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FREMTIDENS 
ALMENE 
BEBOER 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg skal holde et kort oplæg for jer under overskriften ‘Fremtidens almene beboer. Det er et tema, som vi har beskæftiget os med i BLs 11 kredse siden efteråret 2016 – og det er en dagsorden, som vi fortsat vil arbejde med frem mod almene boligdage i november.Det her tema er en del af et større fremtidsstudie, hvor vi også har arbejdet med temaerne Beboerdemokrati og Effektivisering og formålet har selvfølgelig været at klæde vores sektor bedre på i forhold til at imødegå fremtidige udfordringer.For med samfundsudviklingen følger nye udfordringer og potentialer for den almene bolig og det almene boligområde. Et stigende antal flygtninge, det moderne kontanthjælpsloft og urbanisering er blot en lille del af den almene sektors virkelighed.  Danmarks statistik definerer 37 forskellige måder at være par med børn på (fællesbørn, særbørn og samværsbørn) i Danmark- Fællesbørn er et pars fælles, biologiske børn.- Særbørn er børn, som kun den ene i parret er biologisk forælder til.- Samværsbørn er børn, der kun kommer på besøg og har folkeregisteradresse hos den anden forælder.Par og enlige uden børnDet er jo bare noget af det der kan være med til at definere vores boligbehov.Så HVEM er egentlig fremtidens almene beboer, HVILKE behov skal vores boliger og boligområder imødekomme? Og HVORDAN sikrer vi løsninger, der også er holdbare over tid? Dette er en række af de spørgsmål, som dagens oplæg forhåbentlig vil få os til at reflektere over.



FOKUS 

Almene beboere 2017  - hvem er de? 

Baggrundsinformation 
 
Hvem skal vi huse i fremtiden? 
Fremtidsprognoser 

Tendenser for fremtiden 
Hvilke tendenser bør vi kende / forfølge? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det jeg gerne vil bruge tiden på, er at præsentere jer for noget af den viden, der danner baggrund for arbejdet i kredsene. Efterfølgende er der lagt op til en debat om problemstillingerne – ikke fra et politisk perspektiv som vi har haft i kredsene, men fra et fagligt perspektiv: Hvordan griber vi problemstillingerne – men måske også de muligheder – der knytter sig til fremtidens familie- og boformer an? Jeg vil at bombarbere jer med tal og grafer. Vi bruger det til at sætte en ramme. Jeg håber, at I dels kan tage noget ny viden med hjem i egen organisation og dels at I, når I går herfra, har gjort jer nogle overvejelser om, hvordan I kan arbejde med udviklingen af fremtidens almene boliger. 



ALMENE 
BEBOERE 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Første del – Almene beboere 2017Hvem er de?
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ALMENE 
BEBOERE 2016 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I Danmark bor godt og vel en million danskere alment, fordelt på cirka en halv million familie-, ældre- og ungdomsboliger. Det svarer til omkring 17 pct. af befolkningen, hvilke gør os til den næst største boligform på boligmarkedet efter ejerboligmarkedet. 



”[…] at stille passende boliger til 
rådighed for alle med behov herfor til 
en rimelig husleje samt at give 
beboerne indflydelse på egne 
boforhold” (§5 b.) 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores boliger adskiller sig fra resten af boligmarkedet, da vi som almen boligsektor har et samfundsansvar for vores beboere; ”[…] at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold” (§5 b.). Det gør vores boligform unik, men det forpligter os også til lave gode boliger for beboerne, som også de svageste har råd til at bo godt i. Ikke kun på den korte bane men også i fremtiden. 



Almene boliger 2016 - enlige 

41,9% 

25,9% 26,3% 

5,9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Enlige kvinder Enlige mænd Par Andre forhold

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi huser mange forskellige mennesker; ung som gammel og rig som fattig. Men selvom vi huser beboere med alle typer indkomster, ligger hovedparten af beboerne i den nederste halvdel af indkomstfordelingen. Tal fra Landsbyggefonden viser at 19,4 pct. af de almene beboere har en årlig indkomst på under 100.000 kr., altså godt og vel en femtedel af beboerne. Disse beboere har vi også i 2025 en forpligtelse overfor.  Dertil lever næsten 68 pct. af de almene beboere som enlige, hvilket er en markant højere andel end resten af boligmarkedet.



Ikke-almene boliger - enlige 

21,3% 
17,5% 

53,6% 

7,6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Enlige kvinder Enlige mænd Par Andre forhold

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ikke almene - 38,8 % lever som enlige imod 68 % i de almene boliger	- 



Almene beboere 2016 – udbredelse region  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Geografisk er Almene boliger udbredt i hele landet, men med en overvægt i Region Hovedstaden. Her har nogle af kommunerne et meget højt antal almene boliger - Eksempelvis er ca. 2 ud af 3 boliger almene i Brøndby Kommune. ��Geografiske forskelleUdsigten til at få en almen bolig afhænger af hvilken landsdel man som boligsøgende søger i. I København, Hovedstadsområdet og landets andre store byer kan ventetiden på en almen bolig være på helt op til 20 år, mens der i landets yderområder kan være tale om få måneder eller ingen ventelister. Jo tættere man kommer på de store og mellemstore byer, jo længere vil ventelisterne være for at få en bolig. Derfor er der meget der indikerer at de almene beboere i København og omegn, og i stor grad også Århus og Aalborg vil være de samme som på nuværende tidspunkt, da de høje venteliste samt det høje huslejeniveau i København forhindrer en udvikling, om end efterspørgslen på almene boliger vil være stigende.



Almene beboere 2016 – opsummering 

 
17 pct. af befolkningen er bosat i en almen bolig 
 
Næsten 70% lever som enlige – heraf en overvægt af enlige kvinder 
 
Størstedelen af de almene beboere ligger i de laveste indkomstgrupper 

 
I København, Århus og andre større byer kan ventelisterne være på op til 20 år for en almen 
bolig 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kigger vi på de nuværende oplysninger for de almene beboere, huser vi omkring 1 mio. mennesker, hvor næsten 70 pct. lever som enlige. Størstedelen af de almene beboere ligger i de laveste indkomstgrupper i Danmark. Dertil modtager omkring halvdelen af beboerne i de almene boliger boligstøtte og er afhængig af denne for at kunne få huslejen betalt til tiden. Det er derfor vigtigt at have vores samfundsansvar for øje, når tankerne og forestillingerne om fremtidens familie- og boformer skal planlægges.  



 
 
FREMTIDS-
PROGNOSER 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Lad os nu tage et kig på de fremtidsprognoser der ligger for Danmark og det danske boligmarkedFremtidsprognoser – Befolkningsfremskrivninger mod 2025Geografisk udvikling, Nye familiemønstre Og ikke mindst vil vi kigge på hvordan det får afsmittende effekt på boligefterspørgslen i fremtidenDerefter ser vi på DREAM Groups fremskrivninger mod 2040, for at se hvilke tendenser og udviklinger vi går imod og hvordan vi kan forvente at befolkningen, demografien og boligmarkedet udvikler sig.



Befolkningsudvikling mod 2040 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis vi starter med at kigge på den danske befolkningsudvikling, så vil vi i 2040 være 6 mio. mennesker. Det skyldes primært en positiv nettoindvandring, et lille fødselsoverskud og en stigende levetid.



Udvikling i den nationale middellevetid fordelt 
på køn 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Specielt vil den stigende gennemsnitslevealder ændre befolkningens alderssammensætning frem mod 2040. Antallet af personer på 65 år eller ældre forventes at stige med over en halv mio. personer frem mod 2040, parallelt med at personer på 21-64 år vil være aftagende. Det forventes at der i 2040 er hele 1,4 mio. personer på 65 år eller derover – i 2010 var der kun omkring 900.000 personer i den gruppe.�



Urbanisering og geografi (SBi) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Befolkningstilvæksten vil være koncentreret omkring de store og mellemstore byer og dermed peger alt på at den nuværende urbanisering kun vil tage til frem mod 2040. Specielt vil Region Hovedstaden opleve en stor befolkningstilvækst, der forventes at få tilføjet omkring 11.000 personer om året frem mod 2040.�Især Region Hovedstaden og Region Midtjylland opleve en tilvækst, mens de tre restende regioner kun vil opleve en mindre ændring i befolkningstallet frem mod 2040. Det skyldes i høj grad tilvæksten i regionernes store eller mellemstore byer. Men den regionale graf viser ikke den affolkning som mange af landets yderkommuner kommer til at opleve frem mod 2040 -  



Urbanisering og geografi (SBi) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Affolkningen i yderområderne bliver først tydelig når det i stedet ses på denne befolkningsfremskrivning fra SBi’s , som er opdelt efter landets kommuner. ��Eksempelvis så vi at Region Nordjylland på et regionalt niveau så ud til at holde et beskeden men forholdsvis stabilt niveau frem mod 2040, men set på et kommunalt niveau vil Aalborg Kommune opleve en tilvækst et stedet mellem 10,5 – 35,1 pct., mens regionens yderste kommuner som Frederikshavn og Hjørring Kommune vil have en negativ vækst et sted mellem -24,6 – -4,8 pct.Så på trods af det stigende befolkningstal, vil der alligevel ske en affolkning i mange af landets kommuner og for nogle kommuner ser prognoserne alarmerende ud.  Særligt vil landets ”yderkommuner” opleve en stor nettoudflytning, hvor folk i stigende grad vil flytte mod de større byer som Århus, Aalborg og i særlig høj grad København.



Udvikling i samlivsmønstre 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Samlivsmønsteret vil også ændre sig frem mod 2040 og det skyldes det stigende antal enlige som vil vokse markant over de næste år. Men der er faktisk tale om to modsatrettede tendenser. Den ene tendens er, at den yngre del af befolkningen i stigende grad vælger at bo som enlige. Den anden modsatrettede tendens er, at en stigende andel af personer over 65 år bor som par, da gennemsnitsalderen er blevet forhøjet. Da levetiden stiger, lever færre personer sin enlige.



Efterspørgslen på boligtyper frem mod 2040 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Helt konkret vil tre tendenser komme til at spille en væsentlig rolle frem mod 2040; Flere enlige, flere omkring de større byer og flere ældre. Som vi kan se her forventes efterspørgslen på etageboliger derfor at blive øget med en stigning på omkring 20 pct. Der vil ligeledes også være en mærkbar stigning i efterspørgslen på rækkehuse, med omkring 10 pct. og der vil i frem mod 2040 være nulvækst i efterspørgslen på parcel- og stuehuse, som dermed vil tabe markedsandele til etageboliger og rækkehuse frem mod 2040.



Fremtidsprognoser - opsummering 

Det danske befolkningstal vil i 2040 være på 6 mio. indbyggere 
 
Andelen af personer på 65 år eller derover vil være stigende, mens andelen af personer 
mellem 21-64 år vil være aftagende frem mod 2040 
 
Store og mellemstore byer vil have befolkningstilvækst, mens provinsbyerne i 
yderkommunerne vil opleve en affolkning frem mod 2040 
 
Andelene af personer der bor som enlige vil stige markant i hele landet 

 
Samlivsmønsteret vil ændre boligefterspørgslen mod flere rækkehuse og etageboliger 
 
 
 



Hvad siger eksperten? 

Curt Liliegreen, Direktør 
Boligøkonomisk Videncenter 
 
http://bl.23video.com/curt-
liliegreen-og-fremtidens-
boligmarked 
 
 
 

http://bl.23video.com/curt-liliegreen-og-fremtidens-boligmarked
http://bl.23video.com/curt-liliegreen-og-fremtidens-boligmarked
http://bl.23video.com/curt-liliegreen-og-fremtidens-boligmarked


Opsummering Curt Liliegreen 

Yderområder / landdistrikter 
Folketallet stagnerer / falder 
Gennemsnitsalderen stiger 
Antallet af singler stiger 
De ældres områder – antallet af 
ældre vil stige markant 
Efterspørgslen efter boliger falder 
eller stagnerer (høj tomgangsrate) 

 

Hovedstadsregionen samt Aarhus 
og Ålborg     

De unges byer 
Antallet af singler stagnerer 
Boligefterspørgslen stiger 
Behov for 100.000 flere boliger i 
Kbh – boligpriserne vil stige 
 



TENDENSER I 
FAMILIE- OG 
BOFORMER 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det sidste vi skal se på er forskellige tendenser som kommer til at præge os fremadrettet. Det kan både være i form af et ydre pres pga. den stigende globalisering  og det kan være i form af efterspørgsel på nye og alternative boligformer.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Flygtningeboliger / billige boligerSmå fleksible boligerStigende efterspørgsel på små billige boliger – både til flygtninge og andre med små indkomster – Men hvordan imødekommer vi denne efterspørgsel på bæredygtig vis, så vi skaber nye og holdbare boligområder og ikke gentager fortidens fejl og får flere udsatte boligområder? Et svar kunne være at blande boligerne mere.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
EksempelKarise Permatopia er et moderne, selvforsynende, økologisk og børnevenligt landbrugs- og bofællesskab med en blanding af ejer, almen og andelsboligerBlandede boligområder�Interessefællesskaber�Økologi�Delekultur�Bofællesskaber



Deleløsninger 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eksempel på den nye deleøkonomi som vinder fremHvis deleøkonomi er det nye sort, hvordan kan vi inkorporere det i vores boligløsninger?



Oplægsholder
Præsentationsnoter
EksempelFremtidens ældre – hvordan skal vi bo?Mange boligorganisationer oplever henvendelser fra beboere der ønsker at etablere seniorbofællesskaber 3B , Gay and gray –landets første bofællesskab for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersonerEt tegn på at folk forventer en længere alderdom – at vi gerne vil sikre os at den er meningsfuld.Positiv modtræk på den stigende ensomhed vi ser i samfundet og i særdeleshed i vores boligområder



Oplægsholder
Præsentationsnoter
EksempelPå en Løsning, hvor man har forsøgt at tænke helhedsorienteret og anderledes 

https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/797831167025059/


Tak for ordet! 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg håber at disse mange informationer og eksempler har inspireret jer og at de vil få jer til at tænke mere over, hvordan disse fremtidsudfordringer eller muligheder konkret kan gribes an



Debat 



Hvordan tænker I, at de data, som er 
blevet præsenteret her i dag, vil 
komme til at påvirke jeres arbejde? 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter




Er det problematikker, som I allerede nu 
forholder jer til, eller fremadrettet vil 
forholde jer til, når I planlægger 
renoveringer eller nybyggeri? 
 

 



Hvordan kunne jeres bud på en 
løsning, der også er holdbar i 
fremtiden, se ud? 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Altså en løsning som forholder sig til befolkningsudviklingen og de geografiske vilkårHvilke muligheder er der for at imødekomme de prognoser, vi er blevet præsenteret for i dag og befolkningens skiftende boligefterspørgsel? (I kan evt. lade jer inspirere af dækkeservietterne)



Hvilke behov skal vores boliger og 
boligområder imødekomme?  
 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eventuelt hvis der er tid
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