
Boligselskaber i samlet flok til boligminister:  

Vil have ændret kriterier for ”Forebyggelsesområder”  

 

Fem boligselskaber fra Brøndby Strand har i samlet flok henvendt sig til forhenværende 

boligminister, Kaare Dybvad, med et ønske om at få ændret sammenligningsgrundlaget og 

kriterierne for hvad, der udløser prædikatet ”forebyggelsesområde”. Boligselskaberne retter ikke 

mindst kritik og en undren over, at et givent boligområde sammenlignes med tallene for den 

pågældende region i stedet for landsgennemsnittet. For de almene boligafdelinger i Brøndby 

Strand Parkerne betyder det, at man bliver sammenlignet med tallene for Region Hovedstaden 

som fx har det ubetinget højeste indkomst-gennemsnit i Danmark. Sammenlignes der i stedet med 

landsgennemsnittet eller en række af de øvrige regioner ville et område som Brøndby Strand 

Parkerne ikke figurere på listen over ”Forebyggelsesområder”. Kaare Dybvad har sendt et svar 

tilbage, som boligorganisationerne dog ikke mener svarer fyldestgørende på de problematikker, 

der rejses. Så selvom Kaare Dybvad i mellemtiden har skiftet ministerium, ønsker de fem 

boligorganisationer at vedholde deres ønsker om ændringer af kriterierne og 

sammenligningsgrundlaget for listen over forebyggelsesområder overfor den nye boligminister, 

Christian Rabjerg Madsen. De væsentligste punkter i boligselskabernes anke over for opgørelsen 

af forebyggelsesområde-listen omhandler: 

 

• Kravet om gennemsnitsindtægt, hvor Brøndby Strand parkerne ikke ville figurere på 

listen, hvis de sammenlignes med f.eks. Region Sjælland eller gennemsnittet på landsplan 

• At ufaglærte, som er i beskæftigelse er et kriterie for at komme på listen. 

Boligorganisationerne stiller sig undrende og spørger, hvordan man kan gøre det til et 

problem at være i arbejde og mener, at det afspejler et syn på denne gruppe som værende 

”lavstatus”. 

• At førtidspensionister også tæller med i opgørelsen, da det må betragtes som 

usandsynligt, at man som boligområde kan rykke på denne gruppe og få dem i uddannelse 

eller job. 

• At andelen af kriminalitetsdømte, som har begået kriminalitet udenfor boligområdet, 

tæller med i opgørelsen, da boligorganisationerne ikke har mulighed for at handle på denne 

kriminalitet. 

  

I det vedhæftede brev til boligministeriet findes en mere dybdegående gennemgang af de 

overstående anker. Ønsker I at få mere baggrund omkring disse problematikker, stiller boligsocial 

leder, Bo Mouritzen, sig til rådighed. Ligeledes vil organisationsformand for Brøndby Boligselskab, 

Michael Buch-Barnes og direktør for administrationsselskabet, Ulrik Brock Hoffmeyer, stille op til 

interview om henvendelsen til ministeriet. 
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