044 Sundholmsvej, ungd.
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522.219
0
312.500
715.896
1.022.232
10.811
0
0
279.672
194.541
14.078
23.750.000
1.225.846
0
0
10.500
47.500
10.702.977
17.285.972
42.241.766

31/12 2017
t.kr.

0
54.997
123.564
0
0
8.765.534
12.627.273
653.878
3.781.427
2.542.147
28.548.818

857
43
196
2.908
77
4.967
0
0
4.101
2.595
15.744

106.838
106.838

0
0

2.735
0
1.991.661
1.994.396

1.024
261
0
1.285

94.222
22.375
116.597

28
392
420

98.336.511

522
87
313
669
0
11
211
310
280
195
14
23.750
1.677
75
598
4
48
9.635
16.447
41.822
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Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2018
Udlæg og fordeling:
Sociale ydelser og personalegoder
Udgifter driftsorganisation
Energimærkning
Øvrige udlæg m.v.

101.320
940.639
918.797
409.451

Tilgodehavender m.v.:
Lønrefusion, a conto løn m.v.
Deposita
Byggesagshonorarer
Byggesagsadministration m.v.
Øvrige tilgodehavender

24

25

727

731

105.529
137.198
8.348.026
3.141.074
1.612.914

Forudbetalte udgifter
Diverse forudbetalte udgifter

Værdipapirer
Anskaffelsessum primo
+ tilgang i året
- afgang i året
Anskaffelsessum ultimo
Nettoopskrivninger primo
+ nettotilgang i året
Nettoopskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

26

27

28

732

801

803

Likvide beholdninger
2 Bankbeholdning
Nordea
Danske Bank
Nykredit Bank
Alm. Brand Bank
Jyske Bank

Boligorganisationsandele
Boligorganisationsandele/medlemsindskud

Dispositionsfond/særlig henl. konto
1 Saldo primo
Tilgang:
2 Bidrag fra afdelinger
3 Rentetilskrivning
4 Ydelser, afviklede lån
11 Pligtmæssige bidrag fra afdelinger
12 Renter af egen trækningsret
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31/12 2017
t.kr.

2.370.207

167
2.348
1.311
380

13.344.741
114.051.459

55
249
0
0
1.076
102.252

326.828
326.828

1.153
1.153

375.583.821
452.329.663
-187.998.329
639.915.155

349.855
369.234
-343.505
375.584

24.520.897
-3.549.210
20.971.687

19.091
5.430
24.521

660.886.841

400.105

1.928.731
960.989
70.288
273.553
331.515
3.565.076

8.708
174.892
121
141
0
183.863

11.787.175
11.787.175

11.705
11.705

181.628.242

180.868

7.328.568
111.251
57.329.214
16.184.488
0

7.064
196
58.071
16.103
821
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Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2018
803
20
21
22
23
24
25
26
50

Afgang:
Ydelsesstøtte til afdelinger jf. konto 541
Tilskud m.v. jf. konto 541
Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytninger
Diverse, herunder korrektioner tidligere år
Indbetalt Landsbyggefonden
Indbetalt nybyggerifonden
Tilskud fra Landsbyggefonden (egen trækningsret)
Saldo ultimo

-8.898.876
-20.217.128
-1.236.304
10.062
-27.873.859
-6.473.795
-21.149.666
176.742.196

-9.294
-15.965
-1.210
-14.531
-28.929
-6.441
-5.125
181.628

35.218.477
234.520
36.880.491
98.877.213
5.531.495
176.742.196

35.684
235
25.182
110.316
10.212
181.628

428

806

9.079.366
9.079.366

0
0

18.792.280

19.775

8.033.407
2.071.680
-367.757
28.529.610

2.103
0
-3.086
18.792

1.669.658
4.034.169
22.825.784
28.529.610

1.706
7.031
10.054
18.792

Saldo ultimo pr. lejemålsenhed

2.209

1.484

Disponibel del pr. lejemålsenhed

1.767

794

Afdelinger i drift
1011 Toftegård
1012 Herlevgårdsvej
1013 Herlev Torv
1014 Martins Gård
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej
1017 Sønderlundvejs Børneinst.
1018 Hjortegården
1019 Teglværkshaven

41.321.257
2.512.287
1.185.216
5.377.446
7.508.370
2.312.638
219.660
117.647.219
3.081.559

29.174
0
1.008
4.053
4.132
3.322
868
110.292
3.298

Saldo ultimo opdelt:
31 Udlån, jf. konto 714
3064 Grønhøj, medejerboliger
32 Finansiering af administrationsejendom
35 Indskud i Landsbyggefonden (konto 716)
40 Disponibel del
50 Saldo ultimo
Disponibel del pr. lejemålsenhed
29

30

804

805

Opskrivningshenlæggelser
2 Administrationsejendom

Arbejdskapital
1 Saldo primo
Tilgang:
2 Årets overskud
3 Bidrag fra afdelinger
6 Tilskud m.v. jf. konto 541
5 Saldo ultimo
Saldo ultimo opdelt:
Bunden del:
Kapitalindskud, sideaktivitetsafdelinger:
Indskud i andre virksomheder
8 Diverse, mat. anlægsaktiver
9 Disponibel del
Saldo ultimo

31

821.1

31/12 2017
t.kr.
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Noter til balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2018
1020 Børneinst. Anishaven
1023 Herlev Skole
1024 Herlev Skole, motionssal
1026 Bofællesskab
1027 Søagerpark
1028 Kongsgården
1029 Møllergården
1030 Sundholm Syd
1031 Taastrup Torv
1036 Midgård
1037 Kløverbladsgade
1038 Skovkvarteret
1041 Toftegård Tag
3031 Danalund
3032 Folehaven
3033 Bærhaven
3034 Vestergården 1
3035 Vestergården 2
3036 Højstensgård
3037 Høje Gladsaxe
3038 Søbyvej
3039 Remisevænget Øst
3040 Remisevænget Vest
3041 Remisevænget Nord
3044 Måløvpark
3045 Egedalsvænge
3046 Hammelstruphus
3047 Hedelyngen
3050 Rådmandsbo
3051 Østerhøj
3052 Vestergården 3
3053 Elmehaven
3054 Vinhaven
3055 Dyvekevænget
3056 Egegade
3057 A. F. Beyers Vej
3058 Prangerhuset
3061 Ved Rosenhaven
3064 Grønhøj
3065 Guldbergsgade
3067 Jægerbo
3069 Bofællesskabet Solsikken
3070 Bofællesskabet Valmuen
3071 Bofællesskabet Kløvermarken
3072 Brohuset
3073 Egelunden
3074 Signalgården
3075 Bostedet Amagerfælledvej
3076 Lampestedet 1
6061 Hvidbjergvej
6062 Valby
6063 Sangergården
6064 Damagervej
6065 Händelsvej

3.367.301
948.436
372.255
901.106
2.438.747
1.238.801
312.315
6.780.229
116.203
1.782.625
2.345.691
2.490.571
7.133.761
17.799.380
53.490.066
2.818.764
7.023.895
12.363.652
15.867.321
38.924.090
1.610.001
16.919.492
8.913.723
18.425.346
15.458.464
24.004.491
7.707.380
6.800.513
1.096.348
3.753.046
1.848.473
2.485.810
4.748.697
4.379.004
626.445
1.622.026
2.049.715
2.539.416
822.465
1.458.233
812.570
940.967
686.406
910.816
6.714.746
1.683.955
4.218.126
2.730.204
6.701.797
5.607.852
24.860.148
5.176.970
12.265.628
14.731.041
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3.105
445
303
772
2.499
1.103
289
7.436
137
1.897
3.527
0
7.029
13.230
30.597
2.236
2.624
0
7.087
33.454
1.345
9.898
6.642
16.159
12.452
44.816
7.288
3.423
963
1.900
1.457
2.522
4.271
4.508
592
1.407
2.341
2.127
550
1.330
475
1.136
0
479
6.698
867
4.167
2.204
6.209
5.461
18.358
3.721
10.992
7.136
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Noter til balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2018
6067 Vestergårdsvej
6068 Australiensvej
6069 Ryesgade
6070 Tranehavegård
6071 Hørgården 1
6072 Hørgården 2
6074 Lønstrupgård
6075 Damsøgård
6076 Bryggergården
6077 Kaysergården
6078 Kaysergården pl. hjem
6079 Slotsherrenshus
6080 Apostelgården
6081 Sangergården 2
6082 Porthuset
6083 Poppelvænget
6084 Grønrisvej
6086 Kronprinsessegade
6087 Norgesgade
6092 Dannebrogsgade
6093 Bogfinkevej
6094 Blækhuset
6095 Arbejderboligerne
6096 Krattet
6097 Ellehjørnet
6099 Sejlhuset
6170 Tranehavegård, serviceareal
3175 Bostedet Amagerfælledvej, serviceareal
6193 Bogfinkevej, serviceareal

32

33

34

35

821.2

822

824

827

Afdelinger, sideaktiviteter
Ekstern ejendomsadministration

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
1035 Hørgården 3
1038 Skovkvarteret
1042 Kongelundsvej
1045 Hulgårdsvej
1046 LUX
1135 Hørgården 3, serviceareal

Bankgæld
Danske Bank

Afsætninger
Revisionshonorar
Fremmed assistance
Tab på tilgodehavender
Salg af administrationsejendom
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0
1.625.244
3.291.626
12.151.652
0
23.825.849
13.630.163
3.394.189
16.047.011
6.277.727
5.001.631
3.758.426
3.746.450
2.602.834
3.504.591
2.976.177
4.613.658
1.090.251
1.686.298
941.575
664.321
1.222.138
2.551.836
873.596
1.512.458
4.070.054
239.660
2.809.146
153.145
699.252.882

12.949
1.545
3.083
20.749
9.367
27.803
11.285
3.228
19.938
6.005
4.861
3.260
3.791
2.040
3.023
3.146
3.972
1.097
1.458
1.062
567
1.239
2.716
631
1.305
3.748
208
2.959
14
624.862

679.367
679.367

684
684

40.783.526
0
2.949.007
0
48.984
3.905.734
47.687.251

41.928
1.492
875
851
0
2.968
48.113

8.465.239
8.465.239

0
0

725.000
1.160.000
1.733.000
2.000.000
5.618.000

447
0
1.762
0
2.209
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Noter til balance pr. 31. december 2018
Note

36

37

31/12 2018

830

Anden kortfristet gæld
Finansiering af administrationsejendom
Skyldig A-skat, ATP-bidrag m.v.
Skyldig moms
Mellemregning Partnerskabet Amager
Mellemregning Kokkedal på Vej
Mellemregning Høje Gladsaxe
Mellemregning Kokkedal på Vej 2017-2020
Mellemregning Høje Gladsaxe 2017-2020
Mellemregning Vigerslev 2017-2020
Mellemregning samdrift, Herlev Midt
Mellemregning samdrift, Urban
Mellemregning samdrift, Taastrup
Mellemregning samdrift, Ballerup
Personaleklubber
Kursuskonto
Kursuskonto Drift
Aktivitetspulje
Øvrig kortfristet gæld

31/12 2017
t.kr.

63.119.509
870.073
157.570
732.221
556.484
0
509.419
509.564
1.151.005
293.337
1.518.175
97.450
326.528
8.351
582.155
473.415
912.186
77.768
71.895.211

0
540
177
715
28
23
575
78
429
362
1.275
90
0
80
609
387
770
44
6.183

Eventualforpligtelser
Medejerboliger:
Boligorganisationen har opført medejerboliger og er garant for eventuel midlertidig finansiering
af indskud, såfremt medejerboligerne ændrer status til almene boliger.
Parkeringsforhold:
Der er på flere afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser eller
indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens
parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen.
Byggesager:
I byggesager, hvor rammebeløbet overskrides, dækkes overskridelsen af byggesagshonoraret
i den pågældende sag. Eventuelle yderligere overskridelser dækkes af dispositionsfonden.
3041 Remisevænget Nord:
Det påhviler dispositionsfonden at tilbagebetale driftslån til kommunen og Landsbyggefonden.
Hvis der ikke findes en løsning med Landsbyggefonden om tilbagebetaling, kan afvikling ske
gennem afdelingens fritagelse for udamortiserede ydelser.
Indeksregulering før 1. april 1975:
Det påhviler dispositionsfonden af afregne indeksregulering på beboerindskud i perioden frem
til 1. april 1975 til fraflyttede lejere.
3273 Egelunden, erhverv:
Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 gældende frem til
31. december 2018.
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Noter til balance pr. 31. december 2018
Note

31/12 2018

31/12 2017
t.kr.

Grundkøb:
Der er afholdt udgifter til grundkøb under andre tilgodehavender vedrørende Sundholmsvej
ungdomsbolig, Sundholmsvej familieboliger og Solvangscentret, der endnu ikke er blevet til
afdelinger, da skema A ikke er godkendt endnu. Det forventes at skema A bliver godkendt i 2019
vedrørende Sundholmsvej ungdomsbolig og Sundholmsvej familieboliger. Det er endnu uvist
hvornår skema A bliver godkendt for Solvangscentret.
Retssag vedrørende indeklima:
Der er en igangværrende retssag vedrørende indeklima i afdeling 3045 Egedalsvænge. Det
vurderes ikke at der er en risiko for Boligforeningen 3B udover de poster, der er indregnet i
årsregnskabet.
Administrationsaftale med KAB
Jævnfør administrationsaftalen med KAB, betaler KAB transitionsomkostningerne i forbindelse
med indgåelse af administrationsaftalen. Det er aftalt, at hvis Boligforeningen 3B opsiger
administrationsaftalen således, at samarbejdet ophører før udgangen af 2021, skal
Boligforeningen 3B kompensere KAB for halvdelen af transitionsomkostningerne, som ved en
lineær nedskrivning reduceres med 1/3 år. Beløbet kan maksimum blive 8,3 mio kr.
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Fast note - sideaktiviter pr. 31. december 2018
Omsætning

Driftsresultat

Egenkapital

Afdeling for ekstern ejendomsadministration
7

Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§17)

217.952

0

0

Etablering og indskud i selskab, der
udlejer erhvervsarealer (§ 4)
Selskabets omsætning, driftsresultat og
egenkapital

0

-36.489

178.550

Indskud i virksomheder, som leverer
varer, tjenesteydelser eller entreprenørydelser til almene boligorganisationer (§33, stk. 5)

0

0

1.491.108

Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
11
11.1

20

Udenfor sideaktivitetsafdelinger
21

22

26

27

Ejerskab, administration af opførelse
og drift af erhvervslokaler i alment
byggeri (§3)
Ejerskab, administration af opførelse og
drift af kapitel 12 institutioner og boliger
(§5)

772.800

1.759.800

Iværksættelse af sociale aktiviteter
og fritidsaktiviteter o. lign. (§19)

962.000

Ejerskab, administration af opførelse og
drift af servicearealer (§13)

466.445
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er
uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som
sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om
almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan
fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen,
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer,
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der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den

15. maj 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700

Side 28

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 1 - 3B Årsregnskab 2018.pdf
Boligforeningen 3B
Afdeling for ekstern ejendomsadministration
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Note

2018

Urevideret
budget
2018
t.kr.

Udgifter
Administrationsomkostninger
1113
Administrationsbidrag boligorganisationen
1139
Samlede ordinære udgifter
1170
Udgifter og evt. overskud i alt

217.952
217.952
217.952

191
191
191

217.952
217.952
217.952

191
191
191

Indtægter

1

Ordinære indtægter
1201
Bruttoomsætning
1239
Samlede ordinære indtægter
1270
Indtægter og evt. underskud i alt

Balance pr. 31. december 2018
31/12 2018

31/12 2017
tkr.

Aktiver

2

Tilgodehavender
1342
Andre tilgodehavender
1350
Tilgodehavender i alt

106.838
106.838

0
0

Likvide beholdninger m.v.
1354
Tilgodehavende boligorganisationen
1360
Likvide beholdninger m.v. i alt
1380
Aktiver i alt

679.367
679.367
786.205

684
684
684

106.838
679.367
786.205
786.205

0
684
684
684

Passiver

3

Kortfristet gæld
1436
Gæld til boligorganisationen
1437
Anden gæld
1440
Kortfristet gæld i alt
1450
Passiver i alt
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Boligforeningen 3B
Afdeling for ekstern ejendomsadministration
Noter til resultatopgørelse og balance
Ad resultatopgørelse

Note
1

2018
1201

Bruttoomsætning
Administrationsbidrag:
Ejerforeningen Egelunden
Ejerforeningen Guldbergsgade, forbrugsregnsk.
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Vinhaven
Ejerforeningen Poppelvænget
Ejerforeningen Herlev Torv

14.316
22.993
51.420
38.969
52.125
38.129
217.952

Urevideret
budget
2018
t.kr.

191

Ad balance
Note
2

3

31/12 2018
1342

1437

Andre tilgodehavender
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Vinhaven
Ejerforeningen Kronprinsessegade 14

Anden gæld
Ejerforeningen Herlev Torv
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Vinhaven
Ejerforeningen Egelunden
Ejerforeningen Poppelvænget
Møllergården, serviceareal
Taastrup Torv, serviceareal

0
84.356
22.482
106.838

0
0
0
0

94.019
63.904
0
406.801
101.662
11.203
1.778
679.367

59
0
143
415
67
0
0
684

Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
København, den 15. maj 2019

Jonas Mørch Cohen
Kundechef

Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef
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Boligforeningen 3B
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 910 Ekstern Ejendomsadministration,
giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af
resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 910 Ekstern Ejendomsadministration for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er
uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som
sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers
regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
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Boligforeningen 3B
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks
om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen
ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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Boligforeningen 3B
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den

15. maj 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700
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Boligforeningen 3B
Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Note

2018

Urevideret
budget
2018
t.kr.

Udgifter
1

1122

1139
1170

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver
samt af værdipapirer, som er
omsætningsaktiver
Samlede ordinære udgifter
Udgifter og evt. overskud i alt

36.489
36.489
36.489

1260

Årets underskud

36.489

0
0
0

Balance pr. 31. december 2018
31/12 2018

31/12 2017
tkr.

Aktiver

2
3

Finansielle anlægsaktiver
1311
Værdipapirer m.v.
1313
Kapitalindskud, sideaktiviteter
1330
Anlægsaktiver i alt
1380
Aktiver i alt

1.491.108
178.550
1.669.658
1.669.658

1.512
194
1.706
1.706

1.669.658
1.669.658
1.669.658

1.706
1.706
1.706

Passiver

4

Egenkapital
1404
Overført overskud eller tab
1410
Egenkapital i alt
1450
Passiver i alt
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Boligforeningen 3B
Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Noter til resultatopgørelse og balance
Ad resultatopgørelse

Note
1

2018
1122

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver
samt af værdipapirer, som er
omsætningsaktiver
A/S Bolind Handel
3B Erhvervsudlejning A/S

20.930
15.559
36.489

Urevideret
budget
2018
t.kr.

0

Ad balance

Note
2

3

4

31/12 2018
1311

1313

1404

Værdipapirer m.v.
A/S Bolind Handel

Kapitalindskud, sideaktiviteter
3B Erhvervsudlejning A/S

Overført overskud eller tab
Primo
Årets resultat

1.491.108
1.491.108

1.512
1.512

178.550
178.550

194
194

1.706.147
-36.489
1.669.658

1.723
-17
1.706

Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
København, den 15. maj 2019

Jonas Mørch Cohen
Kundechef

Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef
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Boligforeningen 3B
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 940 Indskud i andre virksomheder,
giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af
resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 940 Indskud i andre virksomheder for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er
uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som
sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers
regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
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Boligforeningen 3B
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks
om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen
ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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Boligforeningen 3B
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den

15. maj 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700
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Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2018
Boligorganisationen
Note

1

2
3

4

5

Ja
1. Giver indtægter fra byggegagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om,
hvorvidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?
2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler udeladt eller ændret?
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer
som følge af:
a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)?
b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til
afdelinger?
c. løbende retssager?
d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder
afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre
væsentlige økonomiske forpligtelser?
e. andre forhold?
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til
dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet
anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af
boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger?
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af
betydning for bedømmelse af økonomien?
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Nej

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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x
x

Irrel.
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Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2018
Afdelinger
Note

6

7

8
9
10
11

Ja
9. Er der afdelinger:
a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende
bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede
underskud og underfinansiering?
b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge
af:
a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?
b. løbende retssager?
c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for
ejendomme under opførelse?
d. aktiverede projekteringsudgifter?
e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller
andre debitorer?
f. andre forhold?
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
a. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?
b. istandsættelse ved fraflytning?
c. tab ved fraflytning?
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed
for afdelingernes henlagte midler?
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Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2018
Noter til spørgeskema
1

Er der foretaget opskrivning på aktiver?
Der er foretaget opskrivning af kapitalindskud, sideaktiviteter og værdipapirer til senest kendte
markedsværdi.
Der er foretaget opskrivning af administrationsejendom på Havneholmen efter aftale om salg.

2

Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?
Der kan være en risiko for, at dispositionsfonden skal dække garantiforpligtelser vedrørende
helhedsplaner og andre byggesager. Dispositionsfonden skal desuden dække afholdte udgifter i
sager, der ikke gennemføres.
Boligforeningen har afgivet moderselskabserklæring vedrørende helhedsplaner i afdelingerne 3032
Folehaven, 6062 Valby ejendommene og 6074 Lønstrupgård. Erklæringen er gældende indtil skema A
godkendes.
Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 Egelunden, erhverv
gældende frem til 31. december 2018. Der henvises til administrationens påtegning i afdelingens
regnskab.
Boligforeningen oprettede i 2014 en indkøbsfunktion, der er omfattet af bekendtgørelse om
sideaktiviteter. Der er pr. 31. december 2018 et opsamlet underskud på 1 mio. kr. En prognose
for driften af indkøbsfunktionen viser, at det opsamlede underskud vil være afviklet ved udgangen
af 2022.
Der henvises også til note 37 eventualforpligtelser.

3

Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
c. løbende retssager?
Der er en igangværrende retssag vedrørende indeklima i afdeling 3045 Egedalsvænge. Hvis sagen
tabes, er der risiko for at flere lejere i afdelingen, der har oplevet lignende indeklimagener, vil rejse en
retssag mod Boligforeningen 3B.

4

Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til
dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?
Der er i regnskabsåret anvendt i alt 325.796 kr. vedrørende tab ved lejeledighed i afdelinger.
Tabet vedrører hovedsagelig tidligere områdekontor i afdeling 6076 Bryggergården.

5

Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af
betydning for bedømmelse af økonomien?
Efter regnskabsårets afslutning er administrationsejendom Havneholmen solgt.
Endelig provenue opgørelse er endnu ikke foretaget.
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Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2018
Noter til spørgeskema
6

Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering?
Underskudssaldo
1023 Herlev Skole
1025 Herlev Skole, insp./mødelok.
1031 Taastrup Torv
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
1037 Kløverbladsgade
3040 Remisevænget Vest

3045 Egedalsvænge
3067 Jægerbo
3073 Egelunden
3273 Egelunden, erhverv
6075 Damsøgård
6080 Apostelgården

Underfinansieret anskaffelsessum
1031 Taastrup Torv
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
1036 Midgård
1037 Kløverbladsgade

1038 Skovkvarteret
3175 Amagerfælledvej, serviceareal
3074 Signalgården
3273 Egelunden, erhverv
3075 Bostedet Amagerfælledvej 6192 Dannebrogsgade, serviceareal
3076 Lampestedet 1

Underfinansierede forbedringsarbejder
1012 Herlevgårdsvej
3039 Remisevænget Øst
1014 Martins Gård
3040 Remisevænget Vest
1015 Egeløvparken
3041 Remisevænget Nord
1018 Hjortegården
3045 Egedalsvænge
1019 Teglværkshaven
3051 Østerhøj
3031 Danalund
6062 Valby
3032 Folehaven
6063 Sangergården 1
3034 Vestergården 1
6065 Händelsvej
3035 Vestergården 2
6066 Stubmøllevej
3038 Søbyvej
6067 Vestergårdsvej

7

6084 Grønrisvej
6096 Ved Krattet
6097 Ellehjørnet
6099 Sejlhuset
6193 Serviceareal Bogfinkevej

6071 Hørgården 1
6072 Hørgården 2
6074 Lønstrupgård
6076 Bryggergården
6077 Kaysergården
6079 Slotherrensvej
6081 Sangergården 2
6087 Norgesgade
6096 Krattet

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
b. løbende retssager?
Byggebranchen er i 2015 blevet opmærksom på fugtproblemer ved brug af MgO-plader, som er
anvendt i nedenstående afdelinger:
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej

1019 Teglværkshaven
1030 Sundholm Syd

3045 Egedalsvænge
3035 Vestergården 2

Udgifter til udskiftning af MgO-plader i afdeling 1015 Egeløvparken, 1016 Dortheavej og 1019
Teglværkshaven dækkes af Byggeskadefonden, bortset fra selvrisiko på 5% og udgifter, der ikke
er omfattet af dækningen. Byggeskadefonden har foreløbig tilkendegivet delvis dækning af udgifter
i afdeling 3045 Egedalsvænge. 1030 Sundholm Syd har fået bevilliget støtte fra dispositionsfonden og vil
ansøge om forhøjet egen trækningsret fortsat at byggesagen og reguleringskontoen dækker resten,
såfremt Byggeskadefonden eller totalentreprenør ikke dækker. 3035 Vestergården 2 har i første omgang
fået udgiften til udskiftning af MgO pladerne dækket i byggeregnskabet, indtil det bliver afgjort om
entreprenøren eller Byggeskadefonen dækker udgiften.
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Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2018
Noter til spørgeskema
8

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
d. aktiverede projekteringsudgifter?
Der kan være en risiko for, at igangværende byggesager i afdelinger ikke gennemføres, eller
overskrider den budgetterede anskaffelsessum. Afholdte udgifter, der ikke dækkes af
dispositionsfonden skal afholdes af afdelingen.
Der henvises også til note 5 om underfinansierede arbejder, og afdelingernes regnskaber.

9

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller
andre debitorer?
Der kan være risiko for tab på tilgodehavender hos fraflyttede lejere og øvrige debitorer. Der
henvises til afdelingernes regnskaber.

10

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
f. andre forhold?
Der er på nedennævnte afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser
eller indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens
parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen.
3039 Remisevænget Øst
3040 Remisevænget Vest
3050 Rådmandsbo
3053 Elmehaven
3054 Vinhaven
3055 Dyvekevænget
3056 Egegade

3058 Prangerhuset
3061 Ved Rosenhaven
3065 Guldbergsgade
6065 Händelsvej
6077/78 Kaysergården
6080 Apostelgården
6081 Sangergården 2

6082 Porthuset
6083 Poppelvænget
6084 Grønrisvej
6087 Norgesgade
6092 Dannebrogsgade
6093 Bogfinkevej

Der henvises til eventualforpligtelse i afdelingsregnskaberne.

11

Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
a. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?
Boligorganisationen har iværksat udvidet bygningsteknisk gennemgang. Dette vil være afsluttet
ved udgangen af 2019 for alle afdelinger. På den baggrund udarbejdes 20-årige drifts- og
vedligeholdelsesplaner. De 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner viser for en række afdelinger,
at henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække de fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
Organisationsbestyrelsen har besluttet at der skal nedsættes en opgavegruppe, der i 2019 skal se
nærmere på problemstillingen, herunder hvordan afdelingernes henlæggelser kan blive øget i
tilstrækkeligt omfang.
Der er i afdelingerne 3045 Egedalsvænge og 6080 Apostelgården i forbindelse med årsregnskabet for
2018 pålagt afdelingerne et særligt fokus på at sikre tilstrækkelige henlæggelser.
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Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2018
Noter til spørgeskema
11

Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
b. istandsættelse ved fraflytning?
Nedenstående afdelinger har i årsregnskabet for 2018 ikke haft tilstrækkelige henlæggelser til at
dække afdelingens andel. Afdelingerne er pålagt fokus med henblik på at sikre tilstrækkelige henlæggelser
til istandsættelse ved fraflytning i fremtidige budgetter.
3044 Måløv Park
3050 Rådmandsbo

3067 Jægerbo
6093 Bogfinkevej

Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne.

11 Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
c. tab ved fraflytning?
Nedenstående afdeling har i årsregnskabet for 2018 ikke haft tilstrækkelige henlæggelser til at
dække tabet. Afdelingerne er pålagt fokus med henblik på at sikre tilstrækkelige henlæggelser
til tab ved fraflytning i fremtidige budgetter.
3046 Hammelstruphus
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Boligforeningen 3B
Uafhængig revisors erklæring om spørgeskema
Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Boligforeningen 3B
for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018.
Spørgeskemaet udarbejdes efter bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 70 af 26.
januar 2018.
Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Besvarelsen af spørgeskemaet er udarbejdet for at give tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden
mulighed for at vurdere, om der er særlige regnskabsmæssige forhold for Boligforeningen 3B for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018 og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden og
kan ikke anvendes til andre formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at spørgeskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 70 af 26. januar 2018, og at besvarelsen af spørgeskemaet er i
overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt det af
ledelsen udarbejdede spørgeskema er i overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.
PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer
vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Vi har tilrettelagt vores undersøgelser på grundlag af vores kendskab til boligorganisationens forhold,
herunder boligorganisationens interne kontrol. Vores undersøgelser har omfattet forespørgsler til
selskabets ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger. Ved vores undersøgelser har vi
vurderet, om besvarelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med de revisionsbeviser, vi har
indhentet i forbindelse med vores revision af årsregnskaberne for 2018. Årsregnskaberne har vi forsynet
med en påtegning uden forbehold. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er foretaget
i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave
med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt
mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af
sikkerhed.
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Boligforeningen 3B
Konklusion
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver
os grund til at mene, at besvarelsen af spørgeskemaet ikke er i overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.
København, den

15. maj 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700
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Boligforeningen 3B
Årsregnskab 2018 for foreningen og afdelinger
Administrationspåtegning
Foreningens årsregnskab, spørgeskema og afdelingsregnskaber med påtegninger samt spørgeskema
vedrørende afdelinger fremlægges hermed til godkendelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af
foreningens og afdelingernes økonomiske stilling.
København, den

15. maj 2019

Jens Elmelund
Administrerende direktør

Jonas Mørch Cohen
Kundechef

Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef

Bestyrelsens påtegning
Årsregnskabet for foreningen, afdelingerne og spørgeskema har været forelagt undertegnede bestyrelse til
godkendelse.
København, den

15. maj 2019

Øverste myndigheds påtegning
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
København, den

6. juni 2019

formand

dirigenter
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Boligforeningen 3B
Revisionsprotokollat om udkast til
årsregnskab for 2018

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, www.pwc.dk
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Boligforeningen 3B
Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskabet for 2018
Indhold
Indledning
Konklusion på den udførte revision
Kommentarer til specifikke afdelinger
Kommentar og supplerende bemærkninger
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer
Andre ydelser
Afslutning

1-2
3-4
5 - 17
18 - 38
39 - 94
95
96

Indledning
1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskabet for 2018. Årsregnskabet for boligorganisationen udviser et resultat på TDKK 8.033 og en egenkapital på TDKK 226.138.
2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 3. november 2016, siderne 1-6. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Konklusion på den udførte revision
3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller
karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.
4 Såfremt årsregnskabet for boligorganisationen med tilhørende afdelinger og sideaktiviteter
vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet med en
revisionspåtegning med nedenstående bemærkninger.
Boligorganisation
”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision”.
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Afdelinger
”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen
medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision”.
Afdeling 1025 Herlev Skole
”Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 21 i regnskabet, som
beskriver ledelsens vurdering af going concern.”
Afdeling 3273 Egelunden Erhverv
”Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 21 i regnskabet, som
beskriver ledelsens vurdering af going concern.”

Kommentarer til specifikke afdelinger
Afdeling 1025, Herlev Skole
5 Afdelingens lejemål udlejes til markedsleje, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at dække afdelingens udgifter. Boligforeningen arbejder på at finde en løsning herpå.
6 Boligforeningen 3B har pr. 31. december 2018 udlånt TDKK 55 til afdelingen. Boligforeningen
har afgivet en støtte- og tilbagetrædelseserklæring om, at lån ydet til afdeling 1025 ikke blive krævet
afdraget eller indfriet, medmindre afdelingens beholdning af likvide midler er tilstrækkelige til at
berettige tilbagebetaling, at Boligforeningen vil stille likviditet til rådighed i 2019 inden for rammerne af afdelingens budget for 2019 samt at Boligforeningen 3B træder tilbage for afdelingens
øvrige kreditorer.

Afdeling 3041, Remisevænget Nord
7 I regnskabsposten andre debitorer indgår TDKK 2.036 som primært vedrører ejendomsskatter,
som skal indgå i opgørelsen af salgsprovenuet for Solvangscentret. Derudover indgår TDKK 3.680
vedrørende Københavns Kommunes andel af driftsstøttelån. Udbetaling heraf afventer tinglysning
af ejerpantebrev.
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Afdeling 3074, Signalgården
Oprindelig anskaffelsessum/finansiering
8 Ejendommens anskaffelsessum er underfinansieret med TDKK 1.022. Afdelingen er gået i drift
den 1. december 2011, men vi har fået oplyst, at byggeregnskabet er anmodet genåbnet således, at
anlægssummen forhøjes med TDKK 768 til dækning af reguleret grundkøbesum, byggesagsgebyrer
og konceptvederlag. Nyt skema C er udarbejdet og sendt til kommunen, men der foreligger endnu
ikke kommunal godkendelse heraf. Når kommunal godkendelse foreligger, er vi oplyst om, at endelig finansiering vil blive hjemtaget.
Igangværende arbejder, anden langfristet gæld og andre henlæggelser
9 Der forventes merudgifter ud over det i byggeregnskabet afsatte på TDKK 5.400 i forbindelse
med udbedring af fejl og mangler ved byggeriet. Det er endnu uvist, hvornår arbejderne forventes
afsluttet. Fratrukket modtaget garantisummen på TDKK 900 er der pr. 31. december 2018 afholdt
TDKK 1.612.
10 Forbrug af afsætninger i forbindelse med byggeregnskabet er endnu ikke opgjort og afsluttet,
hvorfor der ikke er aflagt regnskab herfor. Der er pr. 31. december 2018 uforbrugte afsatte midler
på TDKK 407. Herudover har afdelingen andre henlæggelser på TDKK 3.319 fra 2012.
11 Muligheder for finansiering vil blive drøftet med Københavns Kommune i forbindelse med
godkendelse af nyt Skema C, herunder vil uforbrugte afsatte midler forventeligt blive inddraget.
Eventuel manglende finansiering forventes dækket af tilskud fra dispositionsfonden.

Afdeling 3175, Bostedet Amagerfælledvej serviceareal/ afdeling 3075, Bostedet
Amagerfælledvej
12 Vi har konstateret, at der ikke foreligger en samlet tingbog for afdeling 3075, Bostedet Amagerfælledvej og afdeling 3175, Bostedet Amagerfælledvej serviceareal. Vi skal opfordre til, at der sker
korrekt registrering af ejerforholdet i tingbogen.

Afdeling 3273, Egelunden Erhverv
13 Afdelingen skal i henhold til Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer
m.v. fremleje afdelingens lokaler til et erhvervsdrivende selskab, 3B Erhvervsudlejning A/S, som
varetager udlejningen til slutlejeren. Udlejningen til 3B Erhvervsudlejning A/S skal ske til balancelejen i afdelingen. I balancelejen skal ud over afdelingens løbende driftsudgifter indgå afvikling af
afdelingens opsamlede underskud samt afdrag på afdelingens finansiering af ejendommens anskaffelsessum.
14 Det har ikke været muligt at opnå en leje hos slutlejeren, som kan skabe balance mellem indtægter og udgifter. Det påtænkes derfor at afhænde ejendommen, hvorefter afdelingen nedlægges.
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15 Boligforeningen 3B har pr. 31. december 2018 udlånt TDKK 2.542 til afdelingen. Boligforeningen har afgivet en støtte- og tilbagetrædelseserklæring om, at lån ydet til afdeling 3273 fra Boligforeningen 3B ikke blive krævet afdraget eller indfriet, medmindre afdelingens beholdning af likvide
midler er tilstrækkelige til at berettige tilbagebetaling samt at Boligforeningen 3B træder tilbage for
afdelingens øvrige kreditorer.
16 Det forventes ikke, at afdelingen efter et salg kan afvikle den fulde gæld til Boligforeningen 3B,
hvorfor værdien af udlånet er nedskrevet med TDKK 1.262 pr. 31. december 2018.

Afdeling 6061, Hvidbjerg
17 Der er i 2015 ydet lån fra dispositionsfonden på TDKK 5.000 til finansiering af et forbedringsarbejde vedrørende badeværelser. Der er udarbejdet en afviklingsplan på lånet, og der er i overensstemmelse hermed afdraget på lånet for første gang i 2018 med TDKK 30. Jf. afviklingsplanen optrappes afdraget årligt, indtil det årlige afdrag i 2021 udgør TDKK 120. Derudover vil eventuelle
overskud i afdelingen blive anvendt til betaling af ekstraordinære afdrag på lånet. Opnås der ikke
overskud i afdelingen vil sidste afdrag blive betalt i 2060. Vi skal gøre opmærksom på, at forbedringslån skal afvikles over højest 30 år.

Kommentar og supplerende bemærkninger
Forretningsgang og intern kontrol
18 Det er bestyrelsens ansvar, at der er etableret betryggende forretningsgange, som sikrer mod
besvigelser og utilsigtede fejl.
19 Vi har i forbindelse med vores revision foretaget en gennemgang af boligorganisationens forretningsgange og interne kontroller. Vores revision er udført under hensyntagen til, at Boligforeningen 3B pr. 1. januar 2019 er overgået til KAB. Vi har konstateret nogle forhold, som har givet
anledning til forbedringsforslag og drøftelser med boligforeningen.

Strategisk samarbejde på IT området
20 Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark har i 2018 haft et samarbejde på IT området,
hvorved der var etableret en fælles IT-afdeling mellem boligforeningen og Boligkontoret Danmark.
21 Vi har foretaget en nærmere gennemgang, vurdering og stikprøvevis efterprøvning af de etablerede regnskabssystemer og interne kontroller på en række udvalgte områder. Vores undersøgelser
har primært været rettet mod de interne kontroller, som vi tillægger vægt i vores vurdering af risikoen for væsentlige, uopdagede fejl ved årsregnskabsaflæggelsen.
22 Det er vores opfattelse, at Boligforeningen 3B’s IT-anvendelse er væsentlig og betydende for
den daglige drift, hvorfor vi har vurderet de generelle edb-kontroller, udvalgte forretningsprocesser, systemer og interne kontroller.
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23 Vi skal oplyse, at de udførte revisionshandlinger ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til forretningsgange, interne kontroller og registreringssystemer hos Boligkontoret
Danmark/Boligforeningen 3B.
24 Boligforeningen 3B anvender en anerkendt softwareløsning – Unik Bolig til administration af
boligforeningen og dennes afdelinger. Unik Bolig kører oven på Boligforeningens og Boligkontoret
Danmarks fælles IT infrastruktur. Denne softwareløsning vedligeholdes af Unik. I forbindelse med
vores IT revision af Unik Bolig har vi ikke konstateret forhold af en sådan karakter, at vi ikke vurderer IT området som fungerende effektivt og hensigtsmæssigt.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser
25 Vi har indhentet ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskaberne indeholder væsentlige
fejl eller fejlinformationer som følge af besvigelser. Boligorganisationens ledelse har over for os erklæret, at den anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
26 Ledelsen har overfor os udtalt:


at ledelsen ikke har nogen formodning om tilstedeværelsen af besvigelser, som kan påvirke boligforeningen og årsregnskaberne,



at risikoen for, at årsregnskaberne indeholder væsentlige fejlinformationer som følge af
besvigelser, ikke anses for væsentlig.

27 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der afkræfter ledelsens vurdering, ligesom vi
under den udførte revision ikke er stødt på fejl som følge af besvigelser eller indikation på, at besvigelser forekommer.

Sideaktiviteter
28 Administrationen af drift af ejerforeninger og 3B Erhvervsudlejning A/S er omfattet af sideaktivitetsbekendtgørelsen. Der er udarbejdet særskilt regnskab for ekstern ejendomsadministration
o.lign. Vederlag for administrationen er fastsat med udgangspunkt i, at der skal være balance mellem indtægter og faktiske udgifter. Idet der ikke er ansat særskilt personale for denne administration, består regnskabet for ekstern ejendomsadministration alene af bruttoomsætningen og et administrationsbidrag til boligorganisationen af samme størrelse. Administrationsbidraget for ekstern
forvaltning tilhørende sideaktivitetsafdelinger udgør i 2018 TDKK 218 inklusiv moms.
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Forvaltningsrevision
29 Reglerne om forvaltningsrevision indebærer, at vi skal foretage en vurdering af, om der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af boligorganisationens midler og drift.
30 Boligforeningen færdiggjorde i 2016 strategiplanen ”3B – sammen mod 2020”, som danner
grundlag for foreningens overordnede målsætninger frem mod 2020. Som et led heri har boligforeningen i 2018 arbejdet videre med følgende strategiske hovedområder:







beboerdemokrati
synlige og åbne fællesskaber
gode muligheder for livsudfoldelse
fremtidens administration
fremtidens drift
fremtidens byggesager

31 Boligforeningen har i 2017 afsluttet en række processer, herunder:





Gennemførelse et leanprojekt med fokus på optimering af regnskabs- og budgetprocessen.
Gennemførelse af udbud af forsikringer
Opdatering af prokuraforhold
Implementering af budgetopfølgningsmodel for byggesager

32 Boligforeningen har indgået administrationsaftale med KAB med virkning pr. 1. januar 2019.
33 Vi har som en integreret del af den finansielle revision vurderet, om boligorganisationens dispositioner er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der anses for sparsommelig
adfærd. Vores vurdering er foretaget på baggrund af stikprøvevise undersøgelser samt en overordnet vurdering af boligorganisationens forretningsgange for budgetlægning og budgetopfølgning,
husleje, indkøb, lønninger og likvide beholdninger.
34 I de gennemførte stikprøver har vi kontrolleret, at der indhentes alternative tilbud ved større
vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Vi skal anbefale, at der implementeres en fast forretningsgang på området.
35 Vi har udarbejdet nedenstående analyse af husleje- og udgiftsniveauet i 2017 i Boligforeningen
3B sammenholdt med alle boligselskaber i Region Hovedstaden.
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Husleje pr. m2

3B

Region Hovedstaden

Forskel

966

923

-43

Nettokaptaludgifter pr. m2

-212

-187

-25

Offentlige og andre faste udg. pr. m2

-269

-267

-2

2

Variable udgifter pr. m

-146

-149

3

Henlæggelser pr. m2

-244

-227

-17

Ekstraordinære udgifter pr. m2

-39

-189

-150

Andre ordinære indtægter pr. m2

41

44

-3

Ekstraordinære indtægter pr. m2

111

54

57

-907

-882

-25

-59

-41

-18

-966

-923

-43

Nettoudgifter pr. m2
Resultat (overskud) pr. m2

36
Analysen viser, at huslejen i gennemsnit er DKK 43 højere pr. pr. m 2 end gennemsnittet i
Region Hovedstaden. Nettoudgifterne er i gennemsnit DKK 25 højere pr. m 2 svarende til merudgifterne på nettokapitaludgifter. Nettokapitaludgifterne kan boligforeningen ikke selv påvirke. Derudover er overskuddet i afdelingerne i gennemsnit DKK 18 højere pr m2.
37 På baggrund af vores revision er det vores opfattelse, at boligorganisationen efterlever almindelige normer for sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
38 Som et led i den juridisk-kritiske revision har vi påset, at:







foretagne indkøb inden for formålet for den almene boligorganisation
investeringer i værdipapirer opfylder lovgivningens bestemmelser herom
lønudbetalinger er foretaget i overensstemmelse med indgåede aftaler
husleje er opkrævet i overensstemmelse med godkendte budgetter
tilskud fra dispositionsfonden er ydet i overensstemmelse med reglerne
bestyrelseshonorar er udbetalt i overensstemmelse med reglerne
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Redegørelse for den udførte revision med kommentarer
39 Om den afsluttende revision af årsregnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige poster og
forhold.

Boligorganisationen
Midler placeret i den almene fællesforvaltning
40 Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i en fællesforvaltning der administreres af Nordea Private Banking, Danske Capital, Nykredit Bank, Jyske Bank og Alm. Brand
Bank. Årets afkast svarer til 0,5 % af det gennemsnitlige indestående.
Materielle anlægsaktiver
41 Boligorganisationen har afhændet ejendommen Havneholmen 21 i 2019. På baggrund heraf er
ejendommen indregnet til salgsprisen TDKK 100.000 og forventede salgsomkostninger er afsat
under kortfristet gæld.
Feriepengeforpligtelser
42 Som følge af indgået administrationsaftale med KAB overgår alle administrative medarbejdere
pr. 1. januar 2019 til KAB. KAB overtager dermed alle medarbejderforpligtelser på de pågældende
medarbejdere, herunder feriepengeforpligtelser. Ifølge den indgåede aftale overtager KAB feriepengeforpligtelserne beregnet på grundlag af KAB’s regnskabsprincip for indregning af feriepengeforpligtelse. Feriepengeforpligtelsen er dermed reguleret med TDKK 2.180, som er indtægtsført i
boligorganisationens årsregnskab.
Byggesagshonorarer
43 Alle igangværende byggesager pr. 31. december 2018 afsluttes af KAB, som vederlægges herfor
via andel af de byggesagshonorarer, som indgår i byggesagerne. KAB og Boligforeningen 3B har
foretaget en gennemgang af færdiggørelsesgraden på alle større igangværende byggesager, og på
baggrund heraf er opgjort, hvor stor en andel af byggesagernes totale byggesagshonorarer, der skal
afregnes til henholdsvis Boligforeningen 3B og KAB.
Egenkapitalen
44 Den samlede egenkapital for boligorganisationen udgør TDKK 226.138. Heraf udgør den disponible egenkapital TDKK 28.357 svarende til DKK 2.195 pr. lejemålsenhed mod DKK 1.600 i
2017.
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45 Det er vores opfattelse, at boligforeningens disponible egenkapital har så lavt et niveau, at det
nødvendiggør en nøje prioritering af, hvordan der disponeres over midlerne. Vi har konstateret, at
der pågår en løbende dialog med tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden herom. I den sammenhæng skal det anføres, at der i 2019 frigives i alt TDKK 45.960 fra de bundne midler (dispositionsfond og opskrivningshenlæggelser) til disponible midler i forbindelse med salg af Havneholmen
21.
46 Der er i 2018 opkrævet DKK 160 pr. lejemålsenhed i bidrag fra afdelingerne til arbejdskapitalen.
47 Vi har stikprøvevist kontrolleret, at årets tilskud er ydet i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutninger.
48 For lejeaftaler indgået inden den 1. april 1975 indeksreguleres beboerindskuddet. Der påhviler
boligforeningen en forpligtelse til at afregne indeksreguleringen til fraflyttede beboere. Forholdet er
oplyst som en eventualforpligtelse i boligforeningens årsregnskab.
Andre tilgodehavender
49 I regnskabsposten andre tilgodehavender indgår udlæg vedrørende byggerierne Solvangcentret
med TDKK 34.453, Sundholmsvej familieboliger med TDKK 17.286 og Sundholmsvej ungdomsboliger med TDKK 42.242.
50 Skema A forventes godkendt i 2019 for alle tre projekter.

Afdelingerne
Resultat i afdelingerne
51 Der har i 2018 været overskud i 76 afdelinger, underskud i 17 afdelinger, mens 4 afdelinger udviser et nulresultat som følge af tilskud.
52 Vi har påset, at de opsamlede resultater fra tidligere år i alle afdelinger, bortset fra afdeling
3273, afvikles budgetmæssigt som foreskrevet i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.
Afdelinger med over-/underfinansiering på den oprindelige finansiering
53 I afdeling 1030, Sundholm Syd er der en overfinansiering på TDKK 254. Lån og beboerindskud
vil blive reguleret, når afsætningsregnskab er revideret og godkendt af kommunen.
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54 I afdeling 1031, Taastrup Torv er der en underfinansiering på TDKK 498. Der udestår en række
forhold bl.a. vedrørende støjmålinger og ibrugtagningstilladelse inden kommunens godkendelse af
skema C. Ejendommen bliver endeligt finansieret i forlængelse af godkendelse af skema C.
55 I afdeling 1032, Opgangsfællesskabet Taastrup Torv er der en underfinansiering på TDKK 184.
Der udestår en række forhold bl.a. vedrørende støjmålinger og ibrugtagningstilladelse inden kommunens godkendelse af skema C. Ejendommen bliver endeligt finansieret i forlængelse af godkendelse af skema C.
56 I afdeling 1036, Midgård er der en underfinansiering på TDKK 142. Skema C er godkendt og
endelig finansiering er hjemtaget i 2019.
57 I afdeling 1037, Kløverbladsgade er der en underfinansiering på TDKK 187. Skema C er godkendt og endelig finansiering forventes hjemtaget i 2019.
58 I afdeling 1038, Skovkvarteret er der en underfinansiering på TDKK 680. Endelig finansiering
hjemtages, når skema C er godkendt.
59 I afdeling 3075, Bostedet Amagerfælledvej er der en underfinansiering på TDKK 4.384. Lån og
beboerindskud vil blive reguleret, når skema C er godkendt af kommunen.
60 I afdeling 3175, Bostedet Amagerfælledvej serviceareal er der en underfinansiering på TDKK
810. Underfinansieringen vil blive afviklet i forbindelse med hjemtagelse af den endelige belåning.
61 I afdeling 3076, Lampestedet 1 er der en underfinansiering på TDKK 254. Afsætningsregnskab
er afsluttet, og endelig finansiering forventes hjemtaget i 2019.
62 I afdeling 6192, serviceareal Dannebrogsgade er der en underfinansiering på TDKK 4.384. Endelig finansiering er hjemtaget i 2019.
63 Derudover er der underfinansiering i afdeling 3074, Signalgården jf. pkt. 8 ovenfor og i afdeling
3273, Egelunden Erhverv.
Besparelse på første termin
64 Besparelsen på første termin efter byggeriets idriftsætning skal iht. driftsbekendtgørelsens regler afsættes i balancen under konto 406. Saldoen på kontoen skal indtægtsføres senest året efter
afslutning af byggeregnskabet. I flere afdelinger henstår ældre saldi, som afventer afklaring af udestående forhold, inden de afvikles.
65 Afdeling 1016, Dortheavej og afdeling 1030 Sundholm Syd er omfattet af problematikken med
MgO-plader. I disse afdelinger vil afsætningen vedrørende nybyggeri forblive stående, indtil der
kommer en endelig afklaring på problematikken med MgO-plader.
66 Afdeling 1036, Midgård og 1041, Toftegård Tag afventer kommunens godkendelse af skema C.
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67 Afdeling 3074, Signalgården, afdeling 3075 Bostedet Amagerfælledvej, og afdeling 3175 Bostedet Amagerfælledvej Serviceareal afventer opgørelse af fejl og mangler ved byggeriet.
68 Afdeling 3076, Lampestedet 1 afventer slutafregning fra advokat.
69 Afdeling 6092, Dannebrogsgade har afventet endelig finansiering af ejendommens anskaffelsessum. Endelig finansiering er hjemtaget, og saldoen bliver opløst i 2019.
MgO
70 Afdelingen 1015 Egeløvparken, 1016 Dortheavej, 1019 Teglværkshaven, 1030 Sundholm Syd,
3035 Vestergården 2 og 3045 Egedalsvænge er omfattet af problematikken om MgO-plader.
71 I afdeling 1015 Egeløvparken, 1016 Dortheavej og 1019 Teglværkshaven bliver udgifterne til
udskiftning af MgO-plader dækket af Byggeskadefonden, hvorved afdelingens egen udgift reduceres
til 5%.
72 I afdeling 3035 indgår udgifterne til udskiftning af MgO-pladerne i byggeregnskabet indtil det
det afgøres, hvorvidt udgifterne dækkes helt eller delvist af entreprenøren eller Byggeskadefonden.
73 I afdeling 3045 Egedalsvænge har Byggeskadefonden indgået forlig med entreprenøren, hvorefter entreprenøren skal afhjælpe MgO-problematikken i afdelingen både for de etaper, der tidligere
har været anerkendt af Byggeskadefonden som dækningsberettigede (etape 1-5) og for de etaper,
der ikke tidligere har været anerkendt af Byggeskadefonden (etape 6-9).
74 I afdeling 1030 Sundholm Syd har organisationsbestyrelsen bevilget tilskud fra dispositionsfonden og fra egen trækningeret på henholdsvis TDKK 2.050 og TDKK 1.200. Øvrige forventede
omkostninger skal dækkes via afsatte midler i byggeregnskabet, TDKK 1.500 og via afdelingens reguleringskonto, TDKK 2.500. Tilsagnet fra organisationsbestyrelsen er betinget af, at udgifterne i
videst muligt omfang søges dækket af Byggeskadefonden eller entreprenøren.
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
75 I følgende afdelinger har henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse primo året
ikke kunne dække årets forbrug:
Afdeling

TDKK

Afdeling 3045, Egedalsvænge

452

Afdeling 6080, Apostelgården

676

76 I følgende afdelinger er der budgetteret med ”anden finansiering” i drifts- og vedligeholdelsesplanerne som udtryk for, at afdelingernes løbende opsparing ikke er stor nok til at finansiere de
planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver.
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Afdeling 1011, Toftegård
Afdeling 1014, Martins Gård
Afdeling 1023, Herlev Skole
Afdeling 1024, Herlev Skole, Motionshal
Afdeling 1025, Herlev Skole, Inspektør-/mødelokale
Afdeling 1027, Søagerpark
Afdeling 3031, Danalund
Afdeling 3033, Bærhaven
Afdeling 3034, Vestergården 1
Afdeling 3036, Højstensgård
Afdeling 3041, Remisevænget Nord
Afdeling 3047, Hedelyngen
Afdeling 3052, Vestergården 3
Afdeling 3055, Dyvekevænget
Afdeling 3067, Jægerbo
Afdeling 3069, Solsikken
Afdeling 3070, Valmuen
Afdeling 6065, Händelsvej
Afdeling 6067, Vestergårdsvej
Afdeling 6071, Hørgården 1
Afdeling 6072, Hørgården 2
Afdeling 6082, Porthuset
Afdeling 6084, Grønrisvej
Afdeling 6087, Norgesgade

77 Vi skal opfordre til at der i fremtidige budgetter tages højde for de manglende henlæggelser.
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning
78 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning budgetteres ud fra en analyse af de seneste års
afholdte omkostninger til istandsættelser ved fraflytning. Det er vores opfattelse, at den anvendte
metode for vurdering af hensættelsens størrelse er fornuftig, men at et skift i fraflytningsfrekvensen
i især mindre afdelinger kan medføre, at henlæggelserne ikke er tilstrækkeligt store.
79 I følgende afdelinger har henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning ikke kunne dække
årets forbrug:
Afdeling

TDKK

Afdeling 3044, Måløv Park

13

Afdeling 3050, Rådmandsbo

75

Afdeling 3067, Jægerbo
Afdeling 6093, Bogfinkevej

1
11
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Forbedrings- og renoveringssager
80 Vores revision af igangværende forbedrings- og renoveringssager har ikke givet anledning til
bemærkninger. Vi skal dog gøre bestyrelsen opmærksom på, at vores revision af sagerne først kan
anses som afsluttet, når vi har modtaget og revideret byggeregnskaberne for forbedrings- og renoveringssagerne.
Afdelinger med over-/underfinansieringer af forbedringsarbejder (skema-sager)
81 I afdeling 1012, Herlevgårsvej er helhedsplanen underfinansieret med TDKK 1.987. Endelig
finansiering afventer opgørelse af afdelingens reguleringskonto.
82 I afdeling 3035, Vestergården 2 er tagrenovering underfinansieret med TDKK 4.875. Endelig
finansiering afventer godkendelse af skema C.
83 I afdeling 3039, Remisevænget Øst er skema C for U2 renoveringen godkendt af Københavns
Kommune, og restfinansiering på TDKK 20.904 hjemtages i 2019.
84 I afdeling 3041, Remisevænget Nord er skema C for U2 renoveringen godkendt af Københavns
Kommune, og restfinansiering på TDKK 8.107 hjemtages i 2019.
85 I afdeling 6066, Stubmøllevej er ustøttet helhedsplan underfinansieret med TDKK 9.460 og
støttet helhedsplan underfinansieret med TDKK 11.944. Endelig finansiering afventer godkendelse
af skema C.
86 I afdeling 6071, Hørgården 1 er skema C for U2 renoveringen godkendt af Københavns Kommune og restfinansiering på TDKK 22.265 hjemtages i 2019.
87 I afdeling 6072, Hørgården 2 er skema C for U2 renoveringen godkendt af Københavns Kommune og restfinansiering på TDKK 15.650 hjemtages i 2019.
Anden langfristet gæld
88 I flere afdelinger er der på konto 416 hensat opkrævet merhusleje. Merhuslejen er udtryk for
forskellen på de faktiske låneydelser på gennemførte forbedringsarbejder og de opkrævede huslejestigninger. Boligforeningen har oplyst, at de hensatte beløb vil blive gennemgået i 2019 med henblik på at vurdere, hvordan de hensatte beløb skal anvendes, og vurdere hvorvidt der skal ske regulering af huslejeopkrævningerne.

Ledelsesberetningen
89 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.
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Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer
90 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af kundechef Jonas Mørch Cohen, økonomisk teamchef Solvej Strømsted og bestyrelsesformand Steffen Morild. Vi har endvidere
indhentet advokatbreve og engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker
mv.
91 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 4. april 2019 er gennemlæst
med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget
af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i årsregnskabet.
92 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskaberne.

Lovpligtige fortegnelser m.m.
93 I overensstemmelse med kravene i lov om drift af almene boliger har vi påset, at der er udarbejdet en forretningsorden, at der føres en forhandlingsprotokol, og at denne samt revisionsprotokollen fremlægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne.
94 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om
bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Andre ydelser
95 Efter aftale med boligorganisationen har vi afgivet erklæringer på følgende:
-

-

Byggeregnskaber vedrørende forbedringsarbejder i afdeling 1012, 1015, 3032, 3033, 3036,
3037, 3039, 3040, 3046, 3069, 3070, 3071, 6063, 6066, 6067, 6070, 6071, 6072, 6074,
6076, 6081, 6083 og 6095
Opgørelse af ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden i forbindelse med frikøb af hjemfaldsklausuler.
Ommærkning af ungdomsboliger i afdeling 6070.
Boligsociale reguleringskonti for afdeling 3032, 3037, 3039, 3040, 3041, 3045, 3055, 6062,
6071 og 6072
Øvrige reguleringskonto for afdeling 1012, 1018, 3035, 6066, 6071, 6072 og 6074

Afslutning
96 I henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber skal vi oplyse:
at
at
at

vi opfylder de i lovgivningen fastsatte habilitetsbetingelser,
vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, og
statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og regler
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Ringsted, den 15. maj 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Siderne 61 - 75 er behandlet på bestyrelsesmødet den 15. maj 2019
Bestyrelsen

Steffen Morild

Iris Gausbo

Dorte Skovgård

Flemming Løvenhardt

Hans Jørgen Larsen

Henrik Thorenfeldt

Monia Stoltz

Per Olsen

Peter Kare

Pia Cramer Hansson

Stine Hessellund Hassing

Ulrik Falk-Sørensen
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PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret revisor Lars Ankersen
Eventyrvej 16
4100 Ringsted

Regnskabserklæring vedrørende årsregnskaberne for Boligforeningen 3B
1. Denne erklæring er udarbejdet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for
Boligforeningen 3B, boligorganisationen pr. 31. december 2018, som udviser et resultat på
TDKK 8.033 og en egenkapital på TDKK 226.138.
2. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne årsregnskabet med en konklusion
om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultaterne af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af
almene boliger mv.
3. Efterfølgende udtalelser er afgivet efter vores bedste overbevisning, og efter at vi, i det
omfang vi har anset det nødvendigt, har rettet passende forespørgsler til relevante medarbejdere m.fl.
Årsregnskabet
4. Vi anerkender vores ansvar i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.
for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med de beskrevne regler og skal i den forbindelse efter vores bedste overbevisning
bekræfte at:


Vores valg og anvendelse af regnskabspraksis er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.



Boligorganisationen har ejendomsretten eller kontrollen over samtlige aktiver, og der er
ingen forpligtelser eller panthæftelser, der påhviler disse aktiver, ud over hvad der i
overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis er oplyst i årsregnskabet.



Alle boligorganisationens aktiver og forpligtelser er til stede på balancedagen og er
indregnet og målt efter de kriterier, der er fastlagt i den anvendte regnskabspraksis.



Årsregnskabets omtale af eventualaktiver og -forpligtelser er fuldstændig og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.



Vi har ingen planer og/eller intentioner, der væsentligt kan påvirke den regnskabsmæssige værdi eller klassificering af de aktiver og forpligtelser, som fremgår af årsregnskabet.
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Boligorganisationens kapitalberedskab vurderes at være tilstrækkeligt, og de forventes
at fortsætte driften i overskuelig fremtid. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse
hermed.



Der er efter vor opfattelse taget nødvendige skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af boligorganisationens midler og drift.



Boligorganisationen har overholdt alle kontraktlige aftaler, som ved manglende opfyldelse kan have en væsentlig indflydelse på årsregnskabet.



Forudsætninger, som er af væsentlig betydning for de regnskabsmæssige skøn, og som
baserer sig på specifikke handlinger eller beslutninger, afspejler på passende vis ledelsens hensigter og de muligheder, der er for at gennemføre sådanne handlingsplaner.



Ledelsesberetningen opfylder de krav, der følger af god regnskabsskik for almene boligorganisationer og indeholder alle relevante oplysninger, der efter vores opfattelse bidrager til årsregnskabets retvisende billede.



Der er ikke forekommet overtrædelser eller mulig overtrædelse af love, bekendtgørelser mv. eller andre uregelmæssigheder, der involverer ledelsen eller ansatte, som har en
væsentlig funktion i den interne kontrol eller regnskabsmæssige forretningsgange, eller
som kunne have en væsentlig indflydelse på regnskaberne.



Vi har ikke, udover hvad der er indarbejdet i regnskaberne eller oplyst i regnskaberne,
kendskab til erstatningskrav, verserende eller mulige retssager, som væsentligt ville
kunne påvirke boligorganisationens økonomiske stilling.



Virkningen af ikke rettede fejl og udeladelser, er både enkeltvis og sammenlagt uvæsentlige for regnskabet som helhed.



Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indregnet eller oplyst i
regnskabet eller ledelsesberetningen.
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Interne kontroller
5. Vi anerkender vores ansvar for at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
hvad enten sådan en fejlinformation skyldes fejl eller besvigelser.
Fuldstændighed
6. Vi har stillet alt regnskabsmæssigt materiale til rådighed for Deres revision.
7. Alle andre forretningsbøger og informationer, der kan have betydning for revisionen og
det retvisende billede eller de nødvendige oplysninger i årsregnskabet, er blevet fremlagt
for Dem, herunder samtlige referater fra repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder afholdt til
dato.
8. Alle boligorganisationens transaktioner er blevet behørigt afspejlet og registreret i
regnskabsmaterialet.
9. Vi har oplyst Dem om:
a) Vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser.
b) Vores kendskab til besvigelser eller formodninger om besvigelser, der berører
boligorganisationen, og som involverer:
 den daglige ledelse
 medarbejdere, der har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller
 andre, hvor besvigelsen kunne have en væsentlig indflydelse på årsregnskabet.
c) Vores kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formodninger derom,
som vedrører boligorganisationens årsregnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.

København, den 15. maj 2019

Steffen Morrild
Bestyrelsesformand

Jonas Mørch Cohen
Kundechef

Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef
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Prognose for Dispositionsfonden 2018-2047

2018

2019

2020

2021

2022

2047

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

7.329
29.455
16.184

7.683
22.653
17.727

7.783
23.109
17.948

7.884
23.199
18.171

45.785
24.199

111

7.506
22.437
17.510
9.000
-

-

-

-

-

53.079

56.453

48.063

48.839

49.254

69.983

-8.899
423
-5.226
-1.154
-21.150

-9.554
-586
-4.886
-473
-15.000

-7.813
-3.943
-4.728
-450
-15.000

-6.184
-3.716
-4.056
-428
-15.000

-4.562
-3.421
-5.066
-417
-10.000

-1.516
-1.485
-10.000

Tilskud til afdelinger:
- Støtte hjemfald 2001
- Byggesager mv. inkl. kapitaltilførsel
- Boligsociale helhedsplaner mv.

-3.295
-9.064
-1.890

-4.408
-8.531
-2.648

-4.419
-8.640
-2.648

-4.430
-10.640
-710

-4.441
-8.640
-2.172

-8.600
-2.172

Tab ved lejeledighed
Tab ved fraflytning
Indbetalt nybyggerifonden

-326
-911
-6.474

-326
-911
-7.004

-326
-911
-7.091

-326
-911
-7.179

-326
-911
-7.268

-326
-911
-9.679

-57.966

-54.327

-55.969

-53.580

-47.225

-34.689

-4.887

2.126

-7.906

-4.741

2.029

35.294

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån fra afdelinger
A- og G-indskud fra ældre afdelinger
Nettoprovenue salg af administrationsejendom
Renter af egen trækningsret
Rentetilskrivning
Tilgang i alt
Afgang:
Støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til renoveringer (omprioriteringssager )
- Driftsstøtte til renoveringer (helhedsplaner)
- Fritagelser afviklede lån (tilskud)
- Huslejestøtte (helhedsplaner)
- Tilskud egen trækningsret

Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Bemærkninger
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Dispositionsfondens saldo
Saldo primo

181.628

176.742

178.868

170.962

166.221

524.191

-4.887

2.126

-7.906

-4.741

2.029

35.294

176.742

178.868

170.962

166.221

168.251

559.485

Udlån til afdelingerne
- Hjemfaldslån
- Øvrige udlån
- Medejerboliger i Grønhøj

16.801
18.417
235

23.791
18.331
235

29.340
18.204
235

34.882
18.045
235

40.416
17.563
235

161.530
9.886
235

Administrationsejendom

36.880

-

-

-

-

Trækningsret (indskud i Landsbyggefonden)

98.876

94.382

90.019

85.787

86.690

148.762

171.209

136.739

137.798

138.949

144.903

320.413

5.532

42.129

33.165

27.272

23.347

239.072

Resultat af til- og afgang
Eventualforpligtelse - ufinansierede projekter
Saldo ultimo
heraf:

Bundet i alt
Disponibel del

-

Der er krav om etablering af en dispositionsfond. Dispositionsfonden opbygges af indbetalinger fra afdelinger, andel af afviklede lån og
de såkaldt pligtmæssige bidrag, der indbetales fra ældre afdelinger. Dispositionsfonden anvendes hovedsagelig til lån og tilskud til
afdelinger.
Saldoen udgjorde ca. 171 mio. kr. primo 2018. En væsentlig del af saldoen er dog bundet i lån til afdelinger, trækningsret
til finansiering af forbedringer og administrationsejendommen. Den disponible (frie) del udgjorde ca. 5,5 mio. kr.
Fra 2019 er fordeling på indbetaling af afviklede lån sat til 1/3 i alle år i prognosen. Pt. Modtages mankolån til driftsstøttelån i helhedsplaner. Fra 2020 er indregnet ophør for alle mankolån
undtagen for 1018 Hjortegården og 3045 Egedalsvænge. 1018 Hjortegården er indregnet fra 2024 og 3045 Egedalsvænge er indregnet fra 2031. Bidrag fra afdelinger ophører fra 2039. Der
vedtaget nedtrapning af ydelsesstøtte fra gamle omprioriteringssager med 9 kr. pr. m² fra 2020. Samtidig er der fra 2019 indregnet salg af Havneholmen, med et provenue på 9 millioner og 36
millioner friværdi er fjernet fra den budnedel.
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Afdelingsregnskaber 2018 (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 15. maj 2019
- Driftsudvalget den 6. maj 2019
- 10. maj 2019 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdelingsregnskaber for 2018.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,

1.

at afdelingsregnskaber for 2018 for de afdelinger, hvor det er afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, der behandler regnskaberne, godkendes, under forudsætning af godkendelse
af afdelingsbestyrelse/afdelingsmøde, jf. bilag 1.

2.

at afdelingsregnskaber for 2018 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, hvor det er organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne, godkendes jf. bilag 3.

Problemstilling/Løsning
Oversigt for de reviderede afdelingsregnskaber for 3B’s afdelinger for 2018 er vedlagt som bilag 1.
Overordnede konklusioner for afdelingsregnskaberne for 2018:



Der er i alt udarbejdet 111 afdelingsregnskaber, heraf er 11 byggebalancer og 5 ejerforeninger.



76 afdelingsregnskaber udviser et overskud, 17 afdelingsregnskaber udviser et underskud
og 4 afdelingsregnskaber er nul-regnskaber grundet tilskud/lån.



Syv afdelinger har fået et resultat som udgør mere end +/- 10 pct. af de samlede udgifter
(se bilag 2).



Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.



Revisionen har givet anledning til:

-

En supplerende bemærkning omkring 1025 Herlev Skole, områdekontor og 3273 Egelunden Erhverv, som handler om afdelingernes fremtidige virke.

-

Bemærkning i protokol om at der i afdelingerne 3045 Egedalsvænge og 6080 Apostelgårde ikke har været tilstrækkelige henlæggelser til at dækket årets forbrug af vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver.

-

Bemærkning i protokol om, at der i flere afdelinger er budgetteret med ”anden finansiering” i drifts- og vedligeholdelsesplanerne som udtryk for, at afdelingernes løbende henlæggelser ikke er store nok til at finansiere de planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver.
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-

Bemærkning i protokol om, at der i afdelingerne 3044 Måløv Park, 3050 Rådmandsbo,
3067 Jægerbo og 6093 Bogfinkevej ikke været tilstrækkelige henlæggelser til at dække
årets forbrug af istandsættelse ved fraflytning.

-

Bemærkning i protokol om, at der i afdelingen 3046 Hammelstruphus, ikke været tilstrækkelige henlæggelser til at dække årets forbrug af tab ved fraflytning.

Som bilag 2 er vedlagt et notat der uddybende gennemgår væsentlige forhold i årsregnskaberne.
I bilag 3 er regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og byggebalancer samlet. Byggebalancerne er ikke behandlet af revisor endnu. Har revisor bemærkninger til byggebalancerne vil dette fremgå af indstillingen til organisationsbestyrelsen, når denne behandler indstillingen den 15.
maj 2019.

Økonomi
Den samlede økonomi for afdelingerne fremgår af bilag 1.

Videre proces
Fra april 2019 udsendes regnskaberne til afdelingsbestyrelserne til godkendelse. De fleste afdelinger får gennemgået regnskaberne på et budgetformøde, mens nogle afdelinger har separate afdelingsbestyrelsesmøder til at gennemgå regnskaberne. Afdelingerne 1015 Egeløvparken, 3034 Vestergården 1 og 3047 Hedelyngen afholder særskilte afdelingsmøder, hvor beboerne skal godkende regnskaberne. I 3B’s øvrige afdelinger orienteres beboerne om regnskaberne på afdelingernes
ordinære afdelingsmøder i efteråret 2019, hvor afdelingsbudgettet ligeledes skal godkendes.

Bilag
1. Oversigt afdelingsregnskaber 2018.
2. Notat - afdelingsregnskaber 2018.
3. Afdelingsregnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2018 og byggebalancer

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Bilag til Punkt 4: Afdelingsregnskaber (B)
• Bilag 1- Oversigt afdelingsregnskaber 2018.pdf
• Bilag 2 - Notat - afdelingsregnskaber 2018.docx
• Bilag 3 - Afdelingsregnskaber for afdelinger uden
afdelingsbestyrelse 2018 og byggebalancer.docx
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Boligforeningen 3B

Afdelinger som har et resultat mindre end 5%
af de samlede udgifter

Regnskaber

Afdelinger som har et resultat mellem 5% 10% af de samlede udgifter

For perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Afdelinger som har resultat over 10% af de
samlede udgifter
(beløb i hele tusind kr.)

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

1011 Toftegård

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

2.621

44.872

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
5,84% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har haft et lavere forbrug af vand, samtidig
med at prisen også har væreet lavere end
forventet i budgettet. Budgettet udarbejdes på
baggrund af tidligere års forbrug. Derudover
er ydelsen på det optaget lån til facadedøre og
vinduer blevet lavere end forventet. samtidig
er der også hjemtaget lån til tagrenovering, og
der skal derfor ikke længere afskrives på
byggesagen. Til sidst har der været
genforhandling med forsikringsselskabet, hvor
der er opnået en reduktion i præmien.
1012 Herlevgårdsvej

231

3.546

6,51% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har en helhedsplan og de udgifter og
indtægter, som vedrører denne helhedsplan,
som blandt andet ydelser på lån, tilskud og
lejeindtægter bliver henlagt på en
reguleringskonto, indtil sagen er endeligt
opgjort og godkendt af Landsbyggefonden og
kommunen. Derudover er der en regulering af
henlæggelserne fra 2017.
1013 Herlev Torv

46

674

6,82% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der har
været færre udgifter til vand, da både pris og
forbrug er faldet siden 2016, da budgettet blev
udarbejdet. Afdelingens resultat for 2017 har
vendt det opsamlede resultat til et overskud,
og der skal derfor ikke afvikles på underskud,
som forventet i budgettet.
1113 Ejerforeningen Herlev Torv
1014 Martins Gård

97

404

430

11.124

24,01% Ejerforening
3,87% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har haft færre udgifter til løn til driftspersonale,
da en medarbejder har været udlånt til en
anden afdeling samtidig med, at taksten til
lokalt driftsbidrag er sat ned. Herudover har
afdelingen haft et lavere vandforbrug, og
prisen på el har været lavere end forventet.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

1015 Egeløvparken

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

508

19.372

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
2,62% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at ydelser på
lån til køkkensag 2 blev væsentligt lavere end
budgetteret, da det ikke var nødvendigt at
optage så stort lån, som forventet i budgettet.
Ejendomsskatten har været fastfrosset siden
2016, hvilket har medført mindreudgifter, da
der i budgettet var forventet en stigning på 5,5
%. Endvidere har der været besparelse på løn
til driftspersonale og anden renholdelse. Dette
skyldes blandt andet indførelse af fremtidens
drift der har medført lavere driftsbidrag, da der
er reduceret i antallet af driftschefer, men
også lavere feriepengeforpligtelse, da der har
været afholdt mere ferie i året. Disse
besparelser modsvares til dels af, at der har
været merforbrug på almindelig
vedligeholdelse, på grund af
skimmelrenovering.
1016 Dortheavej

1017 Sønderlundvejs
Børneinstitution

1018 Hjortegården

-237

4.967

-4,77% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at der har været en
korrektion vedrørende et ekstraordinært højt
vandforbrug fra oktober 2016 til oktober 2017, som
følge af at man ikke har aflæst målere i længere
perioder.

62

936

6,62% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været en
mindreudgift på vand som skyldes, at der var
budgetteret med en højere pris på vandet. Samtidig
har afdelingens resultat for 2017 vendt det
opsamlede resultat til et overskud, og der skal
derfor ikke afvikles på underskud, som forventet i
budgettet. Derudover har der været et
mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse, da
flere arbejder er indregnet i langtidsplanen.
Endvidere er udgifterne til ejendomsskatter blevet
lavere end budgetteret, da grundskylden har været
fastfrosset siden 2016.

7.066

88.615

7,97% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen i
forbindelse med korrektioner fra forrige år, har fået
kompensation af el og vand fra byggesagen, samt
fået driftsført den samlede besparelse på anken af
den offentlige vurdering, da sagen er afsluttet.
Derudover har der været store besparelser på
vand i året, da budgetprisen har været for høj i
forhold til den faktiske pris. Lønudgifterne er også
blevet lavere end forventet, da man har været
effektiv i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde
samtidig med, at man ikke har genbesat ledige
stillinger. Endelig har der også været besparelse
på lån, da afdelingen har fået genberegnet
rentesikringen.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

1019 Teglværkshaven

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift

195

5.770

3,38% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været færre
udgifter til lån, da afdelingen har fået
tvangskonverteret et lån, hvilket har medført en
besparelse. Derudover var der i budgettet forventet
en stigning i ejendomsskatter på 5,5 %, men
grundskylden har været fastfrosset siden 2016,
hvilket betyder, at der ikke har været nogen
ændring i udgiften de seneste par år. Endelig er
flere vedligeholdelsesarbejder taget med i
langtidsplanen, og derfor er der et mindreforbrug
på almindelig vedligeholdelse.

1020 Børneinstitutionen
Anishaven

20

1.063

1,88% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været færre
udgifter til løn, primært på grund af en mere effektiv
tilrettelæggelse af det daglige arbejde samtidig
med, at der ikke er genbesat ledige stillinger på
grund af fremtidssikring i Hjortegården. Derudover
har der ikke været udgifter til almindelig
vedligeholdelse, da der ikke har været nogle
uforudsete arbejder.

1023 Herlev Skole

-4

5.330

-0,08% Årets resultat, inden tilskud fra
kapitaltilførselsdepot, var et underskud på kr.
403.860 og der var forventet et underskud på kr.
400.000. Dette skyldes primært, at der har været
flere udgifter til almindelig vedligeholdelse, der
skyldes nødvendige vedligeholdelsesarbejder som
blev igangsat, og ikke var i langtidsplanen. Modsat
har afdelingen via en ankesag af den offentlige
ejendomsvurdering fået tilbagebetalt ejendomsskat
for årene 2011-2015 og afregnet honorar til
advokatfirmaet. Restbeløbet er indtægtsført i
afdelingen. Samlet var der behov for maksimal
kapitaltilførsel i 2018.

1024 Herlev Skole, Motionssal

16

246

6,50% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen tidligere
har anket sin offentlige vurdering igennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet og afdelingen
har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 20112013 og afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført. Derudover har der på
almindelig vedligeholdelse været færre uforudsete
arbejder end forventet.

1025 Herlev Skole, Inspektør/mødelokale

-59

123

1026 Bofællesskab

-6

423

-47,97% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at lejemålet
er lejet ud til eksternt erhverv efter
markedsleje og ikke balanceleje.
-1,42% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et underskud. Hovedårsagen er, at
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån i 2018 blev højere end forventet
i budgettet. Modsat har der været et
mindreforbrug på vand og el, hvilket skyldes
at afdelingen har haft et lavere forbrug end
forventet i budgettet. Samtidig har prisen på
vand været markant lavere end forventet.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

1027 Søagerpark

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

-243

6.106

1028 Kongsgården

60

2.949

1029 Møllergården

23

989

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
-3,98% Hovedårsagen til, at årsregnskabet udviser et

underskud er, at der har været merudgifter til
almindelig vedligeholdelse, da det har været
nødvendigt at udbedre et brud på jordledning
til fjernvarmeforsyning.
2,03% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at det har
været muligt at planlægge de fleste
vedligeholdelsesarbejder, og der har derfor
ikke været så mange uforudsete hændelser.
Derudover har der været mindreforbrug på
ejendomsskatter, da den forventede stigning
udeblev på grund af fastfrysning af
grundskylden fra 2016. Endvidere er der
tvangskonverteret et lån, og denne
konvertering medfører lavere ydelser.
2,33% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der ikke har
været udgifter til almindelig vedligeholdelse,
da flere vedligeholdelsesarbejder er taget med
i langtidsplanen.
1030 Sundholm Syd

102

4.722

2,16% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter er lavere end budgettet, da
grundskylden har været fastfrosset siden
2016, hvilket betyder, at der ikke har været
nogen ændring i udgiften de seneste par år.
Derudover er der efter genforhandling med
forsikringsselskabet opnået en reduktion i
præmien. Endelig er flere
vedligeholdelsesarbejder taget med i
langtidsplanen, og derfor er der et
mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse.
1031 Taastrup Torv

16

2.269

0,71% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der mangler
hjemtagelse af lån til endelig finansiering.
1032 Opgangsfællesskabet
Taastrup Torv

1035 Hørgården 3
1135 Hørgården 3 Serviceareal

43

1.224

3,51% Hovedårsagen til, at regnskabet udviser et

overskud skyldes, at der ikke har været større
uforudsete hændelser, og dette har medført
mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse.
2.449
2.279

12.323
7.158

Byggebalance
Byggebalance
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

1036 Midgård

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

103

2.301

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
4,48% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der har
været færre udgifter til løn som følge af en
ændring i personalesammensætningen
samtidig med, at taksten til lokalt driftsbidrag
er sat ned efter indførelse af fremtidens drift,
hvor antallet af driftschefer er reduceret.
Derudover er der færre udgifter til
ejendomskontoret, da afdelingen deltager i
samdrift. Endvidere har der ikke været
udgifter til fælles el, da dette afregnes
individuelt, og ikke i driften, hvor der var
budgetteret. Endelig er ejendomsskatterne
ikke steget, som forventet i budgettet.
1037 Kløverbladsgade

1038 Skovkvarteret

-84

282

3.057

6.086

1039 Teglholmen
1040 Solvangcentret - Nybyggeri

0
0

-

1041 Toftegård Tag

0

2.488

-2,75% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at der har
været færre indtægter til leje af
parkeringspladser, da ikke alle pladser er lejet
ud. Dette modsvares dog til dels af færre
udgifter til ejendomsskatter og renovation, da
afdelingen efter anke har fået reguleret
skattebilletten.
Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at der har
været færre udgifter til den almindelige
vedligeholdelse, da behovet for
vedligeholdelse i afdelingen ikke har været så
stort som forventet. Derudover har der været
færre udgifter til løn, da der ikke har været løn
til ejendomsfunktionærer som forventet i
budgettet. Dette er rettet i næste års budget.
Byggebalance
Byggebalance
0,00% Årets resultat inden driftsstøtte var et

1042 Kongelundsvej
1043 Sundholmsvej, familieboliger

0
0

-

underskud på kr. 61.401. og der var forventet
et underskud på kr. 141.314. Det lavere
underskud skyldes primært højere
renteindtægter, da mellemregningen med
Boligforeningen 3B er forbedret. Derudover er
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån blevet lavere i 2018 end
forventet i budgettet. Til sidst har afdelingen
haft et lavere forbrug af vand end budgettet,
og prisen på vand har også været markant
lavere end forventet.
Byggebalance
Byggebalance

1044 Sundholmsvej,
ungdomsboliger

0

-

Byggebalance

1046 LUX (ungdomsboliger)
1047 Egedal boliger

0
0

-

Byggebalance
Byggebalance

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 1- Oversigt afdelingsregnskaber 2018.pdf
Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

3031 Danalund

3032 Folehaven

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift

842

20.097

4,19% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at lønnen til
ejendomsfunktionærer har været budgetteret med
for høj procentfordeling af afdelingens lønandel, og
at der er modtaget refusion for udgifter til
tillidsmandstimer. Herudover er taksten til lokalt
driftsbidrag sat ned efter indførelse af fremtidens
drift, hvor antallet af driftschefer er reduceret. Der
er foretaget reguleringer af de individuelle arbejder
vedrørende køkkensag 1, 2, og 3, da der tidligere
har været udgifter i driften på lån som skulle være
medtaget på byggesagen. Desuden har det været
muligt at planlægge de fleste
vedligeholdelsesarbejder, som så er indarbejdet i
langtidsplanen, og derfor har der ikke været
forbrug på almindelig vedligeholdelse. Endvidere
skal det nævnes, at udgiften til ejendomsskatter
blev mindre end forventet, fordi Folketinget i 2016
vedtog at fastfryse grundskylden. Endelig skal det
nævnes, at der efter genforhandling med
forsikringsselskabet er opnået reduktion i præmien
og derfor er udgiften hertil blevet lavere end
forventet.

1.388

68.206

2,04% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgifterne til
ejendomsskat er faldet, da grundværdien i
2018 er lavere end i 2017. Samtidig er der
besparelser vedrørende trappevask, da der
ikke er udført hovedrengøring af
trappeopgangene. Derudover er flere
vedligeholdelsesarbejder taget med i
langtidsplanen, og derfor er der et
mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse.
3033 Bærhaven

144

5.328

2,70% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingens
el- og vandforbrug har været lavere end
forventet. Samtidig er udgiften til
ejendomsskatter faldet, da grundskylden har
været fastfrosset siden 2016, hvilket betyder,
at der ikke har været nogen forskel i udgiften i
de seneste par år. Til sidst kan det nævnes, at
der i 2018 har været et mindre behov for
juridisk assistance end budgetteret.
3034 Vestergården 1

339

13.937

2,43% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at samdriften
har haft færre lønrelateret udgifter end
budgetteret på grund af refusion af løn ved
fravær og udlån, samt at taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret. Derudover har der været
genforhandling med forsikringsselskabet hvor
der er opnået en reduktion i præmien.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

3035 Vestergården 2

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

240

19.818

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
1,21% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der har
været færre udgifter til vand end forventet, da
vandprisen i budgettet var for høj i forhold til
den faktiske pris. Derudover har der været
færre udgifter til ejendomsskatter end
forventet, fordi grundskylden har været
fastfrosset siden 2016, hvilket betyder, at der
ikke har været nogen ændring i udgiften de
seneste par år. Der var i budgettet forventet
en stigning på 5,5 %.
3036 Højstensgård

2.275

30.516

7,46% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der var
budgetteret med en driftsudgift til dækning af
arbejde vedrørende vand og varme på
planlagt og periodisk vedligeholdelse, men da
dette arbejde er blevet udskudt, er der en
mindreudgift. Derudover har der været færre
udgifter til løn til driftspersonale, som skyldes,
at taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned efter
indførelsen af fremtidens drift, hvor antallet af
driftschefer er reduceret. Samtidig har en
ændring i bemandingen givet en negativ
regulering til feriepengehensættelse, da den
nye bemanding ikke har optjent fuld ferie.
Endelig har der været en mindreudgift til vand,
da prisen blev lavere end forventet.
3037 Høje Gladsaxe

2.324

31.515

7,37% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at lån til
indgangspartier ikke er hjemtaget, som
forventet i budgettet. Lånet vil først blive
hjemtaget i 2019. Herudover at der en
besparelse på forsikringerne efter
genforhandling med forsikringsselskabet. Til
sidst kan nævnes at der sket en regulering af
udgifterne fra Fællesdriften fra 2016/2017,
som har givet afdelingen en indtægt.
3038 Søbyvej

92

2.064

4,46% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været
besparelser på løn til driftspersonale, da der er
modtaget refusion på udgifter til tillidsmandstimer,
samt at taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned efter
indførelse af fremtidens drift, hvor antallet af
driftschefer er reduceret. Derudover var der
budgetteret med udgifter på lån til udskiftning af
stigstrenge i forbindelse med opsætning af
vandmålere. Da der ikke opsættes vandmålere,
udskiftes stigstrengene ikke, og der er derfor ikke
hjemtaget et lån. Endelig er der afskrevet mindre
på syns- og skønssagen vedrørende kloak, da
udgifterne blev lavere end forventet i budget 2018.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

3039 Remisevænget Øst

3040 Remisevænget Vest

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift

5.833

56.104

10,40% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der endnu ikke er
hjemtaget lån til U2 renoveringen, og der er
kommet en regulering af støtten til denne sag i
2018. Derudover har afdelingen tidligere anket sin
offentlige vurdering igennem et advokatfirma.
Sagen er nu afsluttet, og afdelingen har fået
tilbagebetalt ejendomsskat for årene 2011-2015 og
afregnet honorar til advokatfirmaet. Restbeløbet er
indtægtsført.

-88

25.592

-0,34% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at der har
været stor udskiftning i personalet, hvilket har
medført ekstra udgifter til løn. Samtidig har
der været flere hærværkshændelser i
vaskeriet, og der er udført gulvarbejde i
selskabslokalerne, hvilket har givet flere
udgifter end forventet i budgettet. Disse
ekstraudgifter modsvares dog til dels af blandt
andet færre udgifter til ejendomsskatter som
følge af skattestop.
1,65% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at
låneudgifterne til altan og vinduer i U2 sagen
er blevet lavere end budgetteret, grundet
lavere renteudgifter. Samtidig er der indregnet
afskrivning af altaninddækning, men arbejdet
er fuldt finansieret af reguleringskontoen.
Yderligere kan det nævnes, at taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret, samt at der er forhandlet ny
forsikringsaftale som har medført en
besparelse.

3041 Remisevænget Nord

527

32.028

3044 Måløv Park

678

24.635

2,75% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været
besparelser på løn til driftspersonale, blandt andet
fordi driftsbidraget er sat ned efter indførelse af
fremtidens drift. Der er endvidere bogført
lejeindtægter vedrørende byggelegeplads. Denne
leje var ikke budgetteret.

-863

56.704

-1,52% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at driftstøttelånet,
ydet i forbindelse med fremtidsikring, er nedtrappet
i 2018 for årene 2015-2018. Endvidere kunne
henlæggelserne ikke dække årets forbrug til
planlagte vedligeholdelsesarbejder, grundet flere
udgifter i forbindelse med opretning ved
genudlejning, reparation og udskiftning af døre.
Disse udgifter modsvares delvist af øget tilskud fra
Boligforeningen 3B til fremtidssikring, samt
besparelse på forsikringer efter genforhandling
med forsikringsselskabet.

3045 Egedalsvænge
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift

3046 Hammelstruphus

121

4.548

2,66% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgifterne til løn til
driftspersonale er faldet. Dette skyldes primært, at
taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned efter
indførelse af fremtidens drift, hvor antallet af
driftschefer er reduceret. Derudover er flere
vedligeholdelsesarbejder taget med i
langtidsplanen, og derfor er der et mindreforbrug
på almindelig vedligeholdelse. Dette bliver
modregnet af signingen i administrationsbidraget
som skyldes, at det godkendte bidrag er på 4.200
kr., hvor der i budgettet var forventet et bidrag på
3.995 kr.

3047 Hedelyngen

-13

13.996

-0,09% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at der er
indkøbt et større parti vaskemidler, da
doseringen af sæbe er øget på maskinerne,
og at der har været færre vaskeriindtægter.
3050 Rådmandsbo

106

4.379

2,42% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at overskud fra 2017
har nedbragt afdelingens opsamlede underskud og
derfor har det ikke været nødvendigt at afvikle det
budgetterede beløb. Samtidig med, at udgiften til
ejendomsskatter er faldet, da grundskylden har
været fastfrosset siden 2016, hvilket betyder, at der
ikke har været nogen forskel i udgiften i de seneste
par år.

3051 Østerhøj

274

8.656

3,17% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at vandforbruget har
været væsentligt lavere end budgetteret.
Vandforbruget fastsættes ud fra tidligere års
forbrug, men i 2018 har forbruget været væsentligt
lavere end forventet. Der har også været færre
udgifter til "Løn til driftspersonale og anden
renholdelse". Dette skyldes, at taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af fremtidens
drift, hvor antallet af driftschefer er reduceret.

9

2.441

0,37% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingens
vandforbrug og prisen på vand har været lavere
end forventet i budget 2018. Derudover har
udgifterne til renovation været lavere, da Herlev
Kommune har sat nogle af gebyrerne ned, og
afdelingen samtidig har skiftet til en nedgravet
beholder, som Herlev kommune giver tilskud til.
Endelig har der været flere indtægter fra
selskabslokaler. Dette modsvares dog af en ekstra
udgift til flytte- og istandsættelsesomkostninger i
forbindelse med nyt ejendomskontor.

3052 Vestergården 3
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

3053 Elmehaven

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

70

3.947

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
1,77% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån blev lavere end forventet.
Samtidig er udgiften til ejendomsskatter faldet,
da grundskylden har været fastfrosset siden
2016, hvilket betyder, at der ikke har været
nogen ændring i udgiften de seneste par år.
Derudover har der været et lavere forbrug af
el i forhold til budgettet, da der i 2016 blev
udskiftet pærer til LED belysning.
3153 Elmehaven Netto
3054 Vinhaven

-20
286

816
4.910

3154 Ejerforeningen Vinhaven
3055 Dyvekevænget

-9
50

898
14.659

3056 Egegade

-7

658

3057 A.F. Beyersvej

54

3.089

-2,45% Ejerforening
5,82% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
feriepengehenlæggelserne er beregnet efter
anden fordeling af bemanding end tidligere,
og dette har medført færre udgifter på løn til
driftspersonale og anden renholdelse.
Samtidig har afdelingen fået en ekstraordinær
indtægt, da reguleringskontoen er blevet
driftsført efter udskillelse af serviceareal.
Endelig har der været besparelser på
ejendomsskatter, da grundskylden har været
fastfrosset siden 2016, hvilket betyder, at der
ikke har været nogen ændring i udgiften de
seneste par år.
-1,00% Ejerforening
0,34% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at grundskylden har
været fastfrosset siden 2016, hvilket betyder, at der
ikke har været nogen ændring i udgiften de
seneste par år. Der var i budgettet forventet en
stigning på 5,5 %. Samtidigt er der efter
genforhandling med forsikringsselskabet opnået en
reduktion i præmien. Endeligt har der været
ekstraordinære indtægter grundet korrektioner på
forsikrings præmie for 2017, samt eludgifter der
vedrørte Solvangcenter byggesagen.

-1,06% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at der har været
udgifter til glatførebekæmpelse, samt
vinduespolering, hvilket der ikke har været
budgetteret med. Modsat har der været
besparelser på udgifterne til ejendomsskatter, da
grundskylden har været fastfrosset siden 2016.
1,75% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagerne er, at der ikke
har været uforudsete udgifter til "Almindelig
vedligeholdelse". Mindreudgifterne på "Løn til
driftspersonale " skyldes, at taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af
fremtidens drift. Udgifterne til ejendomsskatter
blev lavere end budgetteret, da grundskylden
har været fastfrosset siden 2016.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

3058 Prangerhuset

3061 Ved Rosenhaven

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

87

5.184

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
1,68% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der ikke har
været behov for vinduespolering i
trappeopgangene. Derudover har der generelt
været færre udgifter i forbindelse med
selskabslokalet, hvilket især skyldes, at der
ikke har været udgifter til rengøring og
vinduespolering samt fornyelse af inventar.
Endvidere er reguleringsprocenten på
beboernes andel af udgifter til lån i 2018
blevet lavere end forventet i budgettet.
-4,90% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et underskud. Hovedårsagen er, at der er en
afvigelse til almindelig vedligeholdelse, som
skyldes en langstrakt og verserende
skimmelsvampsag med blandt andet flere
indeklimamålinger, udbedringer og
genhusninger. Dette modsvares delvist af et
lavere forbrug af fælles vand og el.

-205

4.186

3064 Grønhøj

81

4.359

1,86% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været færre
udgifter til løn til driftspersonale, da taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af fremtidens
drift, hvor antallet af driftschefer er reduceret.
Derudover har afdelingens resultat for 2017 vendt
det opsamlede resultat til et overskud, hvorfor der
ikke afvikles på underskud, som forventet i
budgettet. Endelig har der været flere lejeindtægter
grundet skift fra familiebolig til medejerboliger.

3065 Guldbergsgade

49

1.396

3,51% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der ikke har
været udgifter til almindelig vedligeholdelse,
da der ikke har været uforudsete
vedligeholdelsesarbejder i året. Derudover har
der været færre fællesudgifter til
ejerforeningen end forventet i budgettet. Til
sidst kan nævnes, at reguleringsprocenten på
beboernes andel af udgifter til lån i 2018 blev
lavere end forventet i budgettet.
3067 Jægerbo

19

1.850

1,03% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der er opnået
besparelser på løn til driftspersonale og anden
renholdelse, blandt andet på grund af, at
driftsbidraget er sat ned, efter indførelse af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift

3069 Solsikken

306

2.344

13,05% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen tidligere
anket sin offentlige vurdering igennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet og afdelingen
har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 20052012 og afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført. Derudover har
kontingent til grundejerforening været uændret i
forhold til 2017, samtidig har der generelt været
færre udgifter til kontor i fælleshuset Valmuen samt
til selskabslokalet end forventet, hvorfor der samlet
set er en besparelse på udgifter til fællesfaciliteter
og selskabslokale. Samtidig er udgifterne til
ejendomsskatter blevet lavere end budgetteret, da
grundskylden har været fastfrosset siden 2016.

3070 Valmuen

45

2.074

2,17% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

39

1.898

et overskud. Hovedårsagen er, at udgifterne til
ejendomsskatter er blev lavere end
budgetteret, da grundskylden har været
fastfrosset siden 2016. Herudover har der
været en besparelse i udgifter til andel af
fællesfaciliteter, da
grundejerforeningskontingentet ikke steg som
forventet i budgettet. Endelig er der flere
indtægter vedrørende el refusion og andel af
fælleskontor.
2,05% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at der efter
genforhandlig med forsikringsselskabet, er
opnået en reduktion i præmien. Endvidere har
der været et fald i løn til driftspersonale,
hvilket skyldes, at taksten til lokalt driftsbidrag
er sat ned efter indførelse af fremtidens drift,
hvor antallet af driftschefer er reduceret. I
budgettet var der indregnet indeksering af
grundejerforeningskontingentet, men det
forblev uændret i forhold til 2017.

1.434

8.086

3071 Kløvermarken

3072 Brohuset

17,73% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
ejerforeningen tidligere har anket den
offentlige vurdering igennem et advokatfirma.
Sagen er nu afsluttet, og afdelingen har fået
tilbagebetalt ejendomsskat for årene 20112015 og afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført.
3073 Egelunden

40

5.392

0,74% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at løn til
driftspersonale er faldet, fordi taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret. Samtidig er regulering af
feriepengeforpligtigelse blevet lavere på grund
af ændringer i bemandingen. Denne
besparelse modsvares af, at der har været et
væsentlig større forbrug på både vand og el.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

3173 Ejerforeningen Egelunden

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift

36

1.127

3,19% Ejerforening

3273 Egelunden Erhverv
3074 Signalgården

0
244

386
5.083

0,00%
4,80% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der var budgetteret
med et lån, som endnu ikke er hjemtaget da der
mangler afklaring herom. Derudover har afdelingen
tidligere anket sin offentlige vurdering igennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet og afdelingen
har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 2016
og 2017 og afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført. Samtidig er der færre
udgifter til forsikring, da der efter genforhandling
med forsikringsselskabet er opnået en reduktion i
præmien. Endelig har ejendomsskatten været
fastfrosset, hvorfor der har været færre udgifter
end forventet hertil.

3075 Bostedet Amagerfælledvej

341

7.225

4,72% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der var budgetteret
med ydelser på lån til restfinansieringen, men før
skema C er godkendt, kan restfinansieringen ikke
hjemtages. Derudover har afdelingen tidligere
anket sin offentlige vurdering gennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet, og afdelingen
har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 20112015, og har afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er herefter indtægtsført under
korrektioner vedrørende tidligere år. Endelig kan
det nævnes, at man grundet udskydelse af
ventilations arbejde, ikke har haft den budgetterede
driftsudgift på planlagt og periodisk
vedligeholdelse.

3175 Bostedet Amagerfælledvej,
Servicearealer

56

2.549

2,20% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at flere
vedligeholdelsesarbejder er taget med i
langtidsplanen, og derfor er der et mindreforbrug
på almindelig vedligeholdelse. Derudover har
afdelingen tidligere anket sin offentlige vurdering
igennem et advokatfirma. Sagen er nu afsluttet, og
afdelingen har fået tilbagebetalt ejendomsskat for
årene 2012-2015 og afregnet honorar til
advokatfirmaet. Restbeløbet er indtægtsført under
korrektioner vedrørende tidligere år. Endelig har
man efter genforhandling med forsikringsselskabet
opnået en reduktion i præmien.

-95

10.484

3076 Lampestedet 1

6054 Lønstrupgård, tagboliger

0

-

-0,91% Hovedårsagen til at regnskabet udviser et
underskud er, at reguleringsprocenten på
beboernes andel af udgifter til lån i 2018, blev
højere end forventet i budgettet.

Byggebalance
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6061 Hvidbjergvej

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

95

3.382

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
2,81% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der til
fællesvaskeriet har været færre udgifter til
vedligeholdelse samt vaskemidler og salt end
forventet i budgettet. Samtidig er taksten til
lokalt driftsbidrag sat ned efter indførelsen af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret. Derudover har der været færre
udgifter til almindelig vedligeholdelse, hvilket
skyldes, at flere vedligeholdelsesarbejder er
taget med i langtidsplanen.

6062 Valby

377

25.786

1,46% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der ikke blev
afviklet på underskud, som forventet i budgettet, da
afdelingens overskud for 2017 udlignede det
opsamlede underskud. Derudover har der været
færre eludgifter til fællesvaskeriet. Endvidere har
grundskylden været fastfrosset siden 2017, hvilket
betyder, at der ikke har været nogen ændring i
udgiften til ejendomsskatter, som forventet i
budgettet.

6063 Sangergården 1

428

5.648

7,58% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har værret
færre udgifter til løn til driftspersonale grundet en
udskiftning i bemandingen. En medarbejder er
fratrådt, og den nye bemanding har ikke optjent
feriepenge for et helt år, hvilket har medført en
negativ regulering af feriepengehensættelsen.
Derudover har afdelingen tidligere anket sin
offentlige vurdering igennem et advokatfirma.
Sagen er nu afsluttet og afdelingen har fået
tilbagebetalt ejendomsskat for årene 2011-2017 og
afregnet honorar til advokatfirmaet. Restbeløbet er
indtægtsført. Der har også været færre udgifter til
almindelig vedligeholdelse, da flere
vedligeholdelsesarbejder er taget med i
langtidsplanen. Endelig har afdelingens resultat for
2017 vendt det opsamlede resultat til et overskud,
og der skal derfor ikke afvikles på underskud, som
forventet i budgettet.

6064 Damagervej

756

9.538

7,93% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen tidligere
har anket den offentlige vurdering igennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet og afdelingen
har afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er driftsført. Derudover har der været
et fald i løn til driftspersonale som skyldes, at
taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned samtidig
med, at der har været en ændring i bemandingen,
og en negativ regulering af feriepengehensættelse
som følge heraf. Endelig har der været en
besparelse på udgifterne til ejendomsskatter, da
grundskylden har været fastfrosset siden 2016.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6065 Händelsvej

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

415

10.125

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
4,10% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
tidligere har anket sin offentlige vurdering
igennem et advokatfirma. Sagen er nu
afsluttet, og afdelingen har fået tilbagebetalt
ejendomsskat for årene 2011-2015, og
afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført. Derudover er der
konverteret et lån til forbedringsarbejder, og
denne konvertering har medført en lavere
låneydelse.
6066 Stubmøllevej

11

4.376

0,25% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der er
besparelse på almindelig vedligeholdelse, da
der ikke er opstået større uforudsete skader.
Herudover har grundskylden været fastfrosset
siden 2016, hvilket betyder, at der ikke har
været nogen ændring i udgiften de seneste
par år. Der var i budgettet forventet en
stigning på 5,5 %. Dette modsvares af
stigningen i administrationsbidraget, da det
godkendte bidrag er på 4.200 kr., hvor der i
budgettet var forventet et bidrag på 3.995 kr.
Derudover har organisationsbestyrelsen
besluttet at styrke arbejdskapitalen, som har
været faldende gennem de seneste år. Der
bliver derfor opkrævet et ikke budgetteret
bidrag på 160 kr. pr. lejemålsenhed fra 2018.
Endelig kan nævnes, at afdelingen har fået
negativ mellemregning med Boligforeningen
3B, da restfinansiering på helhedsplanen ikke
blev hjemtaget som forventet i 2018. Dette har
betydet, at afdelingen har fået renteudgifter i
stedet for renteindtægter.

6067 Vestergårdsvej

1.793

11.291

6068 Australiensvej

0

2.374

6069 Ryesgade

0

2.002

15,88% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
tidligere har anket sin offentlige vurdering
igennem et advokatfirma. Sagen er nu
afsluttet og afdelingen har fået tilbagebetalt
ejendomsskat for årene 2011-2015 og
afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført.
0,00% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at de afsatte
beløb til beboerdemokratisk arbejde ikke har
været brugt, og at de forventede udgifter til
drift af fællesvaskeri er blevet lavere end
forventet. Endvidere har der ikke været større
uforudsete vedligeholdelsesarbejder.

0,00% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6070 Tranehavegård

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

1.115

32.570

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
3,42%

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at
indeksreguleringen af afdelingens lån blev
mindre end forventet. Derudover er der
væsentlige besparelser til ejendomsskatter
som skyldes, at grundskylden har været
fastfrosset siden 2016. Samtidig har man efter
genforhandling med forsikringsselskabet
opnået en reduktion i præmien. Endelig kan
det nævnes, at der har været besparelser på
el og drift af selskabslokale og beboerhotel.
6170 Tranehavegård, serviceareal

40

493

8,11%

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at der ikke er
varslet 2018 budgetleje, så lejeindtægterne
har været højere end forventet i budgettet.
Disse modsvares delvist af, at der har været
flere udgifter til planlagt og periodisk
vedligeholdelse, da der er fremskudt arbejde
vedrørende udskiftning af ventilation.
6071 Hørgården 1

2.328

31.264

7,45%

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
tidligere har anket sin offentlige vurdering
igennem et advokatfirma. Sagen er nu
afsluttet, og afdelingen har fået tilbagebetalt
ejendomsskat for årene 2011-2015 og
afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført. Derudover har
der været færre udgifter til både
ejendomsskatter og lokalt driftsbidrag.
Endeligt var der budgetteret med udgifter til et
lån vedrørende byggeskade og miljø, som
ikke er hjemtaget i 2018 som forventet.
6072 Hørgården 2

906

30.031

3,02% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen tidligere
har anket sin offentlige vurdering igennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet, og afdelingen
har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 20112015 og afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført. Derudover har der
været færre udgifter til både ejendomsskatter,
forsikringer, lokalt driftsbidrag samt almindelig
vedligeholdelse. Endeligt var der budgetteret med
udgifter til et lån vedrørende byggeskade og miljø,
som ikke er blevet hjemtaget i 2018 som forventet.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6074 Lønstrupgård inklusiv
Damsøgård

6076 Bryggergården

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift

506

23.371

2,17% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at indeksregulering af
beboerbetaling på afdelingens lån til
forbedringsarbejderne er blevet lavere end
forventet. Derudover er taksten til lokalt driftsbidrag
sat ned efter indførelse af fremtidens drift, hvor
antallet af driftschefer er reduceret. Samtidig har
der også været besparelser på udgifterne til
trappevask, vinduespolering og
skadedyrsbekæmpelse i forhold til, hvad der var
forventet i budgettet. Modsat er der ikke afviklet på
opsamlet overskud som forventet i budgettet. Dette
skyldes, at afdelingens resultat for 2017 har vendt
det opsamlede resultat til et underskud. Samtidig er
udgifterne til de oprindelige lån steget, hvilket
skyldes, af afdelingen har fået genberegnet
rentesikringen.

1.401

18.972

7,38% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgifterne til
lån er faldet, da Landsbyggefonden har
genberegnet afdelingens rentesikring.
Derudover har der været flere lejeindtægter
fra parkeringspladser, da det på
afdelingsmødet i 2017 blev vedtaget at sætte
lejen op. Dette var ikke indregnet i budgettet.
Endvidere er udgifter på lån til
renoveringsarbejder lavere end budgetteret,
da restfinansiering på byggesagen
vedrørende byggeskade ikke blev hjemtaget i
2018 som forventet.
6077 Kaysergården inklusiv
plejehjem

231

10.005

2,31% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der er et
fald i udgifterne til de oprindelige lån, som
skyldes, at afdelingen efter genberegning af
rentesikringen har opnået en besparelse.
Samtidig er der efter genforhandling med
forsikringsselskabet opnået en reduktion i
præmien. Dette modsvares dog af flere
udgifter til administrationsbidraget,
dispositionsfondsbidraget og bidraget til
arbejdskapitalen. Dette skyldes, at det
godkendte administrationsbidrag er på 4.200
kr., hvor der i budgettet var forventet et bidrag
på 3.995 kr. Derudover her
organisationsbestyrelsen besluttet at styrke
arbejdskapitalen med et bidrag på 160 kr. pr.
lejemålsenhed, hvilket ikke har været
budgetteret. Endelig er plejehjemmet blevet
opkrævet et højere bidrag til
dispositionsfonden, da de tidligere har betalt
for lidt.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6079 Slotsherrenshus

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

188

2.742

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
6,86% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån i 2018 blev lavere end forventet
i budgettet. Derudover har afdelingen tidligere
haft anket sin offentlige vurdering igennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet og
afdelingen har fået tilbagebetalt ejendomsskat
for årene 2012-2015 og afregnet honorar til
advokatfirma. Restbeløbet er indtægtsført.
Mindreforbruget på løn til driftspersonale og
anden renholdelse skyldes, at taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret. Samtidig har der ikke været behov
for skadedyrsbekæmpelse. Endvidere har
grundskylden været fastfrosset siden 2017,
hvilket betyder, at der ikke har været nogen
ændring i udgiften til ejendomsskat de
seneste par år.

6080 Apostelgården

-533

15.221

-3,50% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at der er
afholdt flere udgifter til den planlagte og
periodiske vedligeholdelse, end der var
henlæggelser til, hvilket er ensbetydende
med, at afdelingen har fået en driftsudgift.
Dette skyldes primært, at det har været
nødvendigt at fremskyde arbejdet vedrørende
renovering af elevatorer fra årene 2019 og
2020.
6081 Sangergården 2

250

3.859

6,48% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der er færre
udgifter til løn til driftspersonale, som skyldes en
udskiftning i bemandingen. En medarbejder er
fratrådt, og den nye bemanding har ikke optjent
feriepenge for et helt år, hvilket har medført en
negativ regulering af feriepengehensættelsen.
Samtidig er den nye bemanding fordelt til andre
afdelinger, hvilket den fratrådte medarbejder ikke
har været. Derudover er flere
vedligeholdelsesarbejder taget med i
langtidsplanen, hvilket giver et mindreforbrug på
almindelig vedligeholdelse. Samtidig har afdelingen
tidligere anket sin offentlige vurdering igennem et
advokatfirma. Sagen er nu afsluttet og afdelingen
har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 20112015 og afregnet honorar til advokatfirmaet.
Restbeløbet er indtægtsført.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6082 Porthuset

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

84

4.262

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
1,97% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at det ikke har
været nødvendigt med juridisk assistance i det
forventede omfang. Ydermere er lokalt
driftsbidrag sat ned efter indførelse af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret. Vand- og elforbruget har været
lavere end forventet i budgettet. Disse poster
budgetteres ud fra tidligere års faktiske tal.
6083 Poppelvænget

7

4.087

0,17% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
grundskylden har været fastfrosset siden
2016, hvilket betyder, at der ikke har været
nogen ændring i udgiften til ejendomsskatter
de seneste par år. Derudover har afdelingen
fået en tilbagebetaling vedørende
ejendomsskat for årene 2014 og 2015.
6183 Poppelvænget ejerforening
6084 Grønrisvej

6086 Kronprinsessegade

-3

1.284

-0,23% Ejerforening

-153

6.959

-2,20% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at der har været
flere udgifter til løn end budgetteret. Derudover har
der været ekstra udgifter for korrektioner fra
tidligere år, da en elmåler ikke er blevet aflæst i
perioden 2009 - 2016. Endelig har der været flere
udgifter til almindelig vedligeholdelse, da der blandt
andet er købt måtter til opgangene, der ikke var
budgettet.

12

733

1,64% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der har
været færre udgifter til beboerdemokratisk
arbejde end forventet i budgettet. Modsat har
udgifterne til almindelig vedligeholdelse været
højere end budgetteret, da der har været et
akut behov for renovering af to køkkener.
6087 Norgesgade

6092 Dannebrogsgade

15

2.141

0,70% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at taksten til lokalt
driftsbidrag er sat ned efter indførelse af fremtidens
drift, hvor antallet af driftschefer er reduceret.
Derudover er flere vedligeholdelsesarbejder taget
med i langtidsplanen, og derfor har der været færre
udgifter til almindelig vedligeholdelse.

102

1.891

5,39% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingens
reguleringskonto er lukket og midlerne er ført i
driften som en ekstraordinær indtægt. Dette
sker da reguleringskontoen skulle være blevet
brugt til en eventuel underfinansiering i sagen
vedrørende ommærkning mellem
servicearealet og afdelingen. Men da der ikke
har været underfinansiering i sagen, har man
ikke haft brug for midlerne og kontoen er
derfor blevet lukket.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6192 Serviceareal
Dannebrogsgade

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

314

539

6093 Bogfinkevej

74

1.524

6193 Serviceareal Bogfinkevej

30

552

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
58,26% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der ikke er
hjemtaget oprindelig lån i ejendommen, hvilket der
var budgetteret med.
4,86% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, besparelse i
forbindelse med ændring i
personalesammensætningen, og mindreforbrug i
forbindelse med afsætning til 5 års gennemgang af
byggesagen.
5,43% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der har
været færre udgifter til rengøring, vaskemidler
samt vedligeholdelse af fællesvaskeriet.
Derudover har der været færre udgifter til
fælles el, da opkrævningen på en af målerne
er stoppet i starten af 2018. Dette skyldes at
et af servicearealets områder, har byttet
lejemål med en beboer, således at beboeren
nu bliver opkrævet forbruget af el på denne
måler i stedet for servicearealet. Endelig er
der færre udgifter til løn til driftspersonalet, da
en medarbejder er fratrådt i året.
6094 Blækhuset

6095 Arbejderboligerne

26

16

2.621

3.551

0,99% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
grundskylden har været fastfrosset siden
2016, hvilket betyder, at der ikke har været
nogen ændring i udgiften til ejendomsskatter
de seneste par år. Samtidig er
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån i 2018 blevet lavere end
forventet i budgettet.
0,45% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at taksten til
lokalt driftsbidrag er sat ned efter indførelse af
fremtidens drift, hvor antallet af driftschefer er
reduceret. Samtidig har der også været færre
udgifter til vinduespolering og
skadedyrsbekæmpelse end forventet i
budgettet. Derudover er udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget i 2016 vedtog at fastfryse
grundskylden. Endvidere er der besparelse på
forsikringer, da der efter forhandling med
forsikringsselskabet er opnået reduktion i
præmien. Dette modsvares dog af, at
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån er blevet højere end forventet i
budgettet, og af stigning i
administrationsbidraget, da det vedtagne
budget blev på 4.200 kr. mens der i budgetttet
var forudsat 3.995, og at
organisationsbestyrelsen har besluttet at
styrke arbejdskapitalen, ved at opkræve et
ikke budgetteret bidrag på 160 kr. pr. lejemål
fra 2018.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

6096 Ved Krattet

6097 Ellehjørnet

6099 Sejlhuset

Resultat

Total drift

+ (overskud)
- (underskud)

-5

519

-5

592

-21

5.897

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning - forklaring
% af total af resultat
drift
-0,96% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at den
sociale vicevært ikke længere udfører
græsslåning samt snerydning, og det har
derfor været nødvendigt at tilkøbe flere timer
fra Bærhaven og Elmehaven, hvilket har
medført flere udgifter til løn. Samtidig er der
en besparelse på skadedyrsbekæmpelse.
Ekstraudgiften til lønninger vil
dispositionsfonden ikke give støtte til, og
derfor har afdelingen et underskud i 2018.
-0,84% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et underskud. Hovedårsagen er, at den
sociale vicevært ikke længere udfører
græsslåning samt snerydning, og det har
derfor været nødvendigt at tilkøbe flere timer
fra Folehaven, hvilket har medført flere
udgifter til løn. Ekstraudgiften til lønninger vil
dispositionsfonden ikke give støtte til, og
derfor har afdelingen et underskud i 2018.
-0,36% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at afviklingen af det
opsamlede resultat er faldet, da der kun kan
afvikles saldoen på resultatkontoen, og denne har
været mindre end budgetteret. Samtidig har der
været et større forbrug af vand end forventet i
budgettet. Det modsvares af, at udgifterne til løn til
driftspersonale er blevet lavere, da der er foretaget
en korrektion af timeforbruget mellem afdelingerne
Brohuset, Sejlhuset og Strandlodshus. Samtidig
har der været besparelser på ejendomsskatter, da
grundskylden har været fastfrosset siden 2016,
hvilket betyder, at der ikke har været nogen
ændring i udgiften de seneste par år. Der var i
budgettet forventet en stigning på 5,5 %.
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NOTAT

Afdeling

-

Økonomi

Projekt

-

Årsregnskab for 3B’s boligafdelinger 2018

Dato

-

2. maj 2019

Gennemgang af afdelingsregnskaber 2018
I det følgende behandles væsentlige forhold i afdelingernes årsregnskaber for 2018.
Regnskaber med resultater større eller mindre end 10 pct. af de samlede udgifter
I oversigten over afdelingsregnskaber (bilag 1) er disse afdelinger markeret med rødt. Konkret
drejer det sig om følgende afdelinger:
1025 Herlev Skole, Inspektør/mødelokale (underskud på ca. 59.000 kr.)
Underskuddet skyldes at det har været svært at leje erhvervslokalet på Herlev Skole ud, efter at
Områdekontor Vest er flyttet. Derfor bliver lejemålet lejet ud til eksternt erhverv til markedsleje og
ikke balanceleje, som giver lejetab.
3039 Remisevænget Øst (viste et overskud på ca. 5.833.000 kr.)
Afdelingen har tidligere anket sin offentlige vurdering igennem et advokatfirma. Sagen er nu afsluttet, og afdelingen har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 2011-2015 og afregnet honorar til
advokatfirmaet. Restbeløbet er indtægtsført. Samtidig er restfinansieringen på U2 renoveringen
ikke hjemtaget.
3069 Solsikken (viste et overskud på ca. 306.000 kr.)
Afdelingen har tidligere anket sin offentlige vurdering igennem et advokatfirma. Sagen er nu afsluttet, og afdelingen har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 2011-2015 og afregnet honorar til
advokatfirmaet.
3072 Brohuset (viste et overskud på ca. 1.434.000 kr.)
Afdelingens ejerforening har tidligere anket den offentlige vurdering igennem et advokatfirma. Sagen er nu afsluttet, og afdelingen har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 2011-2015 og afregnet honorar til advokatfirmaet. Restbeløbet er indtægtsført.
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6067 Vestergårdsvej (viste et overskud på ca. 1.793.000 kr.)
Afdelingen har tidligere anket sin offentlige vurdering igennem et advokatfirma. Sagen er nu afsluttet, og afdelingen har fået tilbagebetalt ejendomsskat for årene 2011-2015 og afregnet honorar til
advokatfirmaet.
6192 Dannebrogsgade, serviceareal (viste et overskud på ca. 314.000 kr.)
Hovedårsagen er, at der ikke er hjemtaget oprindelig lån i ejendommen, hvilket der var budgetteret med.
Revisionsbemærkninger
Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger
Afdeling 3273 Egelunden Erhverv har fået en Going concern note som omhandler at 3B Erhvervsudlejning A/S ikke har økonomisk mulighed for at betale en leje svarende til balancelejen. Afdelingen har derfor ydet en dekort i balancelejen svarende til den del af balancelejen, der vedrører underskudsafvikling og afdrag på finansiering af anskaffelsessummen. På baggrund heraf sker
der ingen afvikling af afdelingens underskudssaldo eller af afdelingens belåning af ejendommen.
KAB er i gang med at undersøge et salg af afdelingen.
Afdeling 1025 Herlev Skole, områdekontor har ligeledes fået en Going concern note som omhandler at erhvervslejemålet i afdelingen ikke betaler leje svarende til balancelejen, hvilket gør at økonomien ikke hænger sammen i afdelingen. KAB vil sammen med afdelingsbestyrelsen i 1023 Herlev Skole undersøge muligheden for at lægge de to afdelinger sammen.
Utilstrækkelige henlæggelser
Planlagt og periodisk vedligeholdelse
Følgende afdelinger har haft utilstrækkelige henlæggelser vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse:


3045 Egedalsvænge



6080 Apostelgården

I 3045 Egedalsvænge skyldes merforbruget, at udgifterne til genopretning i lejemål er væsentlig
højere end forventet i langtidsplanen. De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør kr. 7.300.000 pr. 31. december 2018, og er tilstrækkelige til at dække det forventede forbrug i 2019 i forhold til langtidsplanen.

I 6080 Apostelgården skyldes merforbruget at det har været nødvendigt at fremskynde reparation
af elevatorer, som var planlagt i år 2020. De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør kr. 3.105.000 pr. 31. december 2018, og er tilstrækkelige til at dække det forventede forbrug i 2019 i forhold til langtidsplanen.
2. maj 2019 / SOST
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Istandsættelse ved fraflytning
Følgende afdelinger har haft utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning:
3044 Måløv Park
3050 Rådmandsbo
3067 Jægerbo
6093 Bogfinkevej

I 3044 Måløv Park har afdelingen B-ordning, så det er fælleskonto til B-ordning, som ikke har haft
henlæggelser nok til at dække at et prisoverslag på misligholdelse som oversteg med 10%. Afdelingen henlægger ikke til fælleskonto.
I 3050 Rådmandsbo har afdelingen haft dobbelt så mange fraflytninger i 2018 som i de foregående år, derfor har udgiften været ekstraordinært høj og henlæggelserne ikke tilstrækkelige.
I 3067 Jægerbo er henlæggelserne holdt på et minimum efter ønske fra afdelingsbestyrelsen.
Overskridelsen er dog ikke særlig høj (542 kr.).
I 6093 Bogfinkevej er lejen høj og derfor er henlæggelserne til istandsættelse holdt på et minimum. Derfor kunne henlæggelserne ikke helt dække forbruget på den ene fraflytning der var i år.
Selvom henlæggelserne blev hævet i 2017, har det ikke været tilstrækkeligt.
Tab ved fraflytning
Følgende afdelinger har haft utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning:


3046 Hammelstruphus

I 3046 Hammelstruphus har der været et stort tab hos en fraflyttet lejer på grund af insolvens. Afdelingen har ikke haft tilstrækkelige henlæggelser til at dække egen del af tabet. I 2019 skønnes
der at være tilstrækkelige henlæggelser.
Særlige forhold
Regulering af individuelle forbedringslejeforhøjelser
Revisionen har i protokollen bemærket at der i flere afdelinger er hensat beløb vedrørende leje fra
individuelle forbedringslejeforhøjelser, hvor det skal vurderes om der skal ske huslejeregulering.
Denne vurdering vil blive foretaget i løbet af 2019 af KAB og eventuelle huslejereguleringer vil ske
efterfølgende.
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Likvide beholdninger i afdelingerne
Revisionen har i protokollen bemærket, at håndteringen af likvide beholdninger i afdelingerne er
uhensigtsmæssig og er kommet med forslag til ændringer til administrationen. Efter overgangen til
KAB, vil de retningslinjer og værktøjer, der findes i KAB blive brugt fremadrettet.
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Afdelingsregnskaber 2018 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og byggebalancer,
som organisationsbestyrelsen godkender
1. 1017 Sønderlundsvej Børneinstitution
2. 1020 Børneinstitutionen Anishaven
3. 1024 Herlev Skole Motionssal
4. 1025 Herlev Skole, Områdekontor
5. 1026 Bofællesskab
6. 3073 Egelunden
7. 3273 Egelunden, Erhverv
8. 3075 Bostedet Amagerfælledvej
9. 3175 Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer
10. 6092 Dannebrogsgade
11. 6192 Dannebrogsgade, serviceareal
12. 6193 Bogfinkevej, serviceareal
13. 6096 Ved Krattet
14. 6097 Ellehjørnet
15. 1035 Hørgården 3, byggebalance
16. 1135 Hørgården 3, servicearealer, byggebalance
17. 1039 Teglholmen, byggebalance
18. 1042 Kongelundsvej, byggebalance
19. 1043 Sundholmsvej, familieboliger, byggebalance
20. 1044 Sundholmsvej, ungdomsboliger, byggebalance
21. 1046 LUX, ungdomsboliger, byggebalance
22. 1047 Egeboliger, byggebalance

Punkt 7: Almenbolig+ ændring af administrationspraksis (B)

Almenbolig+ ændring af administrationspraksis
(B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 15. maj 2019
- Forretningsudvalget den 6. maj 2019
- 9. maj 2019 / Mikkel Kjøgx

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til ændring af administrationspraksis for AlmenBolig+ afdelinger i 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,

1.

at administrationspraksis for AlmenBolig+ afdelingerne i 3B ændres, som beskrevet under
afsnittet ’Løsning’, herunder kontant opkrævning af forbedringsforhøjelser ved indflytning.

Problemstilling
AlmenBolig+ afdelinger i 3B har ved opstarten af konceptet praktiseret en tilgang, hvor forbedringer i boligerne skulle betales kontant ved indflytning. Tilbage i 2015 rettede man henvendelse til
KAB vedrørende dette, og blev oplyst at KAB udover kontant betaling, praktiserede en model, hvor
beboeren kunne få et tillæg på huslejen, svarende til finansieringen for et 30’årigt realkreditlån.
3B valgte på daværende tidspunkt ikke at følge KAB’s model, men at indføre en administrationspraksis med afskrivning af forbedringer i henhold til normale råderetsregler.
I efteråret 2017 opdagede KAB efter henvendelse fra revisor, at den praksis der blev udført ikke
var i overensstemmelse med de dispensationer der var tilknyttet konceptet. Derfor blev der i KAB
pr. 30. juni 2018 lukket ned for løsningen med tillæg på huslejen, og fremover kun opkrævet kontant betaling af forbedringer.
I forbindelse med at 3B er blevet en del af KAB-fællesskabet og for at ensrette driften af de 21 AlmenBolig+ afdelinger under forsøgskonceptet, anbefaler administrationen at 3B’s afdelinger fjerner
tilgangen vedrørende råderet, og for at være tro overfor konceptet, kræver kontant betaling for forbedringer ved indflytning, altså vender tilbage til den oprindelige praksis.

Løsning
Administrationen anbefaler at 3B vælger at gå tilbage til at administrere AlmenBolig+ boligafdelinger efter det oprindelige koncept og i den forbindelse praktiserer kontant opkrævning af forbedringsforhøjelser ved indflytning.
1
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For at sikre en god overgang for beboerne og for at afdelingsbestyrelserne kan blive grundigt informeret, anbefales det, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Økonomi
I henhold til økonomien er der ingen konkrete udgifter forbundet med beslutningen. KAB har siden
overgangen monitoreret konsekvensen, da der er fokus på om beboerne kan betale de forholdsvis
høje beløb der er krævet ved både indskud og forbedringer. Der er dog ingen indikation på at denne løsning resulterer i tomgang.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil arbejdet fortsætte og bestyrelserne og
beboerne vil blive orienteret om ændringen. Ligeledes vil KAB’s administrative setup klargøre
overgangen, således at lejekontrakter, allonge mv. bliver opdateret.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 9: Udkast til ny almenboligaftale og udlejningsaftale 2019-2023 mellem
Københavns Kommune og BL 1. kreds (O)

Almenboligaftale og udlejningsaftale 2019 - 2023
(O)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 15.maj 2019
- Forretningsudvalget den 6. maj 2019
- 10. maj 2019 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til udkast til ny almenboligaftale og udkast til udlejningsaftale mellem BL’s 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2019 til 2023.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til Organisationsbestyrelsen,
1.

at udkast til Almenboligaftale og Udlejningsaftale perioden 2019-2023 mellem BL’s 1. kreds
og Københavns Kommune, jf. bilag 1 og 2, tages til efterretning.

Problemstilling
BL 1. kreds og Københavns Kommune er enige om at Københavns Kommune skal være en blandet, og sammenhængende og tryg by, med plads til borgere med forskellig baggrund. BL 1. kreds
og Københavns Kommune har dermed også en fælles interesse i, at ingen boligområder udpeges
af ministeriet som udsatte boligområder, ghettoområder eller hårde ghettoområder. Forebyggelse,
beskyttelse og fastholdelse af almene boliger i Københavns Kommune har således været omdrejningspunktet for parternes forhandling af de to nu foreliggende udkast til ny Almenboligaftale samt
ny udlejningsaftale mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2019-2023.

Løsning
Almenboligaftale
Almenboligaftalen regulerer og forankrer samarbejdet mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune i en samarbejdsorganisation, hvor den politiske platform for samarbejdet er Partnerskabsforum mellem de 7 borgmestre samt BL 1. kreds bestyrelse. På ledende administrativt niveau er
omdrejningspunktet et Samarbejdsforum mellem boligorganisationerne og kommunens syv forvaltninger. Denne organisering er fastholdt fra den hidtidige samarbejdsaftale for perioden 2015-2018.
Med udkastet til ny almenboligaftale indføres en ny arbejdsmåde i forhold til den hidtidige aftale,
idet der er formuleret overordnede fælles politiske målsætningerne for samarbejdet i aftaleperioden. På det årlige Partnerskabsforum vil parterne prioritere den kommende periodes indsats i
egentlige handleplaner for det kommende år.
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Udlejningsaftale
Udlejningsaftalen regulerer indflytning og anvisning og understøtter målet om en blandet beboersammensætning i hele byen Med udkastet til ny udlejningsaftale videreføres de målsætninger, parterne har samarbejdet om gennem en årrække:




Tiltrækning af beboere, som kan sikre, at der er en blandet beboersammensætning i alle
boligområder i Københavns kommune.
Kommunen får boliger til rådighed for boligsocialanvisning, så socialt udsatte kan få tilbud
om en bolig indenfor rimelig tid
Der skal fortsat være boliger til rådighed for almindelig ventelisteudlejning.

Almenboligaftalen udpeger 3 overordnet politiske temaer for samarbejdet i den kommende aftaleperiode:
 Flere boliger for alle
 En by uden udsatte byområder
 Husleje, der er til at betale
Indsatsen i udlejningsaftalerne fra 2007-2018 har resulteret i, at BL 1. kreds er gået fra at have 63
boligafdelinger med mere end 40 % arbejdsløse til i 2017 at have 3 afdelinger med mere end 40 %
arbejdsløse. I udkast til ny udlejningsaftale bygges videre på parternes erfaringer. Der indføres en
trappemodel, som både omfatter indsatser i forhold til ghettokriterierne og de større boligområder
samt indsatser i de mindre boligafdelinger, hvor der fortsat er fokus på andelen af arbejdsløse.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv en økonomisk konsekvens for 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning vil adminsitrationen i samarbejde
med BL arbejdere videre med sagen og implementere den endelige aftale.

Bilag
1. Udkast til Almenboligaftale for perioden 2019-2023
2. Udkast til Udlejningsaftale for perioden 2019-2023
3. Fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger i
2023
4. Udlejningshjul i aftaleperioden
5. BL Indstilling Almenboligaftale og udlejningsaftale 2019-2023

perioden 2019 -

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Bilag til Punkt 9: Udkast til ny almenboligaftale og udlejningsaftale 2019-2023
mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds (O)
• Bilag 1 - Udkast til Almenboligaftale 2019-2023.pdf
• Bilag 2 - Udkast til Udlejningsaftale for perioden 2019-2023.pdf
• Bilag 3 - Fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene
familieboliger i perioden 2019 -2023.pdf
• Bilag 4 - Udlejningshjul i aftaleperioden.pdf
• Bilag 5 - BL Indstilling Almenboligaftale og udlejningsaftale
2019-2023.pdf
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Almenboligaftale
mellem
Københavns Kommune og BL 1. kreds
2019-2023
København vokser kraftigt, og i 2030 vil der være ca. 100.000 flere indbyggere end i 2019.
Københavns Kommune og BL 1. kreds har set, hvordan andre populære storbyer er blevet nærmest
utilgængelige for folk med en lav eller bare almindelig indkomst. Med prisudviklingen på
Københavns boligmarked risikerer København at bevæge sig i samme retning. Københavns
Kommune og BL 1. kreds arbejder allerede i dag tæt sammen for en socialt bæredygtig og
sammenhængende hovedstad med plads til alle og med boliger til en mangfoldighed af
københavnere.
Den almene boligsektor løfter en stor opgave med at få byen til at hænge socialt sammen, først og
fremmest ved at være hjem for en mangfoldighed af københavnere, der hver dag passer job og
uddannelse og deltager i byens liv. Velfungerende almene boliger sikrer, at københavnere med
almindelige indkomster fortsat kan bo i byen. Og de danner en ramme for gode livsvilkår, et godt
børneliv, godt naboskab, og et liv med muligheder i hele byen.
De almene boligorganisationer er en velkendt og stabil samarbejdspartner for kommunen, også når
det handler om at skabe et sikkerhedsnet for de borgere, der ellers ikke ville have nogen steder at
bo. Den almene boligsektor tilbyder boliger til alle målgrupper, tilvejebringer boliger, der er til at
betale for folk med en almindelig eller en lav indkomst, tager imod udsatte borgere fra kommunens
anvisning og gør en stor indsats i de boligsociale helhedsplaner og andre sociale tiltag.
Boligpriserne i København er steget støt gennem de seneste mange år, og der er færre borgere, der
kan bosætte sig i byen. Samtidig er byggeomkostningerne stigende, og betalingsevnen hos socialt
udsatte er reduceret. Dertil kommer, at antallet af de billigste almene familieboliger, der også kan
betales af borgere på de laveste ydelser, bliver færre – ikke mindst fordi ydelserne ikke modsvarer
udviklingen i priser og husleje.
For også på længere sigt at sikre det nødvendige udbud af almene boliger er der behov for:
•
•
•

At der arbejdes for, at der opføres boliger, så der fortsat er mindst 20% almene boliger i
byen.
At der gennem nybyggeri tilvejebringes billige boliger til nye københavnere og særligt til
kommunens løsning af den boligsociale opgave.
At der fastholdes et fokus på at drive almene boliger effektivt for at sikre en rimelig
udvikling i huslejen i det etablerede byggeri.

Sammen med denne aftale indgår parterne en udlejningsaftale, der bygger videre på mere end 10
års succesfuldt samarbejde om at skabe blandede almene boligafdelinger. Udlejningsaftalen bygger
videre på de hidtidige erfaringer om styret indflytning ved at balancere fortrinsret til de ansøgere på
ventelisterne, der opfylder bestemte kriterier (fleksibel udlejning), med behovet for boliger til den
kommunale anvisning og behovet for boliger til ansøgere på den almindelige venteliste.
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Ambitionen om en blandet by er med til at sikre, at Københavns almene boligafdelinger ikke
kommer på regeringens lister over ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde
ghettoområder”.
Parterne er enige om, at det skal være enkelt, gennemsigtigt og ikke unødigt omkostningsfuldt at
blive skrevet op til en almen bolig. Derfor gennemføres en analyse af, om der er behov for
initiativer, eksempelvis fælles opnotering, der kan styrke boligsøgendes muligheder for at lade sig
opnotere til ledige boliger på en enkel og gennemsigtig måde.
Københavns Kommune og BL 1. kreds har et tæt samarbejde, og parterne er enige om at fortsætte
og videreudvikle dette samarbejde for i fællesskab at nå de bedste løsninger på byens udfordringer.
Partnerskabsforum er en politisk platform for dialogen mellem kommunen og de almene
boligorganisationer i København. De syv borgmestre repræsenterer kommunen, idet der er aftalt et
delt formandskab mellem overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren. BL 1. kreds udpeger
ligeledes op til syv repræsentanter. Der afholdes mindst et møde om året i Partnerskabsforum.
Samarbejdsforum er samarbejdsorganet på det ledende administrative niveau. Alle syv
forvaltninger er repræsenteret i Samarbejdsforum, hvortil BL 1. kreds udpeger otte repræsentanter.
Samarbejdsforum mødes tre til fire gange om året.
Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet. Ved det årlige Partnerskabsforum
prioriteres den kommende periodes indsats, som parterne vil have et særligt fælles fokus på.
1. Flere boliger for alle
København skal fortsat være en mangfoldig og velfungerende by, hvor mennesker med forskellige
forudsætninger har gode muligheder for at bo og bidrage til fællesskabet. Det er parternes
målsætning, at andelen af almene boliger skal udgøre mindst 20% af boligerne i byen – og at hver
fjerde nye bolig, der tilføres byen, er almen.
De forskellige ejerformer danner tilsammen kommunens boligforsyning og skal understøtte en by
for alle. I lokalplanerne lægges de overordnede rammer for byggeriet og udformningen af byen, og
det er vigtigt, at lokalplanerne skaber det størst mulige grundlag for, at der kan bygges billige
boliger i en blandet by.
For at sikre, at der bygges boliger til borgere med almindelige indkomster og samtidig tilvejebringes
almene boliger til de københavnere, som modtager de laveste ydelser, kan der i forbindelse med
tildeling af grundkapital til nye almene boliger blive stillet krav om boligstørrelser, indretning og
husleje mv. For op til 20% af boligerne kan der blive stillet krav om, at boligerne i særlig grad kan
anvendes til boligsocial anvisning.
Kommunen har løbende afsat grundkapital til at realisere ambitionen om en by med mindst 20%
almene boliger. Parterne må dog konstatere, at det ikke er lykkedes at realisere byggeri af almene
boliger i samme takt, som der opføres private boliger. Det vil derfor kræve et særligt fokus.
Sammen har BL 1. kreds og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 14 hovedprincipper for
samarbejdet om nybyggeri og renovering. Disse hovedprincipper vil være omdrejningspunkt for et
fælles fortløbende fokus på at styrke samarbejdet og eksekveringen af alment nybyggeri og
renovering. Principperne tydeliggør rollefordelingen, hvor boligorganisationerne som bygherrer er
projekterende, mens kommunen som bevillings- og godkendende myndighed forholder sig
programmerende. Det betyder, at kommunen fremsætter visioner, målsætning og vilkår, som
udspringer af kommunens boligforsyningsbehov, mens boligorganisationen har ansvar for konkrete
løsninger, der kan leve op til kommunens vilkår og målsætninger.
Parterne forpligter sig til:
•

At gennemføre nødvendige tiltag for at sikre, at byggeudgifter og grundpriser bliver holdt på
et niveau, hvor boligerne bliver attraktive, på kort og længere sigt.
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•
•
•
•

At arbejde for, at de fastsatte vilkår for tildeling af grundkapital står i passende forhold til de
meromkostninger, de medfører.
At boligorganisationerne er tydeligt til stede i byggeriets væsentligste beslutninger, også når
byggeriet opføres sammen med en privat developer.
At kommunen er tydelig om krav og rammer for nybyggeri og renovering af den etablerede
bygningsmasse i kommunens programmer for nybyggeri og renovering.
At samarbejdet mellem parterne til stadighed udvikles og styrkes.

2. En by uden udsatte byområder
København er i vækst, men der er områder i byen, der står uden for udviklingen. Disse områder har
flere socialt udsatte og byder på færre muligheder end resten af byen. Her er livskvaliteten og
sundheden ringere, fællesskabet sættes under pres, og byens potentialer forringes. Det har
konsekvenser – for den enkelte, for byområdet og for hele byen.
Københavns Kommune har i sin Politik for Udsatte Byområder udpeget dele af byen, der har behov
for en særlig indsats. Parterne deler ambitionen om, at København skal være en by uden udsatte
byområder, og at de udsatte byområder skal være halvt så udsatte i 2025 som i 2017. Parterne er
enige om at udvikle de udsatte byområder med en øget kommunal kernedrift, boligsociale
helhedsplaner og områdefornyelse, hvor det er nødvendigt. Parterne er også enige om, at det med
en strategisk udlejning og anvisning skal sikres, at socialt udsatte ikke koncentreres i særlige dele
af byen. Parterne er endvidere enige om, at der arbejdes med muligheden for at løfte
betalingsevnen for udsatte borgere og empowering af beboerne i forhold til uddannelse,
beskæftigelse og sundhed.
Københavns Kommune og BL 1. kreds står sammen i ønsket om en by uden udsatte byområder og i
ambitionen om, at København skal hænge sammen socialt.
Parterne forpligter sig derfor til:
•
•
•

At investere målrettet i udvikling af udsatte byområder i anlægsinvesteringer, byudvikling,
renoveringer mv.
At prioritere udsatte byområder i den kommunale kernedrift.
At sikre, at der er boligsociale helhedsplaner og områdefornyelse.

Københavns Kommunes Politik for Udsatte Boligområder er rygraden i den gennemgående indsats
på tværs af kommunens syv forvaltninger i de udsatte dele af byen. I 2018 satte regeringen
derudover et særligt fokus på nogle bestemte boligområder i byen og gav kommuner og
boligorganisationer en bunden opgave i netop de områder, der er på regeringens lister over
”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde ghettoområder”. Københavns Kommune og BL
1. kreds er enige om, at det er en opgave, der skal løftes i fællesskab.
Parterne arbejder sammen om en københavnermodel for at styrke trygheden, for at forebygge
udsathed og for at udvikle udsatte boligområder, så alle københavnere har mulighed for at bo i et
trygt og velfungerende boligområde og har lige muligheder for uddannelse, beskæftigelse og
sundhed.
Almene boliger er vigtige for København, og København skal have flere gode, billige almene boliger,
der giver mulighed for at sikre en blandet by med en mangfoldighed i beboersammensætningen på
tværs af byen. Derfor vil København ikke bruge nedrivning som et redskab til at nedbringe andelen
af almene familieboliger i de boligområder, som er udpeget som ”hårde ghettoer”. København vil
benytte redskaber som fortætning, ommærkning og frasalg som redskaber til at leve op til
lovgivningens krav, samtidig med at det forebygges, at andre boligområder bliver udsatte.
I København har de syv borgmestre sat sig sammen om udfordringen og vedtaget fem
målsætninger for arbejdet med de udpegede boligområder. Københavns Kommune og BL 1. kreds
står sammen om at indfri de fem mål:
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•
•
•
•
•

At ingen københavnske boligområder er udpeget på statens ghettoliste eller listen over
udsatte boligområder i 2030.
At København ikke får færre almene boliger som følge af parallelsamfundslovgivningen.
At daginstitutioner fastholdes i alle udsatte boligområder.
At fysisk udvikling af alle udsatte boligområder sikres med fx flere funktioner og offentlige
investeringer, privat fortætning og almene ungdoms- og ældreboliger.
At der fortsat sikres adgang til små, billige boliger til boligsocial anvisning for byens mest
udsatte.

Arbejdet med de udsatte boligområder er gennemgribende og vil berøre mange beboere i almene
boligafdelinger. Og nogle beboere vil skulle genhuses enten i deres eget boligområde eller andre
steder i byen. De almene boligorganisationer har god tradition for at bidrage til en solidarisk løsning
af store genhusningsopgaver, når opgaven ikke kan løses af den enkelte boligorganisation alene.
Parterne er enige om, at det er et fælles ansvar for kommunen og boligorganisationerne at sikre, at
genhusning sker med tryghed for den enkelte beboer, og at de modtagende boligafdelinger er
robuste og ikke risikerer at skabe nye udsatte boligområder. Genhusning vil indgå som et
kernepunkt i udviklingsplanerne for de hårde ghettoområder og i øvrige store fysiske helhedsplaner
om omdannelse af udsatte boligområder.
Der skal i det hele taget tages særligt godt vare på beboerne i de udsatte boligområder, som måtte
opleve forandringer i deres boligområde eller boligsituation. Parterne vil derfor prioritere en fælles
og koordineret kommunikation til beboere i udsatte boligområder for at sikre klarhed og tryghed for
alle.

3. Husleje, der er til at betale
København er en populær by, hvor mange gerne vil bo, og hvor boligpriserne i lang tid har været
kraftigt stigende. Erfaringerne fra andre europæiske storbyer viser, at prisen for at bo hurtigt kan
komme uden for rækkevidde for mennesker med almindelige indkomster. Almene boliger er den
boligform, der kan sikre, at der på tværs af byen er gode boliger til en lavere husleje, og som gør,
at København er helt sin egen i sammenligning med øvrige attraktive storbyer.
Flertallet af beboerne i almene boliger er velfungerende og i beskæftigelse. En andel af byens
borgeres levegrundlag er imidlertid de laveste sociale ydelser, som gør det vanskeligt at have råd til
at leve og bo i en storby som København, hvor boligpriserne som i andre storbyer er stigende.
Parterne er enige om, at almene boliger fortsat skal sikre, at København nu og i fremtiden er en by,
hvor et bredt udsnit af den danske befolkning har mulighed for at bo. Det kræver fokus på
effektivitet, huslejedannelse og tæt samarbejde mellem parterne.
Den almene boligsektor er unik, når det kommer til fastsættelse af husleje. Ingen skal tjene på
huslejen. Derfor opkræves kun den leje, som er nødvendig for at sikre en forsvarlig og effektiv drift.
Den almene sektor har også til opgave at fremtidssikre boligerne, så de i mange år kan udgøre
hjem også for fremtidens københavnere. Det er beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer,
der har det overordnede driftsansvar, herunder ansvaret for, at driften organiseres og
tilrettelægges effektivt. Dette arbejder den almene sektor allerede med, så det sikres, at beboerne
ikke betaler mere end nødvendigt i husleje, hvormed almene boliger også forbliver et attraktivt
tilbud for familier, unge og ældre.
Huslejen i de almene boliger er afgørende for, at alle indkomstgrupper har adgang til boliger i
København. Parterne sætter derfor fokus på, hvilke forhold i de almene boligorganisationer og i
kommunen, som påvirker huslejens sammensætning. Det kan eksempelvis være tilrettelæggelsen
af driften, ønsker og krav ved renoveringer, forholdet mellem låneoptag og henlæggelser ved
vedligeholdelsesopgaver, lejlighedssammenlægninger, forbedringsarbejder, offentlige skatte- og
afgiftsstrukturer m.v.

4
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Parterne er enige om:

•

•

•
•

I perioden at fastholde, styrke og udvikle arbejdet med effektivisering af driften, så
boligorganisationerne forfølger de mulige effektiviseringspotentialer, hvormed
driftsudgifterne holdes i ro og også gerne reduceres.
At gennemføre en grundig analyse af huslejens udvikling gennem de seneste år, herunder
de forskellige forhold, der påvirker huslejen. Analysens konklusioner skal pege på tiltag,
som kan modvirke forhold, der måtte give unødige eller uhensigtsmæssige
huslejestigninger.
At arbejde videre med huslejeanalysens konklusioner.
At der løbende tilvejebringes data, der gør det muligt at overvåge huslejeniveauet.

Partnerskab om realisering af aftalen
Et tæt, tillidsbaseret og stærkt partnerskab mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds er en
forudsætning for realisering af aftalen.
Partnerskabsforum og Samarbejdsforum er rammen om partnerskabet. Det er afgørende, at der i
samarbejdet er fokus på konstruktiv dialog og værdiskabelse til glæde for de almene beboere og
Københavns øvrige borgere.
Partnerskabsforum vil årligt drøfte og prioritere de indsatser, der kan bidrage til at realisere
målsætningerne i denne aftale, ligesom Partnerskabsforum og Samarbejdsforum følger systematisk
og datadrevet op på realiseringen af aftalen og samarbejdet mellem parterne.

[Underskrifter]
På vegne af BL – Danmarks Almene Boliger, 1. kreds
På vegne af Københavns Kommune
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1. Aftalens formål
Københavns Kommune og BL 1. kreds har som fælles overordnet
målsætning, at kommunen skal være verdens bedste by at leve i for
alle. København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryg
by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere. Og ingen byeller boligområder skal være udsatte.
Københavns Kommune og BL 1. kreds vil fortsat arbejde sammen for
at forebygge, at der opstår nye by- og boligområder med en ensidig
beboersammensætning. Parterne har gennem de seneste 12 år skabt
fælles gode resultater via udlejningsaftaler. Som et væsentligt resultat
kan nævnes, at der i København ved udgangen af 2006 var 63 boligafdelinger med ca. 8.800 boliger, hvor mere end 40 % af beboerne var
udenfor arbejdsmarkedet. Ved nyeste opgørelse (udgangen af 2017)
havde kun tre afdelinger med ca. 600 boliger så høj en andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet. Indsatsen har med andre ord virket efter
hensigten.
Folketinget har vedtaget en plan, som i 2030 skal have som resultat, at
der ikke længere er udsatte boligområder i Danmark. Den opfølgende
lovgivning knytter forskellige retsvirkninger til regeringens årlige udpegning af udsatte boligområder og stiller bl.a. krav om, at andelen af
almene familieboliger i de såkaldte hårde ghettoområder skal nedbringes til 40 % inden 2030. Konsekvensen af at være udpeget som et
hårdt ghettoområde er således i værste fald salg eller nedrivning af
gode familieboliger, som byen har hårdt brug for i de kommende år.
Parterne ønsker at bevare byens almene familieboliger og er derfor
enige om at justere på redskaberne og hovedgrebene i udlejningsaftalen, så den støtter mere direkte op om den nye dagsorden. Der må ikke
være københavnske boligområder på statens lister over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder i 2030, og kommunen skal have et bredt udsnit af boliger til rådighed, herunder små, billige boliger til boligsocial anvisning for byens mest udsatte.
I denne aftale nuanceres de udlejningsredskaber, herunder trappetrinsmodellen, som parterne gennem de seneste år har anvendt med gode
resultater.
2. Målsætning
Aftalen tager afsæt i og bygger på erfaringerne fra de tidligere udlejningsaftaler.1 Den afbalancerer fortsat tre overordnede ønsker:

1

https://www.kk.dk/artikel/almene-boliger
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a. At sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i almene boligområder ved at give fortrinsret til ansøgere
på boligorganisationernes ventelister, som opfylder de fleksible udlejningskriterier – primært personer som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse.
b. At kommunen kan løse akutte boligsociale opgaver ved at boligorganisationerne stiller boliger til rådighed, så socialt udsatte borgere kan få et tilbud om bolig indenfor rimelig tid.
c. At der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på
boligorganisationernes ventelister.
Den fælles målsætning for parterne er:
-

Ved indgangen til 2018 var tre boligafdelinger med ca. 600
beboede boliger kategoriseret som 40 plus afdelinger2 . Målet
er, at der ikke skal være københavnske boligafdelinger i kategorien 40 plus.

Ved indgangen til 2019 var syv københavnske boligområder på ministeriets lister over udsatte boligområder. Målet er, at ingen københavnske boligområder opfylder kriterierne for at indgå på listen over
udsatte boligområder. I København var der ultimo 2018 ca. 51.100 familieboliger og ca. 3.800 almene ungdomsboliger, som er omfattet af
denne aftale. 3
Den gennemsnitlige fraflytning af almene boliger var i 2018 ca. 9,3 %.
Parterne har i den kommende aftaleperiode den udfordring, at Københavns Kommunes målgrupper i den boligsociale anvisning har begrænset betalingsevne i forhold til huslejeniveauet på en bolig. Det er
kommunens vurdering, at borgere, der modtager de laveste overførselsindkomster, højst kan betale ca. 3.400 kr. pr. måned i husleje
(excl. forbrugsudgifter og pl. 2019).
Ved aftalens indgåelse er der i Københavns Kommune ifølge boligportalen danmarkbolig.dk:
-

2.565 almene familieboliger med et huslejeniveau på under
3.400 kr. Af disse forventes ca. 5 %, dvs. ca. 100 boliger at
blive ledige pr. år.

2

Mjølnerparken indgår både i 40 plus afdelinger og som et af de 7 områder, der er
udpeget som udsat område.
3
Tal om antallet af boliger er fra primo februar 2019 trukket på danmarkbolig.dk.
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-

Knap 1.455 almene ungdomsboliger med en husleje på højst
3.400 kr. i Københavns Kommune. Af disse forventes ca. 30
%, dvs. ca. 437 boliger at blive ledige pr. år.

Også i de almene boligorganisationer er ventelisterne til disse boliger
lange.
3. Beskrivelse af rammemodel for familieboliger
Efter almenboligloven skal boligorganisationerne stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunens boligsociale opgaver.
Med de undtagelser, der følger af denne aftale, kan Københavns Kommune som hidtil disponere over hver tredje af de ledige boliger. Den
boligsociale anvisning har løbende behov for at kunne anvise 1.000
husstande pr. år.
3.1 Trappetrinsmodel
Parterne ønsker fortsat at arbejde med den trappetrinsmodel, som har
været grundlaget for udlejningsaftaler siden 2007, og som har vist
gode resultater. Her kategoriseres boligafdelinger ud fra andelen af
voksne beboere udenfor arbejdsmarkedet.
Ny lovgivning om indsatser mod parallelsamfund introducerer som
nævnt nye udfordringer, som afføder et behov for at justere indsatsen i
visse områder, så der her også fokuseres på beboernes indkomst og
uddannelse samt andelen af dømte beboere. Det gælder i områder med
mere end 1.000 beboere, som enten er udpeget som udsatte boligområder, eller i risiko for at blive det.
3.1.1 Udskillelse af områder med behov for en særlig fokuseret
indsats
De pr. 1. december 2018 udpegede udsatte boligområder i Københavns Kommune er karakteriseret ved, at beboerne er på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. De udsatte områder er udpeget, fordi borgerne har et lavere gennemsnitligt indtægtsniveau end borgerne i Region Hovedstaden i øvrigt, og fordi mange beboere har et lavt uddannelsesniveau. Herudover opfylder nogle boligområder det kriterium,
som omhandler andelen af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.
Parterne har et fælles mål om, at områder, der figurerer på regeringens
lister over udsatte boligområder, skal af listerne. Samtidig skal det forebygges, at nye områder udpeges. Derfor er det nødvendigt, at parterne ved udlejning tager højde for de kriterier, der ligger til grund for
udpegningen.
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De boligområder4, som årligt indgår i statens målinger i forhold til kriterierne for udsatte områder, vil af parterne i denne aftale blive kategoriseret som:
Trin 1: Grønne boligområder, dvs. områder, som ikke vurderes i risiko for at blive udpeget som udsatte områder
Trin 2: Orange og gule boligområder, dvs. områder, der vurderes at
være i risiko for på sigt at blive udpeget som udsatte områder,
hvis ikke der sker en særlig fokuseret indsats
Trin 3: Røde boligområder, dvs. områder, der er udpeget som udsatte
områder, herunder som ghetto-områder eller hårde ghettoområder
3.1.2 Boligafdelinger, som ikke er udfordret på områdeniveau
Hovedparten af de almene familieboliger i København figurerer ikke
på listen over udsatte områder og er heller ikke i risiko for at blive udpeget som sådanne.
Hvis en boligafdeling ikke indgår i et område, som er - eller er tæt på
at blive - udpeget som udsat boligområde (afdelingen er udenfor røde,
orange og gule områder), vurderes beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling (afdelingsperspektiv). Her er det andelen af de
voksne beboeres tilknytning til arbejdsmarkedet, som afgør, hvilket
trappetrin afdelingen indgår på, og dermed hvilke udlejningsredskaber, der benyttes.
Her videreføres den hidtidige trappemodel med få justeringer. Afdelingerne inddeles i følgende kategorier:
Trin 1:

Boligafdelinger, hvor færre end 35 % af beboerne står
udenfor arbejdsmarkedet, eller hvor der er færre end 20
beboede boliger på opgørelsestidspunktet 5. Afdelingerne er beliggende i grønne boligområder eller i områder med færre end 1.000 beboere i familieboliger.

4

Fysisk sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger og aktuelt har mindst 1.000 beboere. Fremover udpeges områder ud fra det
aktuelle antal beboere

5

Der ses på hvor stor en andel af de voksne beboere (over 18 år), som i en periode på
26 uger op til årsskiftet har modtaget overførselsindkomst i 35 % eller derover af tiden. Ved overførselsindkomst forstås her ledighedsydelse og revalidering samt kontanthjælp, førtidspension og introduktionsydelse. Folkepension og SU medregnes
ikke. Kontanthjælp omfatter alle typer af hjælp herunder hjælp i særlige tilfælde.
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Trin 2:

Boligafdelinger, hvor mellem 35 og 39,9 % af beboerne
står udenfor arbejdsmarkedet.

Trin 3:

Boligafdelinger, hvor 40 % af beboerne eller flere står
udenfor arbejdsmarkedet.

Trin 1 rummer de mere robuste familieboligafdelinger, som også danner rammen om mange forskellige menneskers hverdag. For afdelinger på trin 2 og 3 er det en udfordring, at mange beboere står udenfor
arbejdsmarkedet. Denne udfordring håndteres via fortsatte indsatser i
forbindelse med udlejning.
Figur 1: Trappetrinsmodel

4. Udlejning på de enkelte trappetrin
De fleste tiltag er fælles for trappetrinet. De konkrete tiltag beskrives
nedenfor under hvert trin.
De konkrete udlejningsaftaler mellem boligorganisationen og kommunen fastlægges ud fra ovenstående.
På de enkelte trappetrin benyttes fleksibel udlejning til at styre indflytningen og opretholde eller genoprette en balanceret beboersammensætning på område- eller afdelingsniveau.
De konkrete fleksible udlejningskriterier og andelen af de forskellige
udlejningstyper er afhængig af den enkelte boligafdelings indplacering
i trappetrinsmodellen, og af om udfordringerne er på områdeniveau eller på afdelingsniveau.

Side 8 af 43

Punkt 9, Bilag 1: Bilag 2 - Udkast til Udlejningsaftale for perioden 2019-2023.pdf

4.1 Udlejning på trin 1 – ”Grønne områder” og ”35 minus afdelinger”
Langt hovedparten af de almene boligafdelinger i København er velfungerende afdelinger på trin 1, som danner rammen om mange forskellige menneskers hverdag. Her fortsætter parterne den hidtidige
indsats fra tidligere udlejningsaftaler. Fokus er på, at alle skal have
mulighed for at bosætte sig i denne del af boligmassen – herunder personer, som hverken opfylder de fleksible udlejningskriterier eller kriterierne for at få tildelt en bolig gennem boligsocial anvisning.
På trin 1 udlejes mindst 2/9 af de ledige boliger efter almindelige ventelisteregler. En niendedel stilles til rådighed for genhusning i forbindelse med byfornyelsen. Hvis de ikke udnyttes til byfornyelsesgenhusning, skal de også udlejes efter almindelige ventelisteprincipper.
Boligorganisationerne kan benytte fleksibel udlejning til at variere beboersammensætningen. Op til 3/9 af de ledige boliger kan udlejes efter fleksible kriterier, dog højst 2/9 efter kriterier om beskæftigelse og
uddannelse (A-kriterier), jf. bilag 1.0 – 1.1 om fleksibel udlejning
samt afsnit 6 nedenfor.
Der er kommunal anvisning til hver 3. ledige bolig i disse boligafdelinger. Hvis ikke boligen benyttes til kommunal anvisning, skal boligorganisationen leje den ud til ansøgere på alm. venteliste.
4.2 Udlejning på trin 2 – ”Gule områder”, ”orange områder” og
”35-40 % boligafdelinger”
Parterne ønsker at bevare gode almene familieboliger i byen. Derfor er
der behov for at arbejde forebyggende, så ingen boligområder ender
på listen over udsatte boligområder eller på sigt får mere end 40 % beboere udenfor arbejdsmarkedet.
Udlejning via boligorganisationernes venteliste i orange og gule områder vil ske efter skærpede fleksible kriterier, jf. afsnit 6.1 nedenfor og
der indføres et forsigtighedsprincip i forhold til boligsocial anvisning,
jf. bilag 2.
Gule områder
I boligområder, der kategoriseres som gule, gælder de samme rammer
for udlejning, som i de orange områder, dog er der fuld boligsocial anvisning, og andelen af fleksibel udlejning er derfor lavere.
-

Fleksibel udlejning efter særlige skærpede kriterier i 6/9 af de
ledige boliger. Det betyder, at beskæftigelses- og uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens voksne medlemmer
samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes uddannelsesniveau og indtægt.
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-

Ved intern oprykning på tværs af boligafdelinger og organisationer stilles krav om anvendelsen af de særlige skærpede fleksible kriterier.

-

Boligorganisationen kan beslutte at anvende de særlige skærpede fleksible kriterier ved intern oprykning i samme afdeling.

-

Boligsocial anvisning til hver tredje ledige bolig. Boliger der
ikke benyttes til boligsocial anvisning skal af boligorganisationen lejes ud til ansøgere der opfylder de skærpede fleksible kriterier.

Orange områder
I boligområder, der kategoriseres som ”orange områder” består indsatsen af:
-

Fleksibel udlejning efter særlige skærpede kriterier i 7/9 af de
ledige boliger. Det betyder, at beskæftigelses- eller uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens voksne medlemmer samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes uddannelsesniveau og indtægt.

-

Ved intern oprykning på tværs af boligafdelinger stilles krav
om anvendelsen af de særlige skærpede fleksible kriterier.

-

Boligorganisationen kan beslutte at anvende de særlige skærpede fleksible kriterier ved intern oprykning i samme afdeling.

-

Reduktion af den boligsociale anvisning til 2/9 af de ledige boliger. Boliger der ikke benyttes til boligsocial anvisning skal af
boligorganisationen lejes ud til ansøgere der opfylder de skærpede fleksible kriterier.

35-40 % boligafdelinger
I boligafdelinger, hvor mellem 35 og 39,9 % af beboerne står udenfor
arbejdsmarkedet, består indsatsen af:
-

Udlejning efter almindelige fleksible kriterier om tilknytning
til arbejdsmarked eller uddannelse i mindst 6/9 af de ledige boliger. En niendedel stilles til rådighed for genhusning i forbindelse med byfornyelsen. Hvis den ikke udnyttes til formålet,
øges andelen af fleksibel udlejning til 7/9.

-

Reduktion af den boligsociale anvisning til 2/9 af de ledige boliger
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4.3 Udlejning på trin 3 – ”Røde områder” og ”40 plus afdelinger”
På trin 3 skal indsatsen sikre, at boligafdelingerne så hurtigt som muligt rykker til et lavere trin i trappemodellen.
I disse boligområder og -afdelinger vil udlejningsaftalerne afspejle en
indsats, som altid vil bestå af:
-

Udlejning af alle ledige almene familieboliger efter fleksible
kriterier.

-

Ingen boligsocial anvisning. Muligheden for boligsocial anvisning er yderst begrænset som følge af lovgivningen om parallelsamfund.

I røde områder vil der endvidere være følgende indsatser
-

Alle ledige boliger udlejes efter skærpede fleksible kriterier.
Ligesom i orange og gule områder udlejes ledige boliger efter
skærpede fleksible kriterier, hvorfor beskæftigelses- og uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens voksne medlemmer samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes uddannelsesniveau og indtægt. Herudover stilles krav om fremlæggelse af straffeattest (personer, der
er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov
om euforiserende stoffer i indeværende og de to forudgående
kalenderår opfylder ikke de skærpede fleksible kriterier).

-

Ved intern oprykning på tværs af boligafdelinger stilles krav
om anvendelsen af de ovennævnte særlige skærpede fleksible
kriterier.

-

Boligorganisationen kan beslutte at anvende de særlige skærpede fleksible kriterier ved intern oprykning i samme afdeling.

-

Boligorganisationerne benytter ny hjemmel til i udsatte områder at afvise boligsøgende, der er dømt for utryghedsskabende
kriminalitet, hvis forholdet vurderes at have betydning for
trygheden i området.

Det bemærkes, at kommunen pr. 1. juli 2019 i henhold til ny lovgivning skal godkende alle indflytninger i boligafdelinger, der er udpeget
som hårde ghettoområder.
5. Beskrivelse af rammemodel for ungdomsboliger
Almene ungdomsboliger er boliger til unge uddannelsessøgende og
andre unge med særligt behov, herunder socialt udsatte unge på vej
mod uddannelse eller beskæftigelse.
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Udlejning af almene ungdomsboliger sker efter de af borgerrepræsentationen vedtagne retningslinjer og kommunens anvisning af unge
fastlægges efter principper, som beskrives i afsnit 8.1.
-

Afdelinger som udelukkende eller primært består af ungdomsboliger
Unge flytter ofte. Derfor er der en relativt høj årlig flytteprocent i
ungdomsboliger. Der er derfor behov for at være opmærksom på,
om den høje fraflytning i forbindelse med boligsocial anvisning
kan føre til en skæv beboersammensætning i boligafdelinger, som
alene eller primært består af ungdomsboliger.
På den baggrund er det aftalt, at boligorganisationerne i afdelinger,
som udelukkende eller primært består af ungdomsboliger, alene
stiller 2/9 af de ledige ungdomsboliger til rådighed for kommunal
anvisning. Boligorganisationerne udlejer selv 7/9 af de ledige ungdomsboliger efter gældende regler til unge under uddannelse og
unge med særlige behov (herunder via fælles anvisning, jf. afsnit
12 nedenfor).
- Familieboligafdelinger med et mindre antal ungdomsboliger.
I boligafdelinger med et mindre antal ungdomsboliger stilles disse
til rådighed for boligsocial anvisning i samme omfang som familieboligerne i afdelingen jf. trappetrinsmodellen ovenfor.
Det betyder, at spørgsmålet om andelen af ledige ungdomsboliger,
som stilles til rådighed for boligsocial anvisning i den enkelte afdeling, afhænger af den generelle udlejningsmodel for afdelingen.
Afdelinger på trin 3 for 40 plus områder og udsatte områder fritages for at stille ledige ungdomsboliger til rådighed for boligsocial
anvisning ud fra et hensyn om en samlet understøttelse af, at en
højere andel af beboerne samlet set skal være i beskæftigelse eller
uddannelse.
- Ældreboliger, der er ommærket til ungdomsboliger
Parterne indgik i december 2015 en rammeaftale om midlertidig
ommærkning af overskydende ældreboliger til ungdoms- eller familieboliger afhængig af boligernes størrelse.
I forlængelse heraf er indgået aftaler med tre boligorganisationer
om ommærkning af i alt 551 ældreboliger, heraf 465 til ungdomsboliger og 86 til familieboliger. Boligerne ommærkes i takt med,
at de bliver ledige. Ifølge aftalerne har kommunen ikke anvisningsret til de ommærkede boliger.
6. Udlejning af ledige familieboliger og kriterier for fleksibel udlejning
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Erfaringerne med fleksibel udlejning som værktøj til at skabe og fastholde en socialt bæredygtig beboersammensætning har været gode og
parterne er enige om at prioritere de samme målgrupper, som i den
gældende udlejningsaftale, idet der som hidtil sondres mellem A- og
B-kriterier:
A-kriterier:
- Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
- Personer under uddannelse
B-kriterier:
- Seniorer (fyldt 62 år) som frigiver en anden bolig i kommunen
- Personer bosat i kommunen med boligbehov begrundet i samlivsophævelse/skilsmisse
Parterne har aftalt at justere A- og B-kriterierne på enkelte punkter.
Herudover er der enighed om at indføre et nyt C-kriterium:
Boliger, der med særlig støtte fra Landsbyggefonden, er indrettet til
borgere med fysisk handicap (tilgængelighedsboliger), skal kunne lejes ud til målgruppen. Som noget nyt indføres et handicapkriterium,
som skal gøre det muligt at målrette disse boliger, til personer på ventelisten med særligt behov for en bolig af denne type.
Udlejningen af boligen sker ud fra afdelingens placering i udlejningsmodellen. Det betyder, at der også til disse boliger stilles krav om
fleksibel udlejning, herunder efter skærpede fleksible kriterier, når afdelingen ligger i et gult og rødt område.
De fleksible udlejningskriterier er uddybende beskrevet i bilag 1.0.
Parterne vil arbejde på inden aftaleperiodens udløb at etablere et samlet overblik over almene boligers tilgængelighed for borgere med handicap.
6.1 Skærpede fleksible kriterier
I røde, orange og gule områder indføres skærpede fleksible kriterier,
som skal opfyldes af alle husstandsmedlemmer i den relevante aldersgruppe. Dette skal understøtte, at indflytningen styres, så nye beboere
påvirker beboersammensætningen positivt i forhold til kriterierne for
udsatte områder.
I disse områder skal alle husstandens voksne medlemmer være i arbejde eller uddannelse og fortrinsretten via fleksibel udlejning er betinget af, at følgende supplerende krav er opfyldt:
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- Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 30-59 år har en uddannelse over grundskoleniveau
- Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 15-64 år, som har
været skattepligtige i Danmark hele året og ikke er uddannelsessøgende, har en indtægt, som ligger over grænseværdien for,
hvornår et område kan udpeges som udsat område. Indtægtsgrænsen, der sættes i forhold til regionsgennemsnittet, justeres
årligt og udgør i 2019 19.600 kr.
I røde områder stilles yderligere følgende krav:
-

Ingen domme for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer indenfor de seneste to år

Kravene stilles, fordi det primært er lavt uddannelsesniveau, domme
og lavt indtægtsniveau, der har ført til, at boligområder i København
er udpeget om udsatte.
Der henvises til bilag 1.0 – 1.1 om fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger 2019-2022.
6.2 Almenbolig+
Boligafdelinger, der af boligorganisationerne allerede er opført i boligkonceptet AlmenBolig+ udlejes efter særlige regler, beskrevet i bilag 1.06
7. Boligsocial anvisning
Kommunen har anvisningsret til almene familieboliger, ungdomsboliger, almenbolig+ og almene bofællesskaber.
Kommunen benytter sin anvisningsret til borgere, som opfylder de kriterier, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Målgruppen for
kommunal anvisning er familier og enlige, som har påtrængende boligsociale problemer. Det betyder at målgruppen dels har et påtrængende boligproblem, dels har en social problematik. Løsningen af borgerens boligproblem skal bidrage til løsningen af det sociale problem.
Herudover stiller kommunen aktuelt permanente boliger til rådighed
for de nyankomne flygtninge, som kommunen modtager som led i
kommunekvoter fastsat af udlændingestyrelsen.
Generelt gælder det, at kommunen i sin anvisning af borgere respekterer særlige forhold omkring boligformen, f.eks. krav til deltagelse i

6

AlmenBolig+ er beregnet til familier, der kan og vil yde en indsats selv. Det betyder, at beboerne selv er ansvarlige for den daglige renholdelse af området og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen.
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fællesskabet i almenbolig+, i almene bofællesskaber og om borgerne
formår at bo i den pågældende bolig, eventuelt med bostøtte. Kommunen forpligter sig til at informere anviste beboere om forventninger til
havehold, hvis boligen har have.
Det er hensigten, at kommunen søger at sprede anvisningen af borgere
til flest mulige områder og boligtyper, fordi det understøtter inklusion,
integration og den overordnede målsætning om en blandet by.
7.1 Særligt om anvisning til ungdomsboliger
Unge flytter ofte, og dette stiller særlige krav - både til hvilke unge,
der anvises og til den efterfølgende opfølgning.
Kommunens målgruppe er enlige, i alderen fra 18 til ca. 30 år, som
enten er i gang med en uddannelse på anvisningstidspunktet, viser sig
uddannelsesegnede eller har en plan om opstart af uddannelse, f.eks.
ved kommende semesterstart eller efter en proces, som gør den unge
uddannelsesparat.
Anviste unge skal ikke blive boende i en ungdomsbolig i en længere
årrække uden at være i uddannelse.
Københavns Kommune har et særligt program for opfølgning af unge
anvist til en ungdomsbolig, Se også bilag 3.
7.2 Særligt om anvisning af nyankomne flygtninge
Via kvoter fastlagt af Udlændingestyrelsen modtager kommunen
flygtninge, som kommunen aktuelt anviser en permanent bolig. Også i
forhold til denne målgruppe skal det vurderes, at flygtningen er i stand
til at klare sig selv i egen bolig, eventuelt med tilknyttet personalestøtte.
Københavns Kommune har en politisk målsætning om, at anvisning af
boliger til flygtninge ikke må påvirke målgrupperne for den boligsociale anvisning. Derfor anvises flygtninge til boliger, som enten er særligt udpeget til målgruppen, eller som ikke kan benyttes til boligsocial
anvisning.
Det er desuden en politisk målsætning for Københavns Kommune, at
udflytningsparate flygtninge så vidt muligt gives tilbud om en permanent bolig indenfor seks måneder.
Kommunen og BL 1. kreds har sammen udviklet et introduktionsprogram om at bo alment for flygtninge. Dette program videreføres. Programmet videreudvikles i aftaleperioden. Forslag om tilretning drøftes
og godkendes af Samarbejdsforum.
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7.3 Særligt om boliger indrettet til borgere med fysisk handicap
Når en bolig anvises til en borger med fysisk handicap, sker der ofte
en indretning, der er særligt målrettet til borgere med et bestemt fysisk
handicap. Denne indretning kan være forbundet med store omkostninger, og en tilbageførsel til boligens oprindelige stand kan være værdispild og tilsvarende omkostningstungt.
Parterne er enige om, at en bolig, der er indrettet for et beløb på over
35.000 kr., ved ledighed skal tilbydes kommunen til fornyet anvisning
af en borger med behov for en sådan særlig indretning, før særlig indretning afmonteres. Når en bolig på ny sendes til anvisning pga. særlig
indretning, får boligorganisationen i stedet mulighed for at udleje den
næste ledige bolig i afdelingen, som ellers ville være gået til anvisning. Udlejningen sker iht. udlejningshjulet.
7.4 Boligsocial anvisning – supplerende tiltag
Boligorganisationernes boligsammensætning varierer og er til en vis
grad bestemt af, hvornår de er opført.
Parterne er enige om, at de boliger, som stilles til rådighed for boligsocial anvisning, så vidt muligt skal udnyttes til dette formål. Det betyder, at nogle boligorganisationer oplever, at flertallet af de boliger,
som stilles til rådighed for kommunen, bliver benyttet til boligsocial
anvisning, mens andre vil opleve, at boligerne returneres, fordi huslejeniveauet overstiger målgruppens betalingsevne. Det øger risikoen
for, at målgrupper med meget lav betalingsevne bliver koncentreret
bestemte steder i byen. Parterne er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt.
Indtil der er etableret flere små almene boliger med en husleje, der ligger indenfor målgruppens betalingsevne, er der behov for:
1) At sikre at de boliger, som i forvejen stilles til rådighed for
kommunen, i højere grad benyttes til formålet.
2) At fokusere på mulighederne for at øge betalingsevnen hos boligsocialt anviste borgere herunder ved etablering af særlige
boformer med huslejetilskud.
3) At afhjælpe manglen på små boliger via midlertidige tiltag.
Alle nedenstående tiltag respekterer den andel anvisning, der fastlægges i den grundlæggende trappetrinsmodel jf. kapitel 4
7.4.1 Deleboliger
Der har de seneste fire år været gennemført forsøg med oprettelse af
deleboliger, hvor unge deler en almen familiebolig, således at de unge
har lejekontrakt på hver sit værelse, men deler køkken og bad. Der er
tilsvarende opnået erfaringer med at flygtninge visiteres til
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deleboliger. Der er etableret en særlig kommunal visitation og støtte i
forhold til boligerne.
Deleboliger etableres i boliger, der er for store eller dyre for kommunens målgrupper, hvis boligerne skal benyttes til én person eller husstand. Formålet er at også sådanne større og dyrere boliger, som er
stillet til rådighed fra boligorganisationerne, kan benyttes til at løse
kommunens boligsociale opgaver.
Kommunen kan til deleboliger anvise:
a) Unge i målgruppen for boligsocial anvisning, som er i stand til
at bo sammen, og som er på vej i uddannelse eller beskæftigelse
b) Enlige flygtninge
c) Flygtninge, der har mulighed for familiesammenføring, når
kommunen samtidig erklærer at finde en anden bolig, når og
hvis familiesammenføring opnås.
d) Unge, der er optaget på en uddannelse, når de kan bo i delebolig sammen med nyankomne flygtninge. Forsøg med at anvise
unge uddannelsessøgende med flygtninge forudsætter, at der
afsættes midler i kommunen til at yde støtte i tilstrækkeligt
omfang, hvis et øget antal boliger inddrages i ordningen.
Der kan i alt højst etableres 150 pladser i deleboliger pr. år i aftaleperioden. Der laves en fordeling af deleboliger, så det sikres, at deleboligerne spredes mest muligt i byen.
Se om deleboliger i bilag 4.
7.4.2 Udslusningsboliger
Udslusningsboliger, som etableres i familieboliger efter almenboligloven § 63 giver mulighed for at den anviste borger får en øget betalingsevne via et tilskud til huslejen i en midlertidig periode. Som led i
frikommuneforsøg kan kommunen benytte udslusningsboligerne til en
udvidet målgruppe og i en udvidet periode. Herudover kan familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger alle indgå i forsøget. Der er i
kommunens budget for 2019 afsat midler til huslejetilskud, visitation
og beskæftigelsesindsatser for i alt 75 borger pr. år.
Som led i denne aftale kan udslusningsboliger udpeges blandt de boliger, som kommunen får til rådighed via boligsocial anvisning. Frikommuneforsøg evalueres i samarbejde med de øvrige netværkskommuner. Evalueringen følges af Vive og skal indsendes til Økonomi- og
Indenrigsministeriet. Evalueringen vil blive forelagt for Samarbejdsforum. Der vil i evalueringen være fokus på, om det lykkes at forbedre
borgernes betalingsevne, og i hvilket omfang borgerne evt. må flyttes
til andre boligtyper, når forsøget udløber.
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Bilag 5 beskriver målgruppe og samarbejdet omkring udslusningsboliger.
7.4.3 Inklusionsboliger
Inklusionsboliger, der etableres i medfør af almenboliglovens § 62 a
giver mulighed for at øge borgerens betalingsevne ved at kommunen
yder et huslejetilskud til den anviste lejer i op til to år, hvorefter lejeren skal fraflytte. Kommunen har som led i frikommuneforsøg fået
mulighed for at etablere inklusionsboliger. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, kan de midler, som er afsat til udslusningsboliger, i stedet benyttes til inklusionsboliger. Etablering af konkrete projekter forudsætter, at der afsættes midler til en boligsocial medarbejder forankret i boligorganisationen.
I aftaleperioden har kommunen mulighed for at udpege inklusionsboliger blandt de boliger, som stilles til rådighed for boligsocial anvisning.
Bilag 6 beskriver målgruppe og samarbejdet omkring inklusionsboliger.
7.4.4 Startboliger
I aftaleperioden får kommunen mulighed for at oprette projekter om
startboliger blandt ungdomsboliger, der er stillet til rådighed for boligsocial anvisning. Disse oprettes efter almenboliglovens § 101 a, stk. 1.
Startboliger er ungdomsboliger, som anvises til unge med særligt behov for støtte, mens de er i alderen 18-24 år. Såfremt der er enighed
om at etablere startboliger mellem boligorganisation og kommune, vil
der være mulighed for at indgå en konkret aftale om etablering af
startboliger under denne rammeaftale, jf. bilag 7.
Etablering af konkrete projekter forudsætter at der afsættes midler til
boligsocial medarbejder forankret i boligorganisationen.
7.4.5 Udsættelse af ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger
I forbindelse med udbud af grundkapital til opførelse af nye almene
boliger, har en række boligorganisationer forpligtet sig til at ommærke
i alt 1.308 små familieboliger til ungdomsboliger. Ved udgangen af
2018 manglede fire boligorganisationer7 fortsat at ommærke i alt 398
boliger.

7

Bo-vita, DVB, Boligforeningen 3B og AAB.
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For på kort sigt at løse udfordringerne med mangel på boliger, som
flygtninge og andre lavindkomstgrupper kan betale, er parterne enige
om, at de mellem kommunen og de fire boligorganisationer indgåede
aftaler om ommærkning vil kunne suspenderes - helt eller delvist dog kun i aftaleperioden frem til 1. juli 2023.
Forudsætningerne herfor vil være:
at boligerne er beliggende i afdelinger på trin 1 i trappemodellen.
Evt. planlagte ommærkninger i afdelinger på trin 2 og 3 i trappetrinsmodellen ommærkes planmæssigt til ungdomsboliger.
at boligorganisationen i stedet frivilligt stiller boligerne til rådighed for flygtninge via kommunens boligsociale anvisning,
at kommunen - såfremt boligerne ikke kan anvises til flygtninge
pga. flygtninges meget lave betalingsevne - får mulighed for i
stedet at anvise boligerne til borgere i målgruppen for almindelig boligsocial anvisning.
Hvis kommunen ikke udnytter anvisningsretten, ommærkes boligerne
som planlagt. Hvis kommunen udnytter anvisningsretten ommærkes
boligerne ved næste nyudlejning.
Fælles rammer for suspension af aftaler om ommærkning er skitseret i
bilag 8.
7.4.6 Særboliger, herunder mulighed for flytning
I udlejningsaftalen fra 1. januar 2007 mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune fik Socialforvaltningen fuld og permanent anvisningsret til 1 % af de dengang knap 50.000 familieboliger i kommunen. Målgruppen for særboligerne er borgere, der vurderes at kunne
bo i eget hjem med den nødvendige bostøtte. Denne aftale videreføres
i aftaleperioden.
I enkelte tilfælde har det vist sig, at udpegningen af en konkret bolig
har været uhensigtsmæssig. Det blev derfor pr. 1. januar 2015 muligt,
når særlige hensyn taler for det, at ændre placeringen af en tidligere
udpeget særbolig til anden placering. En eventuel ændret placering er
mulig efter aftale mellem den pågældende boligorganisation og Københavns Kommune. Denne aftale videreføres i aftaleperioden.
7.4.7 Kommunens anvisningsret i nybyggerier
Princippet, om at kommunen stiller indtil 1/3 af de ledige boliger i en
afdeling til rådighed for kommunal anvisning, gælder som udgangspunkt også nybyggerier. En nyopført familieboligafdeling vil således
som udgangspunkt blive indplaceret på trin 1 i trappetrinsmodellen
med sædvanlig anvisningsret for kommunen. Hvis nybyggeri opføres i
gule eller røde områder, f.eks. som led i fortætningsbyggeri, skal der
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dog i den konkrete udlejningsaftale med boligorganisationen tages
konkret stilling til nybyggeriets indplacering i udlejningsmodellen.
Kommunen har i de senere år stillet krav om, at der i nybyggeriprojekter skal indarbejdes små boliger, som er målrettet til boligsocial anvisning. Det har betydning for, hvordan anvisningsretten i nybyggerier
udmøntes konkret.
Ved nybyggeri i denne aftale forstås:
-

Boliger som har opnået skema A tilsagn i aftaleperioden
2015 – 2018 og tages i brug i aftaleperioden 2019 – 2022
eller tidligere.

-

Boliger som har opnået skema A tilsagn i aftaleperioden
2019 – 2022 og tages i brug senest i 2023.

Anvisningsretten udmøntes således:
Figur 2: Udlejning i nybyggerier
Førstegangsudlejning:
• 100 % anvisning til de små boliger
• 0 anvisning til øvrige boliger
Senere genudlejning i fire år fra ibrugtagning:
• 100 % anvisning til de små boliger
• Anvisning til mellem 1/9 og 1/3 af de øvrige ledige boliger alt efter andelen af små boliger, jf. tabellen nedenfor.
Genudlejning i år 5 og frem:
- Almindelig anvisning jf. trappetrinsmodellen.

Hvis projektet indeholder færre end 20 % små boliger til boligsocial
anvisning, gradueres anvisningsretten til øvrige boliger i afdelingen
ved genudlejning i fire-årsperioden efter følgende principper:
Figur 3: Anvisning til øvrige boliger når færre end 20 % små boliger
Andel af små familie- og ungAnvisning til øvrige boliger ved
domsboliger med 100 % anvisgenudlejning via udlejningshjul
ningsret
Andel under 10 %
3/9
Andel mellem 10 og 15 %
2/9
Andel over 15 %
1/9
Når særligt billige nybyggede boliger i en midlertidig periode reserveres til boligsocial anvisning, skyldes det de særlige udfordringer, der i
disse år er med at tilvejebringe boliger i en prisklasse, som målgruppen for boligsocial anvisning kan betale. Det er forhåbningen, at der i
aftaleperioden kan tilvejebringes nybyggede boliger i et omfang, så
særlige reservationsbestemmelser ikke vil være nødvendige i fremtidige aftaler.
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Undtagelser til ovenstående:
Boliger, der er opført med finansiering fra Socialforvaltningen til særlige grupper, bibeholder vilkåret om 100 % kommunal anvisning. Som
eksempel på sådanne boliger kan nævnes flg. projekter:
-

-

Sølund, hvor der etableres 20 ungdomsboliger til unge med
særligt behov.
Østre Gasværk, Sundholm Syd og Kronen Vanløse/Galleria,
hvor der etableres i alt 50 boliger til udsatte unge.
Lersø Park Allé, hvor der etableres 24 ungdomsboliger til bofællesskaber til unge medsærligt behov.

Små familieboliger, der er opført med særlig statsstøtte til løsning af
påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge, bibeholder vilkåret om 100 % kommunal anvisning, indtil der ikke længere er behov for dem til formålet.
Der kan mellem parterne optages forhandling om at ændre anvisningsgraden til disse typer af boliger, såfremt behovet for boligerne ændrer
sig.
8. Genhusning i forbindelse med byfornyelse mv.
I henhold til byfornyelseslovens § 64 stk. 1-2 kan kommunen bestemme, at almene boligorganisationer og ejere af private udlejningsejendomme (med mindst 6 beboelseslejligheder) skal stille indtil hver
tredje ledige lejlighed til rådighed for genhusning i forbindelse med
byfornyelsen. Bestemmelsen er i København sat i kraft i 8 udvalgte
bydele. I forhold til de almene boligorganisationer er det aftalt, at boligorganisationerne leverer hver niende bolig i alle bydele.
Boligafdelinger beliggende i røde, orange og gule områder stiller ikke
boliger til rådighed for genhusning i forbindelse med byfornyelse.
Behovet for boliger til genhusning, herunder mulighederne for at reducere andelen af boliger, som stilles til rådighed for genhusningsopgaver, analyseres og revurderes i første halvår af 2020.
Parterne er enige om at løsningen af store genhusningsopgaver sker
solidarisk, hvor opgaven ikke kan løses af den enkelte boligorganisation alene.
9. Bofællesskaber
Idéen med et bofællesskab er at skabe optimale rammer for et socialt
fællesskab, som beboerne aktivt har tilvalgt.
Almene boligorganisationer opfører nu også bofællesskaber og disse
er omfattet af samme regelsæt som andre almene boliger. Indenfor
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rammerne af lovgivningen er der behov for at tilpasse de velkendte
redskaber til udlejning, så der sikres en harmonisk beboersammensætning, som afspejler bofællesskabets sociale karakter.
Udlejningen skal ske i samarbejde mellem boligorganisationen og bofællesskabet, så bofællesskabet har en vis indflydelse på, hvem der
flytter ind. Dette kolliderer dog umiddelbart med principperne for ventelisteudlejning, hvor en ledig bolig udlejes til ansøgere efter anciennitet.
Parterne er enige om, at der også for bofællesskaber skal være klare
gennemsigtige retningslinjer for, udlejningen og en klar rollefordeling
mellem boligorganisation og bofællesskab.
Ved etablering af bofællesskaber skal boligorganisationen og kommunen indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal finde sted, jf. almenboliglovens § 51a. Til brug for indgåelsen af nye aftaler har parterne
udformet fælles rammer for udlejning i bofællesskaber jf. bilag 9.
Rammen kan justeres efter målgruppe samt lokale ønsker og behov.
Eksisterende aftaler om udlejning i bofællesskaber kan justeres i overensstemmelse hermed, såfremt boligorganisationen har ønske om det.
Boligsocial anvisning skal ske under hensyntagen til, at der er tale om
et bofællesskab. I boligområder/-afdelinger beliggende i rød, orange
eller gul kategori, skal kriterierne for udlejning i disse områder følges.
Det kan for det enkelte bofællesskab aftales, at der ikke er boligsocial
anvisning mod kompenserende anvisning til boligorganisationens øvrige afdelinger. Sådanne aftaler forelægges for Samarbejdsforum.
Samarbejde om bofællesskaber og anvisning til disse er nærmere beskrevet i bilag 9.
10. Ældre særlige aftaler
Denne aftale omfatter al udlejning af almene familie- og ungdomsboliger. Ældre aftaler om særlig anvisning til f.eks. bofællesskaber, opgangsfællesskaber mv. indskrives i den konkrete udlejningsaftale for
den pågældende boligafdeling, så der sikres overblik og gennemsigtighed ift. indgåede særaftaler.
Samarbejdsforum modtager en samlet oversigt over eventuelle særlige
anvisningsaftaler.
11. Forsøg og nye boligtyper
København skal udvikle nye boligtyper i takt med efterspørgslen på
boligmarkedet. Det kan f.eks. være boligtyper med en større grad af
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fællesskab på tværs af boligerne eller boliger, som tager højde for nye
familieformer.
I takt med at nye koncepter udvikles, skal der konkret tages stilling til
udlejningsprincipper, herunder omfang af boligsocial anvisning og inklusion af anviste borger i udviklingen af koncepter.
12. Andre aftaler knyttet til udlejning og anvisning
12.1 Fælles anvisning af ungdomsboliger
Parterne ønsker at lette boligsøgningen for unge under uddannelse.
Borgerrepræsentationen har den 22. august 2013 besluttet, at selvejende kollegier i København skal tilsluttes et af de to indstillingsudvalg i København: CIU eller KKIK.
Parterne er enige om, at der i perioden fortsat skal arbejdes hen imod
at sikre, at alle ungdomsboliger tilsluttes fælles anvisning via et af de
to indstillingsudvalg. Boligorganisationerne vælger selv hvilket anvisningsudvalg, de vil indgå aftale med.
12.2 Fortsættelse af kontaktpersonordningen
Parterne forpligter sig til i aftaleperioden at fortsætte samarbejdet omkring kontaktpersonordningen, der er et samarbejde mellem Københavns Kommunes boligrådgivere og kontaktpersoner i de almene boligorganisationer og -afdelinger.
Ordningen har til formål at støtte borgere med sociale problemer. Ordningen giver ansatte i boligorganisationer direkte adgang til kommunens boligrådgivere. Kontaktpersonordningen bidrager dermed til, at
kommunen hurtigt bliver opmærksom på eventuelle problemer og derfor hurtigt kan hjælpe socialt udsatte borgere. Ordningen er nærmere
beskrevet i bilag 10.
Der afholdes årligt møde, hvor kontaktpersonerne inviteres til gensidig drøftelse af det forgangne år.
12.3 Fortsættelse af indsatser
Følgende indsatser fra de hidtidige rammeaftaler videreføres i den
kommende aftaleperiode:
-

Den fælles indsats i forhold til forebyggelse af udsættelser fortsætter

-

De hidtidige bestemmelser om parternes frister i forbindelse med
boligsocial anvisning videreføres med to mindre justeringer. Boligorganisationernes frist for levering af boliger er fremover 2.
hverdag i måneden. Den boligsociale anvisning får 5 hverdage til
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at vurdere en bolig, før kommunen får ansvar for tomgangsleje.
Nærmere beskrivelse af frister og justeringer findes i bilag 11.
-

Boligorganisationerne har fortsat mulighed for at kunne indgå aftale med kommunen om enkeltstående forsøg med udlejning efter
annoncering uden om ventelisterne i problemramte områder. Problemramte områder er iflg. almenboliglovens § 60a, områder,
hvor der er konstateret væsentlige problemer af f.eks. social eller
økonomisk karakter. Det kan f.eks. være høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af borgere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af boliger og friarealer. Det kan også være
områder, som figurerer på ministeriets særlige liste over områder,
hvor der er en høj andel af beboere udenfor arbejdsmarkedet.

13. Implementering og formidling af aftalen
Dialogen med de enkelte boligorganisationer om konkrete udlejningsaftaler indenfor rammerne af denne aftale forventes indledt i første
halvår 2019 med henblik på, at aftalerne successivt kan træde i kraft
hen over sommeren og efteråret 2019, når boligorganisationerne har
taget stilling.
Parterne er enige om at videreføre gældende udlejningsaftaler mellem
boligorganisationen og kommunen i overgangsperioden, indtil nye udlejningsaftaler kan træde i kraft. De individuelle udlejningsaftaler søges med dette forbehold indgået for samme periode som den generelle
aftale.
Parterne vil sammen udarbejde en online pjece, som beskriver udlejningsaftalen og de forskellige veje til en almen bolig i København. For
at understøtte kommunens strategi om internationalisering udarbejdes
der tillige en tekst på engelsk om muligheden for at opnå en bolig via
de generelle kriterier for fleksibel udlejning målrettet udenlandske tilflyttere, som opfylder kriterierne.
14. Målepunkter og evaluering af aftalen
Kommunen anviste 775 husstande med påtrængende boligsociale behov til en bolig i 2018. I samme periode blev i alt 1090 husstande indstillet til bolig via den boligsociale anvisning. Kommunen forventer i
2019, at et tilsvarende antal husstande vil have behov for hjælp til at få
en bolig. Herudover forventes der at være et behov for husning af ca.
82 husstande med nyankomne flygtninge ud fra den kvote på 127
flygtninge, som aktuelt er fastsat for kommunen.
Kommunen har en overordnet målsætning om, at boligsituationen for
socialt udsatte borgere ikke må forværres. Løsningerne i denne aftale
må ikke føre til at færre boliger kan anvises i 2019-2022, end det var
tilfældet i 2018.
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Forsøg med nye boligtyper til anvisning indgår også i opgørelsen,
også i tilfælde, hvor den nye boligtype er et midlertidigt tilbud (f.eks.
udslusningsboliger)
Der er aftalt følgende målepunkter for aftalen:
-

-

-

-

Antallet af afdelinger og boliger, som er på listen over udsatte
områder, skal falde, dette gælder både udsatte områder, ghettoområder og hårde ghettoområder.
Antallet af afdelinger (herunder også antallet af boliger i de
omfattede afdelinger), som har flere end 40 % beboere udenfor
arbejdsmarkedet skal falde.
Ventetiden for boligsocial anvisning må ikke stige, hverken
gennemsnitligt eller for borgerne med den laveste betalingsevne.
Der skal etableres nye boliger med tilstrækkeligt lav leje, så de
er tilgængelige for målgrupperne i den boligsocial anvisning.
Anvisningen skal så vidt muligt ske i alle byens områder, hvad
enten der er tale om sociale målgrupper eller flygtninge.

Kommunen afrapporterer årligt til Samarbejdsforum hvor mange henvendelser, der er kommet til boligrådgiverne via kontaktpersonordningen, og i hvilket omfang der er fulgt op på disse.
I løbet af aftaleperioden etableres måling af andelen af unge i ungdomsboliger, som er under uddannelse
Nye udsatte boligområder kan blive udpeget i aftaleperioden, mens
andre områder kan udgå af listen. Hvis nye boligområder udpeges som
udsatte boligområder overgår familieboligafdelingerne i området
umiddelbart til udlejning efter principperne på trin 3.
Trin 2 genberegnes hvert år, når listen over udsatte boligområder foreligger. Hvis et område, som er udgået af listen, ligger indenfor den
genberegnede ”risikozone”, er det principperne på trin 2, der skal udlejes efter fremadrettet. Hvis det ikke er tilfældet, indgår kommunen
og boligorganisationen aftale efter principperne på trin 1. Oversigt
over områdernes kategorisering forelægges for Samarbejdsforum.
Kategoriseringen af afdelinger i grønne områder revurderes i Samarbejdsforum midtvejs i aftaleperioden i forbindelse med nøgletalsmålingen i 2021.
Såfremt en negativ udvikling i områderne gør det nødvendigt, kan Samarbejdsforum beslutte at skærpe de fleksible kriterier yderligere i
den resterende aftaleperiode for at sikre, at indflytterne påvirker områdets målinger positivt. De skærpede kriterier kan indføres generelt for
alle områder på et eller flere trin eller konkret i forhold til et specifikt
boligområde.
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Der gennemføres en samlet og koordineret evaluering i slutningen af
aftaleperioden og i første halvår af 2023.
Der gennemføres herudover årlige nøgletalsmålinger, hvor der bl.a. vil
være fokus på følgende:
Liste over udsatte områder
- Antal af afdelinger og områder på listen over udsatte områder
- Antal af afdelinger og områder fordelt på orange/gul og grøn
kategori
Fleksibel udlejning
- Antal udlejninger efter de forskellige udlejningskriterier
- Andel personer på overførselsindkomst på afdelingsniveau for
afdelinger med flere end 20 boliger
- Andel personer på overførselsindkomst på områdeniveau
- Andel af personer på overførselsindkomst blandt tilflyttere efter udlejningskriterium
Boligsocial anvisning og anvisning af flygtninge
- Ventetiden for borgere i den boligsociale anvisning
- Antallet af flygtninge der anvises til deleboliger
- Antallet af boligsociale anvisninger til de forskellige boligtyper (familieboliger, udslusningsboliger, skæve boliger etc.)
- Andel af bostøtte til boligsocialt anviste beboere
- Andel af opfølgninger på henvendelser til kommunen via kontaktpersonordningen.
Udsættelser:
- Antallet af udsættelser og antallet af varslede udsættelser
- Boligsocial gruppe undersøger muligheden for at etablere mere
specialiserede målinger vedr. udsættelser, som kan indgå i faste nøgletalsopgørelser.
Grundlaget for evaluering og årlige nøgletalsmålinger udgøres af boligorganisationernes kvartalsvise indberetninger af data om de udlejede familieboliger til kommunen og oplysninger fra boligorganisationer og byretter.
15. Opsigelsesbestemmelser og mandat til justeringer
Aftalen gælder i perioden 1. juli 2019 til 1. juli 2023.
Bestemmelserne om suspension af boligsocial anvisning kan opsiges
af Københavns Kommune med seks måneders varsel efter den 1. januar 2020. Parterne har mulighed for at opsige ordningen om permanent anvisning af særboliger efter 2006-aftalen med tilsvarende varsel.
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Såfremt der i aftaleperioden sker større ændringer i de forudsætninger,
der ligger til grund for aftalen eller der i forbindelse med de årlige målinger konstateres en negativ udvikling i et eller flere områder, kan der
i regi af Samarbejdsforum aftales justeringer for den resterende løbetid. Herunder kan der aftales nye kriterier eller yderligere skærpelse af
eksisterende kriterier. Ændringer i forudsætningerne kan f.eks. være
ny lovgivning, herunder nye redskaber til regulering af beboersammensætningen, ændrede konjunkturer eller adgang til nye data.
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Bilag 1: Fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene
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Bilag 3: Boligsocial anvisning i ungdomsboliger
Bilag 4: Deleboliger
Bilag 5: Etablering af udslusningsboliger i boliger, som ellers ville
blive returneret fra den boligsociale anvisning
Bilag 6: Inklusionsboliger
Bilag 7: Startboliger
Bilag 8: Udsættelse af ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger
Bilag 9: Bofællesskaber
Bilag 10: Kontaktpersonordningen
Bolig 11: Frister ved boligsocial anvisning og udlejning
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Bilag 1 Fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger 1. juli 2019 – 1. juli 2023.

SE SEPARAT BILAG
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Bilag 2: Forsigtighedsprincip
Socialforvaltningen har behov for at bevare anvisningsmuligheder i
størst muligt omfang, fordi der er stor mangel på boliger, som borgerne i målgruppen for boliganvisning kan betale. Samtidig er aftaleparterne enige om, at det skal forebygges, at nye områder kommer på
listen over udsatte områder (herunder også ghettoer og hårde ghettoer).
Borgere i den boligsociale anvisnings målgruppe er ofte enlige og enlige forsørgere. Målgruppen modtager altovervejende overførselsindkomst, og vil derfor vanskeligt kunne opfylde kriterier om høj indtægt
og uddannelsesniveau.
Områder med høj arbejdsløshed håndteres af den hidtidige trappemodel, som foreslås videreført i justeret form. Eventuelle problemstillinger, som kunne opstå, forventes opfanget af styret indflytning ved
fleksible udlejningskriterier.
Kommunens beregninger viser, at de fleste områder kan modtage anvisning uden at risikere udpegning som udsatte områder. Kriteriet om
andelen af dømte er imidlertid vanskeligt at sikre, bl.a. fordi der er tale
om meget små tal, og om gennemsnitsberegninger over en længere periode.
Socialforvaltningen vil kunne sikre sig, at boligsocialt anviste borgere
i områder, som enten er røde (dvs. udpeget som udsatte mv.) eller gule
(dvs. i risiko for at blive udpeget som udsatte) ikke har domme, som
kan påvirke områdets målinger negativt. Socialforvaltningen har en
generel forpligtelse til f.eks. at sikre god løsladelse, og vil derfor sikre,
at borgere med akutte boligsociale behov pga. løsladelse, anvises til en
bolig i et område, som ikke risikerer en udpegning som udsat område
pga. en sådan anvisning.
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Bilag 3: Boligsocial anvisning i ungdomsboliger
Socialforvaltningen har i 2016-17 gennemgået sin praksis for anvisning til ungdomsboliger og for forlængelse af anviste i ungdomsboliger. Denne gennemgang har ført til en opstramning i kommunens
praksis i forhold til anvisning til ungdomsboliger og den årlige kontrol
af om de unge fortsat opfylder de forudsætninger, hvorunder boligen
er udlejet, og dermed kan opnå forlængelse.
Alle unge screenes ved indstilling til bolig, så det sikres at de anvises
til rette boligtype. Det sikres ved anvisning til ungdomsboliger, at den
unge er klar over, at der er tale om et midlertidigt tilbud, hvor målsætningen er at tildelingen af en bolig skal understøtte vejen mod uddannelse.
Når uddannelse er fuldført eller hvis målsætningen om uddannelse
ikke nås, vil den pågældende skulle finde anden bolig. Derfor sikrer
kommunen det allerede ved indflytning, at den unge opskrives til anden bolig.
Ved anvisning til ungdomsbolig gælder der som udgangspunkt samme
kriterier som for den øvrige boligsociale anvisning. De unge skal
kunne indpasse sig i et almindeligt boligmiljø og der skal tages stilling
til, om den unge har behov for personlig støtte.
Der er ikke fastsat en aldersgrænse for retten til at bebo en ungdomsbolig. Det er dog hensigtsmæssigt, at de anviste borgere ikke adskiller
sig fra de øvrige beboere ved en markant højere alder, hvorfor kommunen som udgangspunkt anviser unge under 30 år til ungdomsboliger.
Tildelingen af en bolig skal understøtte sociale indsatser i forhold til at
få den unge i uddannelse eller evt. beskæftigelse. Såfremt der ikke løbende sker en progression i forhold til dette mål, vil den unge ikke
kunne få forlænget sin lejekontrakt i forbindelse med den årlige studiekontrol.
Unge, som ikke aktuelt er i uddannelse ved den årlige studiekontrol,
vil kunne få attesteret, at han/hun fortsat har et akut boligsocialt behov
ved henvendelse til sagsbehandler i Socialforvaltningen (aktuelt Bolig- og Beskæftigelsesenheden). Det er et krav til sagsbehandleren, at
vurderingen gennemføres på baggrund af en socialfaglig vurdering og
at sagsbehandleren har kontakt med den unge. Socialforvaltningen foretager opsøgende indsats i forhold til unge, som ikke reagerer på kontrollen. Unge, som er kommet i fuldtidsbeskæftigelse støttes i den forbindelse i forhold til at finde anden boligløsning, da det ikke er hensigten at unge anviste, som kommer i ordinær beskæftigelse, skal bo i
en ungdomsbolig.
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Når ungdomsboliger er opført med midler afsat til boliger for unge
med særlige sociale problemstillinger, sker dog en lempeligere vurdering ifht. den unges udvikling.
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Bilag 4: Deleboliger
Den eksisterende ordning, om at kommunen kan benytte boliger indsendt til den boligsociale anvisning til deleboliger, videreføres.
Kommunen får mulighed for at anvise nyankomne flygtninge til deleboliger, selv om de har mulighed for på et senere tidspunkt at opnå familiesammenføring. Hvis familiesammenføring realiseres, sikrer kommunen, at den samlede familie tilbydes anden bolig. Det er ikke hensigten, at en delebolig skal kunne rumme familiesammenførte familiemedlemmer.
Parterne ønsker at herudover at gøre det muligt at lave forsøg med anvisning af studerende sammen med nyankomne flygtninge. Dette kan
understøtte en god integration for de nyankomne flygtninge, som
modtages. Herudover kan en sådan anvisning understøtte, at flere boliger kan benyttes som deleboliger. En udvidet anvendelse af deleboligordningen forudsætter dog, at støtten til konfliktforebyggelse og til opbygning af fællesskaber i boligerne udvides svarende til udvidelsen i
antallet af boliger i ordningen.
Kommunen får mulighed for at re-etablere skillevægge i boliger, hvor
tidligere beboere har nedtaget sådanne vægge, således at boligen kan
benyttes som delebolig. I disse tilfælde betaler kommunen for etablering af væggen samt administrative udgifter til styring af byggeprojektet. Tilsvarende kan skillevægge opføres i nye boliger, som er opført
uden skillevægge.
Parterne er enige om, at nyankomne flygtninge fortsat skal gennemgå
en særlig visitation i forhold til deleboliger, og der vil være tilknyttet
en særlig støtte fra deleboligmentorer, som skal forebygge konflikter
både internt i boligen og i forhold til naboer. Mentorerne skal samtidig
understøtte, at der i boligerne etableres et fællesskab i og omkring boligen, som ikke adskiller sig fra det fællesskab, som unge under uddannelse generelt har, når de bor sammen. Mentorerne sikrer samtidig
at flygtninge, som bor i delebolig, modtager det introduktionsprogram
om at bo i egen bolig og om at bo alment, som er en fast bestanddel af
kommunens indsats ved anvisning af boliger til flygtninge.
Kommunen forpligter sig til at sikre, at der ikke sker en koncentration
af deleboliger i særlige områder. Deleboligerne etableres så vidt muligt i afdelinger, som ikke i forvejen bærer en høj grad af anvisning.
Kommune tager hensyn til afdelingens placering i den generelle udlejningsmodel.
For så vidt angår anvisningen af unge i målgruppen for boligsocial anvisning, videreføres den nuværende ordning. Det er et krav, at der anvises unge, som vurderes i stand til at bo sammen. Målgruppen er
unge, som er på vej i uddannelse eller beskæftigelse og dermed har
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meget lave ydelser og begrænset betalingsevne. Der sker fortsat særlig
visitation til deleboliger, og der ydes særlig støtte til opbygningen af
fællesskabet og til forebyggelse af problemer, såvel internt i boligen,
som i forhold til omgivelserne.
Ordningen følges løbende af Samarbejdsforum.
Københavns Kommune får mulighed for samlet set at kunne anvise
150 personer til et værelse i delebolig pr. år i aftaleperioden.
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Bilag 5: Etablering af udslusningsboliger i boliger, som ellers ville
blive returneret fra den boligsociale anvisning
I almenboliglovens § 63 gives der mulighed for at etablere udslusningsboliger for borgere, som ellers har ophold på herberger eller på
midlertidige botilbud. I en udslusningsperiode på op til 2 år betaler
borgeren samme beløb i husleje, som vedkommende betalte for at bo
på botilbud eller herberg. Differencen i forhold til den reelle husleje
betales af kommunen. Ordningen indebærer altså et indirekte huslejetilskud til målgruppen. Efter udslusningsperioden er det meningen, at
borgeren skal være i stand til at overtage boligen på ordinære vilkår,
herunder også til almindelige husleje.
Københavns Kommunen indgår i frikommunenetværk om flere billige
boliger og fleksible boligløsninger. Kommunen har i den forbindelse
fået en række fritagelser til rammerne i den nuværende bestemmelse.
Kommunen kan til udslusningsboliger i en forsøgsperiode indtil udgangen af 2021 anvise en noget bredere målgruppe til udslusningsboliger, i form af borgere med sociale problemer og behov for hjælp til
at få og fastholde en bolig. Kommunen ønsker at benytte muligheden
for at etablere udslusningsboliger til at opbygge et projekt, hvor relevante målgrupper får en udslusningsbolig i kombination med tilbud
om støtte til enten at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Boligen
udvælges ud fra, hvilken indtægt, den pågældende borger forventes at
kunne opnå på sigt. I frikommuneforsøg kan både familie-, ungdomsog ældreboliger i princippet indgå. Kommunen har pr. 1. juli 2018
hjemmel til at forlænge den 2-årige tilskudsperiode med op til 3 år,
hvorfor et samlet forløb nu kan vare op til i alt 5 år.
Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen har tilkendegivet, at beboerne i udslusningsboliger kan opsiges fra boligen, hvis de ved afslutning af tilskudsperioden ikke har gennemgået en udvikling, der har ført til uddannelse og beskæftigelse og dermed til muligheden for at fastholde
boligen på ordinære vilkår.
Til forsøget benytter kommunen boliger, som er indsendt til boligsocial anvisning. Der er dermed ikke tale om, at der er behov for indsendelse af yderligere boliger, men alene om, at de boliger, som i forvejen er reserveret til boligsocial anvendes i højere grad.
Målgruppen for boligsocial anvisning udvides ikke. Kommunens Socialforvaltning og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning vil sammen identificere relevante målgrupper og visitere borgere til projektet.
I udslusningsperioden kan følgen bestemmelser i lov om leje af almene boliger § 4, stk. 3 fraviges ved aftale mellem boligorganisation
og kommune:
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- § 39 om lejers ret til at foretage forbedringer af boligen
- § 40 om udlejers mulighed for at tillade lejer at foretage ændringer i boligen,
- kapitel 12 om brugsrettens overgang til andre,
- § 79, stk. 2 om at lejer ikke uden udlejers samtykke at overgive
brugsretten til andre
- § 85 om udlejers mulighed for opsigelse
- § 88 om erstatningsbolig, hvis ejendommen skal nedrives.
Der er i kommunens budget for 2019 afsat midler til at iværksætte forsøg med udslusningsboliger for i alt 75 borgere pr. år. Der er samtidig
afsat midler til en særlig visitation og koordination af kommunale indsatser i SOF til øget indsats i forhold til beskæftigelse eller uddannelse
i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Såfremt forsøget viser gode resultater er der mulighed for at søge flere
midler frem mod 2021, hvor forsøgsmuligheden udløber. Nye borgere
kan derfor indgå i projektet, såfremt de indflytter inden udgangen af
2021.
Forsøget evalueres i samarbejde med de øvrige kommuner i frikommunenetværket (Høje-Taastrup, Roskilde, Aarhus, Favrskov og Randers). Boligorganisationerne vil blive inddraget i forbindelse med evalueringen. Forsøget vil løbende blive fulgt af boligsocial arbejdsgruppe under Samarbejdsforum.
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Bilag 6: Inklusionsboliger
Almenboliglovens § 62a giver mulighed for oprettelse af inklusionsboliger. I inklusionsboliger kan kommunen yde et huslejetilskud. Inklusionsboliger er en midlertidig boligmulighed, hvor borgeren højst
kan bo i 2 år og efterfølgende skal fraflytte til anden bolig. Perioden
kan dog undtagelsesvis forlænges, hvis lejeren fortsat skønnes at have
behov for inklusionsboligen. Kommunen er efter lejeperiodens udløb
forpligtet til at anvise lejeren en anden bolig. Målgruppen for inklusionsboliger er socialt sårbare grupper. Efter den almindelige lovbestemmelse kan kommune og boligorganisation alene etablere inklusionsboliger efter ansøgning til ministeriet, som samtidig kan støtte projekter økonomisk.
Som led i frikommuneforsøg om flere billige boliger og fleksible boligløsninger har Københavns Kommune adgang til at etablere inklusionsboliger i samarbejde med den almene sektor og uden involvering
af ministeriet.
I aftaleperioden har kommunen derfor mulighed for at udpege inklusionsboliger blandt de boliger, som stilles til rådighed for den boligsociale anvisning. Dermed kan de boliger, som stilles til rådighed for boligsocial anvisning, udnyttes i højere grad, og muligheden underbygger, at den boligsociale anvisning kan spredes i hele byen.
Kommunen vil i boperioden understøtte de borgere, som anvises til inklusionsboliger og sikre, at der tages hånd om boligsøgning, så borgeren ikke blot bliver boligløs, når boperioden udløber.
Inklusionsboliger, som etableres efter frikommuneforsøget, kan oprettes i både familie- og ungdomsboliger.
I kommunens budget for 2019 er der afsat midler til huslejetilskud til i
alt 75 borgere pr. år til enten inklusions- eller udslusningsboliger.
Kommunen ønsker i første omgang at prioritere udslusningsboliger
frem for inklusionsboliger, da udslusningsboliger overgår til at blive
en varig bolig efter en tilskudsperiode, hvis borgeren får forbedret betalingsevne. Udslusningsboliger er derfor en bedre løsning for borgeren og i bedre tråd med kommunens housing first-tilgang. Såfremt det
i særlige tilfælde vil være relevant, kan der dog blive tale om at benytte de afsatte midler i forhold til inklusionsboliger. I så fald skal der
desuden findes midler til boligsocial medarbejder, der skal yde støtte i
forhold til inklusionsboligerne.
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Bilag 7: Startboliger
Startboliger (almenboliglovens § 101a, stk. 1) er ungdomsboliger, som
anvises til unge med særligt behov for støtte, mens de er i alderen 1824 år. De unge skal fraflytte startboligen, senest når de fylder 24 år.
Efter den almindelige bestemmelse kan startboliger alene oprettes efter ansøgning til ministeriet, som kan støtte såvel indretning som den
tilknyttede sociale indsats. Startboliger oprettes på initiativ af boligorganisationen. Boligorganisationen forestår visitationen til boligerne og
bærer derfor både udgifter til tomgangsleje og evt. udgifter til nødvendig istandsættelse ved fraflytning af unge beboere.
Som led i frikommuneforsøg har kommunen fået mulighed for at
overtage visitationen og dermed også de medfølgende udgifter i form
af tomgangsleje og istandsættelse. Projekter kan samtidig oprettes
uden ministeriets medvirken. Det er fortsat en forudsætning, at den tilknyttede sociale støtte (social vicevært) forankres i boligorganisationen.
I aftaleperioden får kommunen mulighed for at oprette projekter om
startboliger blandt ungdomsboliger, der er stillet til rådighed for boligsocial anvisning. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis eventuelle startboligprojekter oprettes i samarbejde med enkelte boligorganisationer
pga. kravet om at den sociale støtte skal være forankret i boligorganisationen.
Da der ikke kan ydes støtte til forbedring af betalingsevne eller sænkning af lejen i forbindelse med startboliger, er der ikke søgt midler til
etablering af startboliger i budget 2019. Rammeaftalen giver derfor
blot mulighed for, at startboligprojekter kan oprettes i boliger til rådighed for anvisning, hvis en boligorganisation og kommune finder et
område, hvor en sådan løsning kunne være relevant, herunder hvor et
større antal boliger har en tilstrækkeligt lav leje.
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Bilag 8: Udsættelse af ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger
Flere boligorganisationer har påtaget sig at ommærke et antal små familieboliger til ungdomsboliger som led i udbudsvilkår om opførsel af
nye almene familieboliger.
Fordelt på fire større boligorganisationer udestår i udgangen af 2018 i
alt ommærkning af 398 almene familieboliger til ungdomsboliger.
Borgerrepræsentationen har ønsket, at den permanente boligplacering
af flygtningen ikke må påvirke ventelisterne til almene boliger og den
generelle boligsociale anvisning. Og det er desuden en målsætning at
flygtningen boligplaceres permanent, jf. integrationslovens krav
herom, inden for seks måneder efter ankomst til kommunen.
Ungdomsboliger opfylder ikke kravet om at være permanent og derfor
har kommunen fremsat ønske om at udsætte ommærkningen af små
almene familieboliger til ungdomsboliger, når boligen ikke er beliggende i et boligområde/-afdeling på trin 2 og 3 i den almindelige udlejningsmodel.
De boliger, som boligorganisationerne udpeger til ommærkning til
ungdomsbolig og som har en husleje, som ikke kan betales af flygtninge, som modtager integrationsydelse, vil fortsat skulle ommærkes
til ungdomsboliger.
Ommærkningen af boligerne til ungdomsboliger sættes dermed ikke i
stå, men gennemføres i et nedsat tempo.
Den enkelte bolig vil alene kunne anvendes til én anvisning. Når den
anviste borger fraflytter, bliver boligen ommærket til ungdosmbolig.
Der er tale om et midlertidigt redskab, som alene forventes at kunne
benyttes i aftaleperioden 2018-2021, idet alle ommærkninger forventes gennemført inden udgangen af 2021.
Påvirkning af ventelisten til en almen bolig?
Den oprindelige aftale baserede sig på en forudsætning om, at ventelisten til en almen bolig på sigt ikke måtte påvirkes. Herudover måtte de
valgte løsninger ikke berøre andre målgruppers muligheder for at opnå
boligtilbud via kommunens boligsociale anvisning.
Hvis alle de pågældende boliger var blevet ommærket til ungdomsboliger ved ledighed, ville de være blevet udlejet til uddannelsessøgende
og kommunens boligsociale anvisning ville have haft anvisningsret til
hver 3. ledige bolig.
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Aftalen om at udsætte ommærkningen berører derfor i begrænset omfang andre målgruppers mulighed for at få en billig bolig.
Fortsat ommærkning til ungdomsboliger – boligområder/-afdelinger
på trin 2 og 3 i udlejningsmodellen
Parterne aftaler at fortsætte ommærkningen af små familieboliger ved
fraflytning til ungdomsboliger i boligområder/-afdelinger som er på
trin 2 og 3 i udlejningsmodellen. Det sker for at nedbringe antallet af
almene familieboliger i de områder, som ønsket af staten i forhold til
bekæmpelse af parallelsamfund og for at undgå at boligområdet beskyttes bedst muligt, så ingen almene boligområder i København kommer på ministeriets liste over udsatte områder.
Nyankomne flygtninge ofte er uden arbejde, og derfor har lave indtægter, typisk uden vestligt statsborgerskab, og en uddannelse der ofte
ikke er godkendt i Danmark. Som følge heraf vil nyankomne flygtninge umiddelbart opfylde hovedparten af de kriterier, som ligger til
grund for en udpegning af et område på en statslig negativliste. Der er
risiko for, at områder, som ligger tæt på grænseværdierne, kan blive
genstand for en udpegning, hvis anvisning af flygtninge koncentreres
her.
Kun relativt få små almene familieboliger mangler at blive ommærket.
Derfor er det den fælles forventning, at dette redskab er midlertidigt
og alene vil kunne være til rådighed i udlejningsaftale 2019-22. Til
den tid bør erstatningsbyggeri af nye billige boliger erstatte behovet
for boliger til også flygtninge.
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Bilag 9: Fælles rammer for indgåelse af aftaler om udlejning af
nye almene familieboligfællesskaber eftersendes, når høringssvar
er gennemgået
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Bilag 10: Kontaktpersonordningen – en styrkelse af det sociale liv
i boligområderne
Kontaktpersonsordningen udgør en del af det boligsociale samarbejde
mellem boligorganisationerne og kommunen, som er med til at
fremme trivslen i de københavnske bolig- og lokalområder – også for
de mest udsatte grupper.
Kontaktpersonordningen er oprettet i samarbejde mellem boligorganisationer og kommune. Ordningen giver en direkte indgang til kommunen for kontaktpersoner i boligområderne. På den måde fungerer kontaktpersonsordningen som bindeled mellem den enkelte boligafdeling
og den lokale voksenenhed i Socialforvaltningen. Den bidrager også
en hurtigere og mere smidig sagsgang.
Kommunens boligrådgivere fungerer som kontaktpersoner for de almene boligorganisationer. På Københavns Kommunes hjemmeside
www.kk.dk findes de direkte kontaktoplysninger (telefonnumre og
mailadresser) til hvert byområdes boligrådgiver i kontaktpersonordningen.
Boligorganisationerne skal sørge for at udpege kontaktpersoner i boligafdelingerne. Det er typisk ejendomsfunktionærer eller medlemmer
af afdelingsbestyrelsen. Kontaktpersonens opgave er at være bindeled
mellem boligafdelingen og kommunens boligrådgivere, som har mulighed for at støtte beboere med behov for dette.
Boligafdelingens kontaktpersoner kan henvende sig direkte til en boligrådgiver i den lokale voksenenhed i Socialforvaltningen, hvis de ser
en beboer eller en familie, der har brug for hjælp.
Ansatte i kommunen har tavshedspligt ifølge forvaltningsloven. Det
betyder, at kommunens medarbejdere ikke må komme med konkrete
tilbagemeldinger omkring en sags videre forløb. Ved henvendelse per
mail vil kommunen sende en standard kvitteringsmail om, at henvendelsen er modtaget. Hvis henvendelsen er lagt som telefonbesked, ringer boligrådgiveren tilbage og bekræfter, at den er modtaget.
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Bilag 11: Frister ved anvisning og udlejning
Boligorganisationen meddeler hurtigst muligt kommunen oplysninger
om ledige lejemål til rådighed for boligsocial anvisning.
Kommunen skal have en frist på 1 kalendermåned fra modtagelse af
lejemål til indflytning. Kommunen accepterer, at boliger som indkommer den 2. eller den 16. i en måned, som indkommet i rette tid, således
at boligorganisationerne kan nå at indsende lejemål, som er opsagt den
1. eller 15. efter almindelig kontortid.
I tilfælde af at en bolig indsendes med kortere frist til indflytning,
hæfter kommunen først for tomgangsleje efter den første kalendermåned – minus en dag – dvs. regnet fra den 2. eller 16. hverdag i en given måned.
Boligorganisationerne skal have en frist på mindst 14 dage fra anvisning til indflytning til udformning af lejekontrakt mv.
Anvises en borger med kortere frist, kan boligorganisationen rykke
indflytningsdatoen. Kommunen har så ansvaret for tomgangslejen i
perioden.
Kommunen bliver ikke forpligtet økonomisk i forhold til tomgangsleje, hvis lejemål returneres indenfor 5 hverdage.
Hvis kommunen returnerer en bolig efter 5 hverdage, kan kommunen
potentielt hæfte for en tomgangsleje i op til 3 måneder regnet fra returneringsdatoen. Dette svarer til det almindelige opsigelsesvarsel og forudsætter at boligen har stået tom i perioden. Boligorganisationen har
dog pligt til at søge at udleje returnerede boliger hurtigst muligt.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Bilag 1.0 til
Udlejningsaftalen

29-03-2019

Fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger i perioden 1. juli 2019 – 1. juli 2023.
I. Baggrund
Udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds sætter rammerne for udlejning af almene familieboliger i København. Det
overordnede mål er at sikre velfungerende boligområder og tilgodese
forskellige målgruppers behov for en bolig. Herudover skal Udlejningsaftalen håndtere nye udfordringer, der følger af regeringens parallelsamfundsaftale og den opfølgende lovgivning, som trådte i kraft
(delvist) den 1. december 2018.
Fleksibel udlejning
Fleksibel udlejning indebærer, at boligsøgende på ventelisten, der opfylder visse kriterier, opnår fortrinsret på ventelisten forud for andre
boligsøgende med højere ventelisteanciennitet. De københavnske erfaringer viser, at fleksibel udlejning er et effektivt redskab til at styre
indflytningen i almene familieboliger og sikre boligområder i social
balance samtidig med, at boligsociale opgaver løses.
Kriterierne og andelen af fleksibel udlejning fastlægges ved aftale
mellem kommunen og den enkelte boligorganisation indenfor de i Udlejningsaftalen fastlagte fælles rammer, som gennemgås nedenfor.
Den indbyrdes prioritering af flere mulige kriterier fastlægges præcist
i den konkrete udlejningsaftale mellem kommunen og boligorganisationen. Såfremt beboersammensætningen i afdelingen eller boligområdet ændrer sig væsentligt, kan boligorganisationen optage forhandling
med forvaltningen om at ændre på den indbyrdes prioritering af kriterierne.
II. Trappetrinsmodellen
Udlejningsaftalen inddeler alle familieboligafdelinger i tre grupper efter en såkaldt ’trappetrinsmodel’, som udtrykker en familieboligafdelings udfordringer på tre niveauer.
Formålet med trappetrinsmodellen er at udskille de forholdsvis få boligafdelinger, som har særlige udfordringer og derfor behov for en
særligt fokuseret udlejning – afdelinger på trin 2 og 3. Udfordringerne
kan være på boligområde- eller afdelingsniveau. Trin 1 i modellen
rummer også de mere robuste familieboligafdelinger, som danner
rammen om mange forskellige menneskers hverdag.

Bilag 1.0. Fleksibel udlejning
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Hvis en familieboligafdeling ligger i et område med mange almene
boliger og mindst 1.000 beboere, ses først på om der i området under
ét er særlige udfordringer (områdeperspektiv). Målestokken er her de i
almenboligloven § 61 a., stk. 2 nævnte kriterier for udpegning af udsatte boligområder, dvs. beboernes tilknytning til arbejdsmarked eller
uddannelse, uddannelsesniveau og indkomst samt andelen af beboere,
der er dømt for visse lovovertrædelser.
Hvis boligafdelingen ikke indgår i et område, som er - eller er tæt på
at blive - udpeget som udsat boligområde, vurderes beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling (afdelingsperspektiv). Her ses
på de voksne beboeres tilknytning til arbejdsmarkedet.
De fleksible udlejningskriterier og omfanget af fleksibel udlejning varierer, dels afhængig af den enkelte boligafdelings indplacering på et
af de tre trin, dels afhængig af om afdelingens udfordringer er på område- eller på afdelingsniveau.
Figur 1. Trappetrinsmodel

Fleksibel udlejning bliver på trin 2 og 3 brugt målrettet til at imødegå
ghettodannelse i et boligområde med mange almene boliger (områdeperspektiv) og samtidig sikre at beboersammensætningen er karakteriseret ved, at mange beboere er i arbejde eller under uddannelse (afdelingsperspektiv). På mellemtrinnet (trin 2) har indsatsen et forebyggende sigte, mens indsatsen på trin 3 skal styrke afdelingerne og så
hurtigt som muligt flytte dem til et lavere trin i modellen.
Bilag 1.0 Fleksibel udlejning
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Trin 1, der som nævnt rummer de mest robuste familieboligafdelinger,
baserer sig på almindelig anciennitetsbestemt ventelisteudlejning. Fokus
er her på, at alle uanset social baggrund skal have mulighed for at bo i en
almen familiebolig i København. Fleksibel udlejning er her et supplement til almindelig ventelisteudlejning og boligsocial anvisning, som boligorganisationen indenfor nærmere fastsatte grænser kan vælge til.
1. Udfordringer på områdeniveau (områdeperspektiv, jf. almenboliglovens § 61 a).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet monitorerer løbende på et antal boligområder i København. Et boligområde defineres i denne forbindelse som fysisk sammenhængende matrikelnumre, der i 2010 var ejet af
almene boligafdelinger og aktuelt har mindst 1.000 beboere, jf. almenboliglovens § 61 a. stk. 3. Hvert år den 1. december offentliggør ministeriet
en liste over udsatte1 boligområder, som karakteriseres ved yderligere at
opfylde to af de fire i almenboliglovens § 61 a., stk. 1 oplistede kriterier:
1. Andelen af beboere 18 – 64 år uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40 % (opgjort som gennemsnit
over to år)
2. Andelen af dømte for visse lovovertrædelser udgør mindst 3 x
landsgennemsnittet målt over to år, aktuelt 1,98 % (listen pr. 1.
december 2018)
3. Andelen af beboere 30 – 59 år kun med grundskoleuddannelse
overstiger 60 %
4. Gennemsnitlig bruttoindkomst for skattepligtige 15 – 64 årige
(excl. uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 % af regionsgennemsnit.
Familieboligafdelinger, der indgår i de pr. 1. december 2018 udpegede udsatte boligområder indplaceres ved aftaleperiodens start på trin 3 i trappetrinsmodellen. Øvrige ”store” boligområder, vurderes ud fra, hvor tæt de er
på at blive udpeget som udsat boligområde. Hvis et område ligger indenfor
den i udlejningsaftalen definerede risikozone, indplaceres afdelingerne på
trin 2. Risikozonen skelner mellem gule og orange områder, jf. Tabel 1.
nedenfor. Ellers indplaceres de enkelte boligafdelinger i trappetrinsmodellen ud fra et afdelingsperspektiv, jf. herom afsnit 2 nedenfor.

1

Ministeriet offentliggør samtidig lister over ghettoområder og hårde ghettoområder. Et ghettoområde er et udsat boligområde, som opfylder det supplerende kriterie om ikke vestlig baggrund i § 61 a. stk. 2. Ved udpegningen i 2018
var der sammenfald mellem udsatte områder og ghettoområder i København. Et hårdt ghettoområde er et udsat boligområde, som i fire år (fem år i en overgangsperiode) har opfyldt betingelserne for at være en ghetto.

Bilag 1.0 Fleksibel udlejning
Side 3 af 15

Punkt 9, Bilag 2: Bilag 3 - Fælles rammer for aftaler om fleksibel udlejning af
almene familieboliger i perioden 2019 -2023.pdf

Tabel 1. Oversigt over vurderingen på områdeniveau
Trin 1: Grønne områder
Trin 2: Gule/Orange områder
Trin 3: Røde områder
(områder som ikke er
(defineret i udlejningsaftalen)
(statslig udpegning)
gule/orange/røde)
Særlige karakteristika for områder med min. 1.000 beboere:
Familieboligafdelinger, som
ikke er i risiko for at komme
på listen over udsatte boligområder.

Familieboligafdelinger i risiko for at
Familieboligafdelinger
komme på listen over udsatte boligområ- på listen over udsatte
der.
boligområder.

1. Området er ikke tæt på at opfylde mindst ét af kriterierne i
§ 61 a. stk. 1 nr. 1, 3 og 4 (om
ledighed, indkomst og grundskole) - afstand til kriterieværdien er > 5 %.

1. Området er tæt på at opfylde: mindst
ét af kriterierne i § 61 a. stk. 1 nr. 1, 3
og 4 (om ledighed, indkomst og grundskole) eller
2. Området opfylder kriteriet om dømte.

og

Orange områder:
Afstand til mindst to af kriterierne ≤ 5 %

2. opfylder ikke kravet om
dømte (§ 61 a. stk.1 nr. 2).

Gule områder:
1. Afstand til ét af kriterierne ≤ 5 %

Området opfylder
mindst to af de fire
grundkriterier i § 61 a.
stk. 1 nr. 1 – 4 (statslig
udpegning ).

eller
2. Kriteriet om dømte er opfyldt.
Udlejningsfokus:
- Afhænger af beboernes arbejdsmarkedstilknytning i den
enkelte boligafdeling – se afsnit 2. nedenfor.

Afhænger af beboernes arbejdsmarkedstilknytning i den enkelte
boligafdeling – se tabel 2 nedenfor.
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- Forebygge udpegning som udsat boligområde.

Udlejningstyper
Ingen alm. ventelisteudlejning.

- Statusskifte fra udsat
boligområde (herunder ghettoområder og
hårde ghettoområder)
til ikke-udsat boligområde.
Ingen alm. ventelisteudlejning.

Obligatorisk fleksibel udlejning (iht. udlejningsaftalen).

Obligatorisk fleksibel
udlejning (iht. almenboliglovens § 60 stk. 4).

Boligsocial anvisning (3/9 i gule områder
og 2/9 i orange områder) subsidiært,
hvis boligen ikke udnyttes til kommunal
anvisning, fleksibel udlejning.

Ingen boligsocial anvisning.
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2. Udfordringer på afdelingsniveau (afdelingsperspektiv).
Afdelinger i grønne områder, jf. afsnit 1. ovenfor, samt afdelinger, der
er beliggende helt udenfor de ”store” familieboligområder med mindst
1.000 beboere, som ministeriet monitorerer på, indplaceres i trappetrinsmodellen ud fra beboersammensætningen i den enkelte boligafdeling (afdelingsperspektiv).
Tabel 2. De tre trin ud fra et afdelingsperspektiv
Trin 1
Trin 2
Trin 3
Andel af beboere i aldersgruppen 18 år plus, der står udenfor arbejdsmarkedet, målt i procent af alle beboere i samme aldersgruppe.
35 minus
35 – 39,9 %
40 plus
Udlejningsfokus
Boliger til alle
Social balance
- Borgere på overførselsind- Forebygge, at der opstår
komst og andre med behov for
en for stor koncentration
en billig bolig skal have muligaf beboere på overførhed for at bosætte sig i denne
selsindkomst i afdelindel af boligmassen – både med
gen.
og uden kommunens hjælp.

Social Balance
- Styrke beboersammensætningen, så afdelingen
kan rykkes til et lavere
trin i modellen.

Social balance
- Fastholdes.
Alm. ventelisteudlejning
- mindst 2/9.

Udlejningstyper
Ingen alm. ventelisteudlejning.

Ingen alm. ventelisteudlejning.

Fleksibel udlejning
- kan tilvælges højest 1/3.

Obligatorisk fleksibel ud- Obligatorisk fleksibel udlejning (i.h.t. Udlejningsaf- lejning (i.h.t. udlejningsaftalen).
talen).

Boligsocial anvisning (1/3)
- subsidiært, hvis boligen ikke
udnyttes til kommunal anvisning, alm. ventelisteudlejning.

Boligsocial anvisning (2/9) Ingen boligsocial anvis- subsidiært, hvis boligen
ning.
ikke udnyttes til kommunal anvisning, fleksibel udlejning.

Omfanget af fleksibel udlejning afhænger af beboersammensætningen
i den enkelte boligafdeling, jf. bilag 1.1 som illustrerer ”udlejningshjulene” på de tre trin, herunder boligorganisationens muligheder for at
vælge fleksibel udlejning til og fra.
3. Ændring af kategorier i aftaleperioden
Nye udsatte boligområder kan blive udpeget i aftaleperioden, mens
andre områder kan udgå af listen.
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Hvis nye boligområder udpeges som udsatte boligområder overgår familieboligafdelingerne i området umiddelbart til udlejning efter principperne på trin 3.
Trin 2 genberegnes hvert år, når listen over udsatte boligområder foreligger. Hvis et område, som er udgået af listen, ligger indenfor den
genberegnede ”risikozone”, er det principperne på trin 2, der skal udlejes efter fremadrettet. Hvis det ikke er tilfældet, indgår kommunen
og boligorganisationen aftale efter principperne på trin 1.
Kategoriseringen af boligafdelinger revurderes i Samarbejdsforum
midtvejs i aftaleperioden i forbindelse med nøgletalsmålingen i 2021.
III. Målrettede fleksible kriterier på de tre trin
For at sikre størst mulig gennemsigtighed for boligsøgende og ensartet
administration på tværs af boligorganisationer er der i Udlejningsaftalen aftalt kriterier for fleksibel udlejning, fælles fortolkningsbidrag og
krav til dokumentation. Da udlejningsfokus er forskelligt på de tre
trin, varierer de fleksible kriterier efter udfordringens karakter, jf. nedenfor. De forskellige kriterier stiller krav om forskellige former for
dokumentation for, at betingelsen er opfyldt.
Hvor flere ansøgere på ventelisten opfylder det relevante kriterium,
prioriteres den ansøger, som opfylder kriteriet og har længst anciennitet på ventelisten.
På alle tre trin kan boligorganisationen i udlejningsaftalen med kommunen udpege op til 5 % af familieboligerne i hver afdeling til udlejning efter handicapkriteriet (C-kriteriet), jf. afsnit VI. C. nedenfor.
Ansøgere efter dette kriterium skal tillige - i samme omfang som øvrige ansøgere - opfylde de fleksible kriterier, der følger af udlejningshjulet for pågældende afdeling.
1. Fleksible kriterier på trin 1
København skal være en by for alle. Ny lovgivning betyder, at personer på offentlige ydelser fremover ikke har adgang til billige boliger,
der er beliggende i udsatte boligområder. Det er derfor et mål, at borgere på overførselsindkomst og andre med behov for en billig bolig
har mulighed for at bosætte sig andre steder i boligmassen (trin 1).
Almindelig anciennitetsbestemt ventelisteudlejning på trin 1 sikrer
lige adgang til en bolig for alle, der er skrevet på venteliste. På trin 1
kan fleksibel udlejning tilvælges af boligorganisationen som supplement til almindelig ventelisteudlejning og boligsocial anvisning. Muligheden for at udleje efter fleksible kriterier er dog reguleret i forhold
til omfang og kriterier, jf. målsætningen om, at alle skal kunne bo i en
almen familiebolig.
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Samtidig giver boligsocial anvisning kommunen mulighed for at
hjælpe flygtninge og borgere med sociale problemstillinger til en bolig, de kan betale. I det omfang kommunen ikke måtte udnytte sin anvisningsret, er det andelen af almindelig ventelisteudlejning, der øges.
På trin 1 skelnes mellem A- og B-kriterier, jf. gennemgangen nedenfor. A-kriterierne giver fortrinsret til personer i arbejde og under uddannelse og kan på trin 1 bruges til at fastholde en fortsat socialt bæredygtig beboersammensætning.
B-kriterier, der tilgodeser seniorer og personer med boligbehov udløst
af skilsmisse eller samlivsophør, skal understøtte en målsætning om
fleksibilitet på boligmarkedet, så borgere i visse livssituationer - trods
generelt lange ventelister - kan få opfyldt deres boligbehov indenfor
en kortere tidsramme.
Det er op til den enkelte boligorganisation at vælge mellem A- og Bkriterier ud fra lokale forhold. På trin 1 kan udlejning efter A-kriterier
højst udgøre 2/9 af de ledige boliger. Den samlede andel af fleksibel
udlejning efter A-/og eller B-kriterier kan højst udgøre 3/9.
2. Fleksible kriterier på trin 2
Som nævnt skal indsatsen på trin 2 forebygge, at området/afdelingerne
rykker op på trin 3, dvs. kommer på listen over udsatte boligområder
eller i kategorien 40 plus.
Udlejningsaftalen udelukker derfor almindelig ventelisteudlejning på
trin 2. I det omfang kommunen ikke måtte udnytte sin anvisningsret til
ledige boliger m.v., vil det derfor betyde, at andelen af fleksibel udlejning øges.
De fleksible kriterier afhænger af udfordringens karakter:
• Udfordringen er på områdeniveau
Udlejningen skal her forhindre, at området udpeges som eller
fastholdes som udsat boligområde. Der udlejes derfor efter skærpede fleksible kriterier. Det betyder, at beskæftigelses- og uddannelseskriteriet skal opfyldes af alle husstandens medlemmer i
den relevante aldersgruppe samtidig med, at der stilles supplerende krav til husstandsmedlemmernes indtægt og uddannelsesniveau, jf. herom afsnit 3.
• Udfordringen er på afdelingsniveau (35 – 39,9 %)
Udlejningen skal her sikre, at en høj andel af afdelingens beboere er i beskæftigelse eller under uddannelse. Der udlejes efter
A-kriterier for at forhindre, at afdelingen kommer i kategorien
40 plus, som er karakteriseret ved, at flere end 40 % af beboerne
er uden for arbejdsmarkedet.
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3. Fleksible kriterier på trin 3
På trin 3 skal indsatsen sikre, at afdelingerne så hurtigt som muligt
rykker til et lavere trin. Derfor er der 100 % fleksibel udlejning. Ligesom på trin 2 afhænger kriterierne af, om udfordringen er på områdeniveau (udsat boligområde) eller afdelingsniveau (40 plus):
a. Udsatte boligområder
Det fremgår af almenboliglovens § 60 stk. 4, at fleksibel udlejning er
obligatorisk i udsatte boligområder ved udlejning til boligsøgende på
ventelisten. Udlejning af familieboliger skal her ske efter særlige af
kommunen fastsatte kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier, med henblik på at styrke beboersammensætningen i området. Kriterierne er fastlagt i Udlejningsaftalen.
Fokus er på, at området så hurtigt som muligt skal skifte status fra udsat boligområde til ikke at være et udsat boligområde, og at undgå
hårde ghettoområder. Udlejningsaftalen fastlægger skærpede fleksible
kriterier for udsatte boligområder, som skal opfyldes af alle husstandsmedlemmer i den relevante aldersgruppe. Lige som på trin 2
stilles der krav til indkomst og uddannelsesniveau. Herudover stilles
krav om straffeattester som dokumentation for, at ingen husstandsmedlemmer i en nærmere afgrænset periode er dømt for overtrædelse
af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.
De skærpede kriterier, som gennemgås nedenfor i afsnit IV. D, supplerer beskæftigelses- og uddannelseskriterier. De supplerende krav rettes
mod såvel ansøger som voksne medlemmer af dennes husstand. Boligsøgende, der ikke opfylder de skærpede betingelser, vil være henvist til
at søge boligtilbud i en af byens øvrige boligafdelinger (trin 1).
b. Boligafdelinger i kategorien 40 plus
Der udlejes efter A-kriterier for at sikre, at indflytningen ved genudlejning bidrager til at øge andelen af beboerne, der enten er i arbejde
eller under uddannelse. Fokus er på, at afdelingen skal rykke til et lavere trappetrin.
IV. Uddybende gennemgang af kriterier med fortolkningsbidrag
Samlet gælder at ansøger skal dokumentere at opfylde kriteriet på tidspunktet for boligens overtagelse.
A.1 Personer i arbejde
Kriteriet ”arbejdsmarkedstilknytning” prioriterer ansøgere fra boligorganisationernes venteliste, der har fast arbejde. Kriteriet kan på den
ene side tiltrække personer på arbejdsmarkedet fra andre kommuner,
og på den anden side fastholde kommunens egne borgere med arbejdsmarkedstilknytning, som har en bolig, der ikke opfylder husstandens
aktuelle behov, eller som blot ønsker at flytte.
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Udlejningskriterier:
Fortrinsret for ansøgere på boligorganisationens venteliste, der kan
dokumentere, at de eller deres ægtefælle/samlevende har fast arbejde
Fortolkningsbidrag ”Fast arbejde”
• Ansøger eller dennes ægtefælle/samlevende skal have fast arbejde.
• Hvis ansøger, som er opnoteret på ventelisten, ikke selv opfylder
kriteriet og ikke er gift med den person, som flytter med og opfylder kriteriet, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at de
samlevende har haft fælles folkeregisteradresse i to år.
• Beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 25 timer inkl. frokost om ugen. I gule og røde områder er der skærpede krav til indtægtsniveauet, jf. afsnit III.D nedenfor).
• Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med
andet arbejde. En ansøger i fleksjob vurderes efter det timetal, som
kommunen supplerer op til. Dvs. hvis der arbejdes 15 timer om
ugen, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer, så betragtes
dette fleksjob som arbejde i 30 timer om ugen. Fleksjob bør dokumenteres med kopi af tre mdr. lønsedler og/eller ansættelseskontrakt samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.
• En elevstilling anses ikke for fast arbejde, men elever kan være omfattet af kriteriet for uddannelsessøgende, jf. nedenfor pkt. pkt. 2.
Krav til dokumentation
• Lønmodtagere skal fremlægge dokumentation for, at de er i arbejde
på overtagelsestidspunktet, i form af ansættelseskontrakt og de seneste tre måneders lønsedler.
• Hvis der ikke kan fremlægges tre måneders lønsedler, skal dokumentationen vise, at ansættelsen påbegyndes senest på datoen for
overtagelse af boligen.
• Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt omsætning i seneste regnskabsår.
• Fælles folkeregisteradresse gennem to år med en samlevende, som
opfylder kriteriet, dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
A.2 Unge under uddannelse
Flere unge, som er under uddannelse, forventes at kunne have en positiv indflydelse på det sociale liv i boligafdelingerne. Målet er, at de
unge opnår en tilknytning til boligområdet, så de får lyst til at blive
boende, når de kommer i arbejde efter endt uddannelse.
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Udlejningskriterium:
Fortrinsret for unge ansøgere på ventelisten, der kan dokumentere, at
de selv eller deres samlever/ægtefælle er under uddannelse
Fortolkningsbidrag ”under uddannelse”:
• Målgruppen er unge ansøgere, der kan dokumentere, at de eller deres samlever/ægtefælle er under uddannelse og tilhører den berettigede personkreds i forhold til almene ungdomsboliger.
• Hvis ansøger, som er opnoteret på ventelisten, ikke selv opfylder
kriteriet og ikke er gift med den person, som flytter med og opfylder kriteriet, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at de
samlevende har haft fælles folkeregisteradresse i to år.
• Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
• Den boligsøgende skal modtage undervisning i et omfang, der berettiger til SU.
Krav til dokumentation
• Dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning.
• Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
• Studiekort udgør ikke tilstrækkelig dokumentation, da de typisk udstedes for ganske lang tid ad gangen.
• Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, f.eks. på grund af ferieperiode, skal dokumentationen vise, at uddannelsen påbegyndes senest
på datoen for boligens overtagelse.
• Fælles folkeregisteradresse gennem to år med en samlevende, som
opfylder kriteriet, dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
B.1 Seniorer
Målet er at give kommunens ældre borgere mulighed for at blive i
byen, når deres boligbehov ændrer sig. Målgruppen er par og enlige i
kommunen, der har nået den alder, hvor børnene typisk er flyttet
hjemmefra.
Udlejningskriterium:
Fortrinsret for ansøgere på ventelisten, som er over 62 år, og frigiver
en anden bolig i kommunen.
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Fortolkningsbidrag og krav til dokumentation:
”i kommunen”
• Ansøgeren eller dennes ægtefælle/samlevende skal have fast bopæl i
kommunen, hvilket dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
• Ansøgeren skal være fyldt 62 år, hvilket f.eks. kan dokumenteres ved
fremlæggelse af kopi af sygesikringsbevis og billedlegitimation.
B.2 Personer med behov for en bolig ifm. skilsmisse/samlivsophævelse m.v.
Målet er at tilgodese ansøgere på ventelisten med bopæl i kommunen,
der i forbindelse med skilsmisse, separation eller brudt parforhold har
behov for hurtigt at få en anden bolig, men ikke opfylder betingelserne
for at få anvist en bolig gennem kommunens boligsociale anvisning.
Boligorganisationen kan i medfør af udlejningsbekendtgørelsen § 8
selvstændigt beslutte, at boligsøgende, som fraflytter en bolig i boligorganisationen på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, har fortrinsret (med respekt af børnefamiliernes fortrinsret til
store boliger i § 4) til ledige boliger i boligorganisationens afdelinger i
den pågældende kommune i op til et år, hvis den boligsøgendes barn
under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen.
Kriteriet i denne aftale giver boligorganisationerne mulighed for at tilgodese skilsmisseramte m.v. i kommunen generelt, uanset om de har
børn, og uanset om de kommer fra en almen eller en privatejet bolig.
Udlejningskriterium:
Ansøgere på ventelisten, bosat i kommunen, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for hurtigt at få
en ny bolig, kan gives fortrinsret til en bolig, i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse.
Fortolkningsbidrag og krav til dokumentation:
”Separation/skilsmisse/brudt parforhold”
• Ansøgeren skal have ansøgt indenfor det seneste år efter separation/skilsmisse/samlivsophævelse. Dokumenteres ved fremlæggelse af skilsmisse/separations-papirer eller bopælsattest.
• Fortrinsretten er kun gældende i ét år efter datoen for skilsmisse/separation/samlivsophævelse.
• Hvis parterne ikke har været gift, skal der foreligge dokumentation
for, at de har haft fælles bopæl i mindst to år forud for samlivsophævelsen. Dette dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
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”I kommunen”
• Den pågældende skal før skilsmissen have haft adresse i Københavns Kommune. Det dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.
C.1 Personer med et familiemedlem, der har et handicap
Kriteriet skal målrette udlejningen af tilgængelighedsboliger til personer på ventelisten med særligt behov for en bolig af denne type.
Fortrinsretten gives til boliger, der med støtte fra Landsbyggefonden
er indrettet som tilgængelighedsbolig som led i en af Landsbyggefonden godkendt helhedsplan, jf. almenboliglovens § 91. Boligorganisationen kan udpege op til 5 % af familieboligerne i hver afdeling, til udlejning efter dette kriterium.
Udlejning af de udpegede tilgængelighedsboliger følger det almindelige udlejningshjul og afdelingens indplacering i trappetrinsmodellen.
Det betyder, at der også til disse boliger stilles krav om fleksibel udlejning, herunder efter skærpede fleksible kriterier, når afdelingen ligger i et orange, gult eller rødt område.
Udlejningskriterium:
Fortrinsret for ansøgere på ventelisten med et familiemedlem i husstanden, der har et handicap og et heraf følgende behov for en tilgængelighedsbolig.
Fortolkningsbidrag og krav til dokumentation:
• Et medlem af husstanden skal have et handicap og et heraf følgende behov for en tilgængelighedsbolig.
• Den pågældendes behov for en bolig af denne type dokumenteres
ved fremlæggelse af erklæring fra kommunens handicapcenter.
D. Skærpede fleksible kriterier
I røde og orange/gule områder udlejes efter skærpede fleksible kriterier. De skærpede kriterier skal opfyldes både af den på ventelisten
opnoterede ansøger og af øvrige husstandsmedlemmer i den relevante
aldersgruppe (kriterierne retter sig mod forskellige aldersgrupper, jf.
nedenfor).
For at komme i betragtning til en bolig i disse områder, skal ansøger
grundlæggende oplyse om husstandens medlemmer og alderssammensætning. Alder dokumenteres for hvert medlem af husstanden ved
fremsendelse af kopi af pas – alternativt kopi af sygesikringsbevis og
anden billedlegitimation.
For at opnå boligtilbud skal ansøger yderligere dokumentere, at følgende betingelser er opfyldt:
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1. Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen fra 18 år er enten i
fuldtidsbeskæftigede eller under uddannelse.
Ved afgørelsen af, om et husstandsmedlem er i fast arbejde eller
under uddannelse, finder de i afsnit A.1 – A.2 ovenfor nævnte
fortolkningsbidrag og dokumentationskrav tilsvarende anvendelse.
2. Ingen husstandsmedlemmer er indenfor indeværende og de forudgående to kalenderår dømt for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Kriteriet skal kun
opfyldes ved indflytning i udsatte (røde) boligområder.
Krav til dokumentation:
-

Straffeattest fremlægges for medlemmer af husstanden, som
er fyldt 15 år.

3. Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 30-59 år har en uddannelse over grundskoleniveau, der er taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i
forudgående kalenderår.
Krav til dokumentation:
-

Uddannelsesniveau dokumenteres ved eksamensbevis.

-

Hvis uddannelsen er taget i et andet land, skal det tillige dokumenteres, at uddannelsen er godkendt i Danmark.

4. Alle husstandsmedlemmer i alderen 15-64 år har aktuelt - og har
i det forudgående kalenderår haft - en gennemsnitlig bruttoindkomst svarende til mindst 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Kriteriet gælder husstandsmedlemmer, som har været skattepligtige i Danmark hele
året og ikke er uddannelsessøgende. Beløbet justeres årligt og
udgør i 2019 kr. 19.556 pr. måned.
Krav til dokumentation:
- Bruttoindkomst dokumenteres ved årsopgørelse og lønsedler.
V. Mulighed for lokal tilpasning af kriterierne m.v.
Forvaltningen og den enkelte boligorganisation bør som hidtil have
mulighed for i begrænset omfang at tilpasse udlejningskriterierne til
lokale forhold, når de konkrete aftaler mellem boligorganisation og
kommune skal indgås.
Herunder kan det vedtages at lade personer, der bor i et sammenhængende boligområde bestående af flere boligafdelinger indenfor samme
boligorganisation, få fortrinsret forud for personer, der ikke bor i
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området. Det forudsættes, at fortrinsretten i et fælles udlejningsområde
erstatter den almindelige oprykningsret i egen afdeling, som derved
suspenderes, jf. nedenfor i afsnit VIII. En sådan tilpasning kan bidrage
til at fastholde ressourcestærke personer med tilknytning til området.
Det ”fælles udlejningsområde” defineres i den konkrete udlejningsaftale med boligorganisationen. Ansøgere, der via den særlige fortrinsret
søger en bolig på trin 2 eller 3 i en anden afdeling, skal opfylde de
fleksible kriterier i samme omfang som andre eksterne ansøgere.
Parterne er endvidere enige om, at Samarbejdsforum gives en bemyndigelse til at godkende mere vidtgående ændringer, herunder ønsker
om igangsætning af forsøg. Der skal ved vurderingen af sådanne initiativer lægges vægt på følgende:
• At kriterierne understøtter en positiv udvikling i boligområderne.
• At kriterierne er af generel karakter og administrerbare på et objektivt grundlag.
• At de fælles kriterier ikke i større omfang, end hensynet til boligområdet berettiger til, udelukker andre boligsøgende på ventelisten
fra at komme i betragtning til en almen familiebolig.
VI. Særlig udlejningsmodel for AlmenBolig +
Målgruppen for boligerne er yngre familier med og uden børn samt
seniorer, der kan og vil tage ansvar for indretning og drift af egen bolig/eget boligområde til gengæld for en lavere husleje. Boligorganisationerne der byggede Almenbolig+ har i fællesskab udviklet en model
for udlejningen af disse boliger, der kan understøtte det særlige forsøgskoncept.
Boligerne udlejes efter følgende kriterier:
1. Børnefamilier med beskæftigelse og med ønske om at bo i almene
boliger præget af en høj grad af egen indsats (højest ⅓ af boligerne)
2. Boligsøgende, uden hjemmeboende børn med beskæftigelse og
med ønske om at bo i almene boliger præget af en høj grad af egen
indsats (højest ⅓ af boligerne)
3. Boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer (højest ⅓ af boligerne)
Hvis alle boliger ikke kan udlejes efter ovenstående tre kriterier indføres yderligere et kriterium:
4. Boligsøgende med ønske om at bo i almene boliger præget af en
høj grad af egen indsats
Kriterier 1 til 3 sidestilles i forbindelse med udlejningerne.
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Krav til beskæftigelsens omfang m.v. følger de almindelige retningslinjer, jfr. ovenfor afsnit IV. med mindre andet ikke udtrykkeligt fremgår.
I lighed med reglerne for de øvrige almene familie- og ungdomsboliger, stiller de berørte boligorganisationer 1/3 af de ledige boliger til rådighed for løsning af kommunens boligsociale opgaver. Kommunen
forpligter sig til at sikre at borgere som anvises til Almen Bolig+ boligerne er klar over at de skal opfylde samme krav til egenindsats som
andre boligsøgende.
VII. Fortrinsret for børnefamilier til store boliger
Hel eller delvis fortrinsret for børnefamilier kan aftales i den konkrete
aftale mellem kommunen og den enkelte boligorganisation. For at
sikre, at der er et godt liv og fællesskab i boligområderne skal fortrinsretten ske med respekt for de skærpede og fleksible kriterier i de røde
og gule afdelinger/områder.
VIII. Oprykningsret m.v.
Oprykningsret i egen afdeling
For alle boligområder gælder, at oprykningsretten i egen boligafdeling
vil være gældende, medmindre andet udtrykkeligt aftales i den konkrete udlejningsaftale med boligorganisationen.
Boligorganisationen kan herudover beslutte, at de fleksible kriterier,
herunder de skærpede fleksible kriterier, også skal opfyldes ved intern
oprykning i egen afdeling.
Oprykningsret mellem boligafdelinger
På trin 1 kan oprykningsrettighederne suspenderes, i det omfang boligorganisationen finder det hensigtsmæssigt. I den forbindelse kan det
aftales, at interne ventelisteansøgere skal opfylde de fleksible kriterier,
herunder de skærpede fleksible kriterier, i samme omfang som eksterne boligsøgende fra boligorganisationens almindelige venteliste.
For at understøtte en positiv udvikling i boligafdelinger på trin 2 og 3
skal udlejningsaftaler for disse boligafdelinger indeholde bestemmelser om hel eller delvis suspension af den eksterne oprykningsret, dvs.
mellem flere boligafdelinger.
Ved delvis suspension forstås, at boligsøgende, som via oprykningsrettighederne søger en bolig i en anden boligafdeling inden for samme
boligorganisation, skal opfylde de fleksible kriterier i samme omfang
som ansøgere fra den eksterne, almindelige venteliste.
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Bilag 1.1
Udlejningshjul i aftaleperioden 2019 -2022
Trin 3.
Alle boligafdelinger i røde områder
- alle udsatte områder herunder ghettoområder og
hårde ghettoområder (Ca. 5.900 familieboliger)
Fokus:
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

40 plus boligafdelinger i grønne / små områder
(Ca. 70 familieboliger)
- kun afdelinger med mindst 20 F-boliger
Fokus:

Fra udsat / ghettoområde til ikke udsat boligområde
Ingen hårde ghettoer

Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier
Skærpede fleksible kriterier

- Social balance i afdelingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier

Trin 2.
Alle boligafdelinger i orange
områder
(Ca. 1.700 familieboliger)
- afstand til min. to af kriterierne i §
61 a stk. 1 nr. 1, 3 og 4 (ledighed,
indkomst og grundskole) ≤ 5 %
Fokus:
- Forebygge udpegning som udsat
boligområde/ghettoområde
1. Kommunal anvisning 2)
2. Skærpede fleksible kriterier
3. Skærpede fleksible kriterier
4. Skærpede fleksible kriterier
5. Skærpede fleksible kriterier
6. Skærpede fleksible kriterier
7. Kommunal anvisning 2)
8. Skærpede fleksible kriterier
9. Skærpede fleksible kriterier
2)

Alle boligafdelinger i gule områder
(Ca. 12.800 familieboliger)
- afstand til ét af kriterierne i § 61 a
stk. 1 nr. 1, 3 og 4 (ledighed, indkomst og grundskole) ≤ 5 %
- eller kriteriet om dømte er opfyldt
Fokus:
- Forebygge udpegning som udsat
boligområde/ghettoområde
1. Kommunal anvisning 2)
2. Skærpede fleksible kriterier
3. Skærpede fleksible kriterier
4. Kommunal anvisning 2)
5. Skærpede fleksible kriterier
6. Skærpede fleksible kriterier
7. Kommunal anvisning 2)
8. Skærpede fleksible kriterier
9. Skærpede fleksible kriterier

Forsigtighedsprincip - der anvises ikke husstande, hvor et medlem har en dom, der kan påvirke opgørelsen af andelen af dømte i området. Hvis boligen ikke udnyttes til kommunal anvisning,
skal den udlejes efter skærpede fleksible kriterier.

35 – 39,9 boligafdelinger i grønne /
små områder
(Ca. 2.000 familieboliger)
- kun afdelinger med mindst 20 F-boliger

Fokus:
Social balance i afdelingen (A-kriterier)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3)

Kommunal anvisning 3)
Genhusning 3)
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Kommunal anvisning 3)
Fleksible A-kriterier
Fleksible A-kriterier
Hvis boligen ikke udnyttes til kommunal anvisning/
Genhusning skal den udlejes efter fleksible A-kriterier.

Trin 1.
35 minus boligafdelinger i grønne / små områder
(Ca. 27.600 familieboliger). Evt. udlejning efter C-kriteriet holdes udenfor udlejningshjulet.
- Herunder afdelinger med under 20 beboede Familieboliger på opgørelsestidspunktet
Fokus:
- Boliger til alle
1. Kommunal anvisning 4)
2. Genhusning 5)
3. Venteliste eller
Fleksible A-elle B-kriterier
4. Kommunal anvisning 4)
5. Venteliste
6. Venteliste eller
Fleksible B-kriterier
7. Kommunal anvisning 4)
8. Venteliste eller
Fleksible A-eller B-kriterier
9. Venteliste
4)
Hvis boligen ikke udnyttes til kommunal anvisning, skal den udlejes efter venteliste
5)
Hvis boligen ikke udnyttes til genhusning, skal den udlejes efter venteliste
Note: Små områder er områder med færre end 1.000 beboere. Røde, orange, gule og grønne områder har min. 1.000 beboere.
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Indstilling Almenboligaftale og udlejningsaftale 2019-2023
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager udkast til ny Almenboligaftale samt udkast til
udlejningsaftale mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2019-2023 til
orientering.
Baggrund
BL 1. kreds og Københavns Kommune er enige om at Københavns Kommune skal være en blandet,
og sammenhængende og tryg by, med plads til borgere med forskellig baggrund. BL 1. kreds og
Københavns Kommune har dermed også en fælles interesse i, at ingen boligområder udpeges af
ministeriet som udsatte boligområder, ghettoområder eller hårde ghettoområder.
Forebyggelse, beskyttelse og fastholdelse af almene boliger i Københavns Kommune har således
været omdrejningspunktet for parternes forhandling af de to nu foreliggende udkast til ny
Almenboligaftale samt ny udlejningsaftale mellem BL 1. kreds og Københavns Kommune for
perioden 2019-2023.
Almenboligaftale
Almenboligaftalen regulerer og forankrer samarbejdet mellem BL 1. kreds og Københavns
Kommune i en samarbejdsorganisation, hvor den politiske platform for samarbejdet er
Partnerskabsforum mellem de 7 borgmestre samt BL 1. kreds bestyrelse. På ledende administrativt
niveau er omdrejningspunktet et Samarbejdsforum mellem boligorganisationerne og kommunens
syv forvaltninger. Denne organisering er fastholdt fra den hidtidige samarbejdsaftale for perioden
2015-2018.
Med udkastet til ny almenboligaftale indføres en ny arbejdsmåde i forhold til den hidtidige aftale,
idet der er formuleret overordnede fælles politiske målsætningerne for samarbejdet i
aftaleperioden. På det årlige Partnerskabsforum vil parterne prioritere den kommende periodes
indsats i egentlige handleplaner for det kommende år.
Almenboligaftalen udpeger 3 overordnet politiske temaer for samarbejdet i den kommende
aftaleperiode:
Flere boliger for alle, hvor parterne forpligter sig til:
•
•
•
•
•

At gennemføre nødvendige tiltag for at sikre, at byggeudgifter og grundpriser bliver holdt på
et niveau, hvor boligerne bliver attraktive, på kort og længere sigt.
At arbejde for, at de fastsatte vilkår for tildeling af grundkapital står i passende forhold til de
meromkostninger, de medfører.
At boligorganisationerne er tydeligt til stede i byggeriets væsentligste beslutninger, også når
byggeriet opføres sammen med en privat developer.
At kommunen er tydelig om krav og rammer for nybyggeri og renovering af den etablerede
bygningsmasse i kommunens programmer for nybyggeri og renovering.
At samarbejdet mellem parterne til stadighed udvikles og styrkes.

En by uden udsatte byområder, hvor parterne forpligter sig til:
•
•
•

At investere målrettet i udvikling af udsatte byområder i anlægsinvesteringer, byudvikling,
renoveringer mv.
At prioritere udsatte byområder i den kommunale kernedrift.
At sikre, at der er boligsociale helhedsplaner og områdefornyelse.

samt at står sammen om at indfri fem mål:
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•
•
•
•
•

At ingen københavnske boligområder er udpeget på statens ghettoliste eller listen over
udsatte boligområder i 2030.
At København ikke får færre almene boliger som følge af parallelsamfundslovgivningen.
At daginstitutioner fastholdes i alle udsatte boligområder.
At fysisk udvikling af alle udsatte boligområder sikres med fx flere funktioner og offentlige
investeringer, privat fortætning og almene ungdoms- og ældreboliger.
At der fortsat sikres adgang til små, billige boliger til boligsocial anvisning for byens mest
udsatte.

Husleje, der er til at betale, hvor parterne er enige om:
• I perioden at fastholde, styrke og udvikle arbejdet med effektivisering af driften, så
boligorganisationerne forfølger de mulige effektiviseringspotentialer, hvormed
driftsudgifterne holdes i ro og også gerne reduceres.
• At gennemføre en grundig analyse af huslejens udvikling gennem de seneste år, herunder
de forskellige forhold, der påvirker huslejen. Analysens konklusioner skal pege på tiltag,
som kan modvirke forhold, der måtte give unødige eller uhensigtsmæssige
huslejestigninger.
• At arbejde videre med huslejeanalysens konklusioner.
• At der løbende tilvejebringes data, der gør det muligt at overvåge huslejeniveauet.

Udlejningsaftale
Udlejningsaftalen regulerer indflytning og anvisning og understøtter målet om en blandet
beboersammensætning i hele byen Med udkastet til ny udlejningsaftale videreføres de
målsætninger, parterne har samarbejdet om gennem en årrække:
Tiltrækning af beboere, som kan sikre, at der er en blandet beboersammensætning i alle
boligområder i Københavns kommune.
Kommunen får boliger til rådighed for boligsocialanvisning, så socialt udsatte kan få tilbud
om en bolig indenfor rimelig tid
Der skal fortsat være boliger til rådighed for almindelig ventelisteudlejning.
Udlejningsmodel – den hidtidige
I den hidtidige udlejningsaftale for perioden 2015-2018 arbejdes med en ”trappetrinsmodel”, hvor
alle boligafdelinger kategoriseres ud fra andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet.
Høj andel arbejdsløse
(over 40 %)

-

Mellemtrin
(38-40 % arbejdsløse)
-

Lav andel arbejdsløse
(38 minus områder):

-

Ophør af boligsocial anvisning
Alle boliger udlejes til borgere i
beskæftigelse eller uddannelse
Anvisning sænkes fra 1/3 til 1/9 af de
ledige boliger
En høj andel af de ledige boliger udlejes
til borgere i beskæftigelse eller
uddannelse
Fuld boligsocial anvisning, dvs. til hver
3. ledige bolig
En lav andel af de ledige boliger udlejes
til borgere i beskæftigelse eller
uddannelse
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Indsatsen i udlejningsaftalerne fra 2007-2018 har resulteret i, at BL 1. kreds er gået fra at have 63
boligafdelinger med mere end 40 % arbejdsløse til i 2017 at have 3 afdelinger med mere end 40 %
arbejdsløse.
Udlejningsmodel – den nye
I udkast til ny udlejningsaftale bygges videre på parternes erfaringer. Der indføres en trappemodel,
som både omfatter indsatser i forhold til ghettokriterierne og de større boligområder samt indsatser
i de mindre boligafdelinger, hvor der fortsat er fokus på andelen af arbejdsløse.

I modellen fortsættes den hidtidige indsats i mindre boligafdelinger, som er illustreret i de blå
bokse. Mellemtrinet udvides så det omfatter boligafdelinger med 35-40 % beboere uden for
arbejdsmarkedet. I disse områder hæves den boligsociale anvisning i forhold til den tidligere
udlejningsaftale fra 1/9 til 2/9. Det skal skabe balance mellem ønsket om at udvide
grænseværdierne for, hvornår der bør være særlig fokus på forebyggelse af, at området får en høj
andel af arbejdsløse og ønsket om at sikre boliger til den boligsociale anvisning.
De 27 større boligområder, der vurderes af ministeriet i forhold til ghetto-kriterierne opdeles i fire
grupper.
Røde områder: Boligområder/afdelinger på listen over udsatte boligområder, ghettoområder
og hårde ghettoområder
Orange områder: Boligområder, der er i risiko for at blive udpeget som udsatte
boligområder, da områderne er tæt på mindst to af udpegningskriterierne om ledighed,
indkomst, grundskole.
Gule områder: Boligområder, der er i risiko for at blive udpeget som udsatte boligområder,
da områderne er tæt på ét af udpegningskriterierne om ledighed, indkomst, grundskole eller
som opfylder kriteriet om andelen af dømte.
Grønne afdelinger: Boligafdelinger, der ikke vurderes i risiko for at blive udpeget som
udsatte områder.
Trin 1:
I grønne områder er der ikke aktuel risiko for en udpegning som udsat område.
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I de grønne områder kan der ske boligsocial anvisning. Muligheden for at reservere boliger til
borgere i arbejde eller uddannelse er op til 2/9. 1/9 af boligerne kan reserveres til seniorer eller
skilsmisseramte.
Trin 2:
De skærpede fleksible kriterier vedr. beskæftigelse/ uddannelse, indtægt samt uddannelsesniveau
vil også gælde i orange og i gule områder. I orange områder reduceres den boligsociale anvisning
samtidig til 2/9 af boligerne. I gule områder kan der ske fuld boligsocial anvisning.
Trin 3:
I røde områder reserveres alle ledige boliger til beboere, der er i beskæftigelse eller uddannelse. De
fleksible udlejningskriterier skærpes, så der - som betingelse for at opnå fortrinsretten - stilles
supplerende krav til uddannelsesniveau, indtægtsniveau og ren straffeattest (ingen domme for
overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer). I de røde områder er
der ingen boligsociale anvisning.
Det er forventningen, at denne nye trappetrinsmodel kan sikre, at områder, som aktuelt er på
regeringens lister over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder, kan komme
af listerne, samtidig med, at det forebygges, at nye boligområder kommer på listerne.
Boligområderne, som ministeriet måler på, vil blive vurderet i forhold til en potentiel ny
kategorisering en gang om året. Som i den tidligere aftale vil trinene i forhold til arbejdsløshed blive
vurderet midtvejs i aftaleperioden.
Andre aftaleelementer i udkast til udlejningsaftale
Udover den grundlæggende model for, hvordan almene boliger udlejes, indeholder aftalen også en
lang række andre aftaler. Her skal fremhæves:
Der indføres mulighed for, at beboere med fysisk handicap kan opnå fortrinsret til boliger,
der med støtte fra Landsbyggefonden er indrettet som tilgængelighedsboliger.
Der er mulighed for at oprette op til 150 deleboliger-pladser til unge og til flygtninge samt
flygtninge med lang udsigt til familiesammenføring kan anvises til delebolig. Der skal stilles
ny bolig til rådighed, hvis der sker familiesammenføring.
Der reserveres 1. pct. særboliger (fra en tidligere udlejningsaftale) med 100 % kommunal
anvisning.
Der er mulighed for at lave frikommuneforsøg med udslusningsboliger, som der er afsat
budgetmidler i budget 2019.
Ungdomsboliger, der ligger i en afdeling med familieboliger anvises efter
trappetrinsmodellen, og kommunen følger tættere op på anviste til ungdomsboliger
Der kan ske anvisning af flygtninge til de få tilbageværende boliger, der ellers skulle have
været ommærket til ungdomsboliger. Såfremt den konkrete bolig ikke kan benyttes til en
flygtning, kan den i stedet fremover gå til almindelig boligsocial anvisning.
Ved nybyggeri gives 100 pct. boligsocial anvisningsret til de billige boliger, som etableres, i
de første 4 år efter indflytning. Den øvrige boligsociale anvisning i afdelingen nedreguleres
tilsvarende.
Aftaleudkastenes videre godkendelsesproces
1. april 2019 til 7. juni 2019: aftaleudkastene er til orientering i boligorganisationerne.
18. juni 2019: aftaleudkastene forelægges til endelig beslutning i BL’s 1. kreds’ repræsentantskab.
22. juni 2019: aftaleudkastene forelægges til endelig beslutning i Københavns Kommunes
Borgerrepræsentationen.
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Efter politisk godkendelse skal udlejningsaftalen implementeres ved indgåelse af individuelle aftaler
mellem den enkelte boligorganisation og Københavns Kommune ved Teknik og Miljøforvaltningen
samt Socialforvaltningen.
De nuværende udlejningsaftaler gælder indtil nye aftaler kan træde i kraft.
I aftaleperioden følger BL 1. kreds aftalerne via årlige nøgletalsmålinger, som også kan danne
grundlag for justeringer. Herudover kan ændrede forudsætninger, som indførslen af ny lovgivning
mv. justeringer.
BL 1.kreds forventer i 2023 at gennemføre en evaluering af Almenboligaftalen og Udlejningsaftalen
med henblik på forhandling om indgåelse af en ny fireårig aftale.
Til orientering
Vedlagt i bilag er udkastene til udlejningsaftale og almenboligaftale for perioden 2019-2023
---

Punkt 10: Konsekvenser af ændring af udlejningsbekendtgørelsen (O)

Konsekvenser af ændring af udlejningsbekendtgørelsen (O)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 15. maj 2019
- Forretningsudvalget den 6. maj 2019
- 10. maj 2019 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om konsekvenserne af ændringen af udlejningsbekendtgørelsen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at konsekvenserne af ændringen af udlejningsbekendtgørelsen, jf. bilag 1, tages til efterretning.

Problemstilling
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 30. april 2019 offentliggjort ændring af udlejningsbekendtgørelsen med virkning fra 1. juli 2019.

Løsning
Ændring af udlejningsbekendtgørelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 30. april 2019 offentliggjort ændring af udlejningsbekendtgørelsen. Konsekvensen af ændringen er, at fra 1. juli 2019, skal hver anden ledige almene
bolig, anvises opskrevne på den eksterne venteliste. Konsekvenserne er beskrevet yderligere i bilag 1 og administrationen vil mundtligt orientere om konsekvenserne på selve mødet.

Økonomi
Denne indstilling har ikke økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning vil administrationen implementere
de ændrede regler for udlejning per 1. juli 2019.

Bilag
Bilag 1 - Notat om ændring af oprykningsretten

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
1
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Bilag til Punkt 10: Konsekvenser af ændring af udlejningsbekendtgørelsen (O)
• Bilag 1 - Notat om ændring af oprykningsretten.docx
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Punkt 10, Bilag 1: Bilag 1 - Notat om ændring af oprykningsretten.docx

Notat
Ændring af ventelistesystemet – udlejning af familieboliger
Oplæg til Boligforeningen 3B
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 30. april 2019 offentliggjort
ændring af udlejningsbekendtgørelsen med følgende tekst:

6. maj 2019
Ver 4
Kontaktoplysninger
Finn Larsen
Seniorkonsulent
T 38 38 18 51

”I § 7 indsættes efter 1. pkt.:

ftl@kab-bolig.dk

”Fortrinsretten efter 1. pkt. anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen.”
”Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019.”
De familieboliger i KAB-fællesskabet der opsiges fra 1. juli 2019 og frem,
udlejes efter den nye bekendtgørelse.

Hvad betyder det for beboerne i KAB-fællesskabet
I den enkelte boligafdeling får den lokale kommune som hidtil efter almenboligloven hver fjerde af de opsagte boliger til kommunal anvisning,
eller en anden andel efter konkret aftale.
For den resterende del af de opsagte boliger der skal lejes ud til ventelisten
betyder aftalen at:
- Halvdelen af boligerne lejes til den interne venteliste først
- Halvdelen af boligerne lejes ud til den eksterne venteliste først
Det kan vises således:
Intern venteliste først
- Intern afdeling
o Intern selskab
 Intern KAB-fællesskabet (for dem der er med i fællesventelisten)
 Ekstern fleksibel (hvis der er aftale om det)
o Ekstern almindelig uden fleksible
kriterier
Ekstern venteliste først
- Ekstern fleksibel (hvis der er aftale om det)
o Ekstern almindelig
 Intern afdeling
 Intern selskab
 Intern KAB-fællesskabet
(for dem der er med i fællesventelisten)
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Hvad betyder det for udlejning af boligerne i afdelinger uden fleksibel
udlejning
Her sker det som beskrevet ovenfor, hver anden til intern venteliste og
hver anden direkte til eksterne venteliste.

6. maj 2019

Hvad betyder det for udlejning af boligerne i afdelinger med fleksibel
udlejning
Her sker det som beskrevet ovenfor, hver anden til intern venteliste og
hver anden direkte til eksterne venteliste.
Aftalen om fleksibel udlejning skal tilpasses med følgende tekst:
Jf. udlejningsbekendtgørelsen § 7, 2 pkt. gælder fortrinsretten for hver anden
ledige familiebolig i boligorganisationen.
Oprykningsretten respekteres ved udlejninger til disse boliger, således at boligsøgende opnoteret på den interne venteliste kommer forud for boligsøgende på den
eksterne venteliste der opfylder de fleksible kriterier.

Hvad betyder det for udlejning af boligerne i AlmenBolig+ afdelinger
I disse afdelinger er der normalt 100 % oprykning i afdelingen, derefter
går hver fjerde videre til boligorganisationen/KAB-fællesskabet der skal
opfylde de fleksible kriterier og tre fjerdele går til eksterne venteliste.
Aftalen om fleksibel udlejning skal tilpasse med følgende tekst:
Jf. udlejningsbekendtgørelsen § 7, 2 pkt. gælder fortrinsretten for hver anden
ledige familiebolig i boligorganisationen.
Oprykningsretten respekteres ved udlejninger til disse boliger, således at boligsøgende opnoteret på den interne venteliste i afdelingen kommer forud for boligsøgende på den eksterne venteliste der opfylder de fleksible kriterier.
Hvis boligen ikke bliver udlejet i afdelingen, går hver anden videre til boligsøgende på den interne venteliste i boligorganisationen/KAB-fællesskabet der opfylder
de fleksible kriterier, og hver anden går direkte til boligsøgende på den eksterne
venteliste der opfylder de fleksible kriterier

Hvad betyder det for udlejning af boligerne i afdelinger der er individuelle bofællesskaber
Her sker det som beskrevet ovenfor, hver anden til intern venteliste i afdelingen og boligsøgende fra boligorganisationen/KAB-fællesskabet der er
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optaget på boligtilbudslisten og hver anden direkte til eksterne boligsøgende der er optaget på boligtilbudslisten.

6. maj 2019

Baggrund
I KAB-fællesskabet er der siden 2011 sket en forskydning fra den eksterne
til den interne venteliste, særligt efter at hovedparten af boligorganisationerne besluttede at gå med i fællesventelisten i Bolignøglen, som beboerne
i KAB-fællesskabet har taget til sig.
I 2011 blev ca. 18 % af familieboligerne udlejet til den interne venteliste,
det steg til ca. 35 % i 2017.
I 2011 blev ca. 46 % udlejet til den eksterne venteliste, det faldt til ca. 21 % i
2017.
Ændringen medfører en forskydning imod flere til den eksterne liste, sådan at dem der står på den eksterne venteliste får nemmere ved at få en
almen familiebolig i den eksisterende boligmasse.
Er ændringen ufravigelig
Hvis der er enighed mellem boligorganisationen og kommunen, er ændringen fravigelig.

Styringsdialogmøder med kommunen
Der er behov for, at boligsøgende på den eksterne venteliste oplever de
har en reel mulighed for at få anvist en almen bolig i alle typer af afdelinger.
Det er derfor naturligt at følge ændringen når den træder i kraft, og efter
1½ til 2 år få ændringen og effekten heraf drøftet i et bredere perspektiv
med såvel kommunen som de øvrige boligselskaber i kommunen.

Orientering af beboerne
Der bliver informeret bredt ud om ændringen.
W:\KAB-finansenheder\999120 Sekretariat\05 Diverse\FTL\Bolignøglen modelvalg 2018 - 2019\20190506 Notat ændring af
oprykningsretten ver 4.docx

-o-O-o-
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Punkt 11: Resultatet af opgavegruppen 'Lettere at være afdelingsbestyrelse i
overgangen til KAB' (O)

Resultatet af opgavegruppen ’Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB’s’ arbejde
(B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 15. maj 2019
- 8. maj 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til resultatet af opgavegruppen ’Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB’s’ arbejde samt formidlingen og forankringen af produktet.

Beslutningspunkt
Opgavegruppen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at resultatet af opgavegruppen ’Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgang til KAB’s’
arbejde godkendes. Udgiften på ca. 10.000 kr. til tryk og udsending af guiden til afdelingsbestyrelserne afholdes af allerede afsatte midler til strategien ’3B – Sammen mod 2020’.

2.

at formidlingsplanen for produktet godkendes.

Problemstilling
Som et led i ’3B – Sammen mod 2020’ har 3B fokuseret på at bygge videre på et attraktivt og aktivt
beboerdemokrati. Som en del af arbejdet med at få strategien gjort til virkelighed, har organisationsbestyrelsen nedsat en række opgavegrupper, som bl.a. skal styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse i 3B.
Organisationsbestyrelsen nedsatte den 15. september 2018 en opgavegruppe, der skulle gøre det
lettere at være afdelingsbestyrelse i 3B. I forbindelse med indgåelse af administrationsaftalen med
KAB blev fokus for opgavegruppen rettet mod at gøre det lettere at være afdelingsbestyrelse i
overgangen til KAB.
Opgavegruppen kom frem til, at der var behov for mere viden blandt afdelingsbestyrelser og beboere om kontaktveje, nye muligheder og andre informationer om KAB.

Løsning
Som produkt af opgavegruppen er der udarbejdet ’3B’s guide til KAB’, der både består af information om KAB til afdelingsbestyrelserne samt informationer, som afdelingsbestyrelserne kan bruge
til at besvare spørgsmål om KAB fra beboerne. Guiden sættes op på 3b.dk, så den nemt kan tilgås
på mobilen, når afdelingsbestyrelserne møder beboere i afdelingen, der stiller spørgsmål til KAB.
Den kan også nemt justeres, hvis der opstår behov for opdateringer. Den printvenlige udgave af
1
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Punkt 11: Resultatet af opgavegruppen 'Lettere at være afdelingsbestyrelse i
overgangen til KAB' (O)

guiden er vedlagt som bilag 1. Indholdet i webudgaven vil være det samme som i den printvenlige
udgave.

Formidling
For at sikre at guiden forankres har administrationen i samarbejde med opgavegruppen udarbejdet
en række anbefalinger. Opgavegruppen anbefaler, at guiden
1. Sættes op på 3b.dk så afdelingsbestyrelserne nemt kan tilgå den på mobilen.
2. Gøres tilgængelig som printvenlig pdf-version på 3b.dk.
3. Formidles ud via diverse medier (3B@Nyt, formandsmail, 3B’s facebookgruppe m.fl.).
4. Uddeles og vises ved næste velkomstaften for nye i afdelingsbestyrelserne.
5. Sendes ud til afdelingsbestyrelserne.
6. Uddeles og vises til det ordinære repræsentantskabsmøde i 3B 6. juni 2019.
7. Formidles af 3B-kontaktpersonerne til afdelingsbestyrelserne ved førstkommende møde
med afdelingsbestyrelsen. Her gennemgås guiden for at sikre fælles forståelse for indholdet og hvad den kan bidrage med.

Derudover anbefaler opgavegruppen, at guiden evalueres i slutningen af 2019 eller starten af
2020, hvor guidens indhold tages op til revision i forhold til, om det svarer til det behov, der er
blandt afdelingsbestyrelserne efter et år i KAB-fællesskabet.

Økonomi
Udgifterne til tryk af guiden på ca. 10.000 kr. til tryk og udsending af guiden til afdelingsbestyrelserne afholdes af allerede afsatte midler til strategien ’3B – sammen mod 2020’.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere anbefalingerne og igangsætte formidlingen af guiden.

Bilag
1. 3B’s guide til KAB
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Punkt 12: Egeløvparken – Trækningsret (B)

Egeløvparken – 3. etape. Trækningsretsmidler til
køkken, bad og toilet (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 15. maj 2019
- Forretningsudvalget den 6. maj 2019
- 9. maj 2019 / Rikard Nannestad

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til budgetudvidelse, finansiering og egen trækningsret
for kommende individuel modernisering af køkkener, badeværelser og gæstetoiletter i afdeling
Egeløvparken.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der ydes tilsagn om trækningsret til byggesag i afdeling Egeløvparken på 1,95 mio. kr.
svarende til 15.000 kr. pr. køkken, bad eller toilet.

Problemstilling
Afdeling Egeløvparken har gennemført individuel køkkenmodernisering i 2016. Den afsluttede modernisering har dog ikke opfyldt det aktuelle behov og der er også behov for individuel modernisering af badeværelser og toiletrum. Moderniseringerne vil også blive udført i flytteboliger, for at gøre
boligerne mere attraktive.
Egeløvparken har derfor brug for en ny individuel moderniseringsbyggesag, hvor der samtidig ydes
egen trækningsret for at holde huslejestigningerne så lave som muligt.
Licitationsresultatet ligger en del over det oprindelige budget, grundet øgede udgifter til materialer
og lønninger, samt et længere sagsforløb end forventet og derfor og deraf øgede udgifter over tid.

Løsning
Afdelingsbestyrelsen og driftsafdelingen ønsker, i samarbejde med byggeafdelingen at gennemføre en individuel moderniseringsbyggesag indeholdende (inkl. flytteboliger):
 Køkkener
 Badeværelser
 Gæstetoiletter
Moderniseringsbyggesagen er vedtaget på budgetmødet d. 11. sep. 2017. Yderligere er budgetudvidelsen vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. marts 2019.
1
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Punkt 12: Egeløvparken – Trækningsret (B)

For at holde byggesagsomkostningerne nede, er det samtidig en forudsætning at moderniseringsbyggesagen gennemføres i fællesskab med tilsvarende køkkenmodernisering i Vestergården 1,
Vestergården 3 og Højstensgård.

Økonomi
Revideret budget
40 køkkener
45 badeværelser
45 gæstetoiletter
Samlet anskaffelsessum, inkl. moms

6.160.000 kr.
9.500.000 kr.
6.640.000 kr.
22.300.000 kr.

Finansiering
Egen trækningsret
Køkkener - 20 års kontant realkreditlån
Bad og toilet – 30 års kontant realkreditlån
Samlet finansiering, inkl. moms

1.950.000 kr.
5.530.000 kr.
14.820.000 kr.
22.300.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen vedtager budgetudvidelsen for moderniseringsbyggesagen og den
tilhørende finansiering, vil byggesagen blive sat i gang i sommeren 2019. Selve byggeprocessen
vil foregå i 2019 og 2020 på baggrund af kommunalgodkendelse, Landsbyggefonden, og individuelle beboertilbud

Bilag
Der er ingen bilag.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2
35

Punkt 13: Højstensgård – Trækningsret (B)

Højstensgård – Trækningsretsmidler til individuel
modernisering af køkkener, badeværelser og inddækning af overdækket terrasser (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

’

- Organisationsbestyrelsen den 15. maj 2019
- Forretningsudvalget den 6. maj 2019
- 3. maj 2019 / Rikard Nannestad

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til budgetudvidelse, finansiering og egen trækningsret
for kommende individuel modernisering af køkkener og badeværelser, samt inddækning af overdækket terrasser i afdeling Højstensgård.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at, der ydes tilsagn om trækningsretsmidler til byggesag i afdeling Højstensgård på
1.650.000 kr., svarende til 15.000 kr. pr. køkken, badeværelse og inddækning af havestuer
for i alt 110 enheder.

Problemstilling
Afdeling Højstensgård har i 2016 gennemført individuelle køkkenmoderniseringer (1. etape). Den
afsluttede modernisering har dog ikke opfyldt det aktuelle behov for køkkenudskiftninger i afdelingen, og der vurderes derfor behov for yderligere individuel modernisering af køkkener, badeværelser og inddækning af overdækkede terrasser (2. etape).
Der vil også blive udført køkken- og badeværelsesmoderniseringer i flytteboliger, for at gøre disse
boliger mere attraktive.
Licitationsresultatet ligger en del over det oprindelige budget, grundet øgede udgifter til materialer
og lønninger, samt længere sagsforløb end forventet og derfor deraf øgede udgifter over tid.

Løsning
Afdelingsbestyrelsen, afdelingsmødet og administrationen ønsker i samarbejde at gennemføre
individuel moderniseringsbyggesag indeholdende (inkl. flytteboliger) for følgende:
 Køkkener
 Badeværelser
 Inddækning af overdækkede terrasser (havestuer)
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Punkt 13: Højstensgård – Trækningsret (B)

Moderniseringen er vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2017. Yderligere er budgetudvidelsen vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 5. marts 2019.
For at holde byggesagsomkostningerne nede i den individuelle modernisering af de 110 enheder,
inklusive flytteboliger ønskes der trækningsret, samt at byggesagen gennemføres i fællesskab med
tilsvarende køkkenmodernisering i afdeling Egeløvparken, Vestergården 1 og Vestergården 3.

Økonomi
Revideret budget
Entrepriseudgifterne er inklusiv adminsitrationstimer, låneomkostninger, byggesagshonorar og
rådgiverhonorar. Der er ikke medtaget uforudset udgifter i byggesagen, da disse i så fald driftsføres. Alle beløb er inkl. moms.
Udgifter (45 køkkener)
Udgifter (45 badeværelser)
Udgifter (20 inddækning af overdækkede terrasser)
Samlet anskaffelsessum

8.875.000 kr.
12.200.000 kr.
3.665.000 kr.
24.740.000 kr.

Finansiering
3B’s normale praksis for trækningsret er 15.000 kr. pr. bolig eller en tredjedel af udgifterne.
Der søges om trækningsretsmidler svarende til 15.000 kr. pr. køkken, badeværelse og inddækning, svarende til i alt 1.650.000 kr. for de 110 enheder. Derudover finansieres arbejdet ved optagelse af realkreditlån på 23,09 mio. kr. med en løbetid på 20 år. Lånet afdrages via individuel huslejestigning.
Egen trækningsret
20 års kontant realkreditlån
Samlet finansiering

1.650.000 kr.
23.090.000 kr.
24.740.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen og den tilhørende finansiering, vil byggesagen blive igangsat i sommeren 2019.
Udførelsen af moderniseringen vil foregå i 2019 og 2020 på baggrund af godkendelse i Herlev
Kommune (godkendelse forventes i maj 2019)

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 15: BL
Udpegning af repræsentant til BL’s repræsentantskab
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