Beretning
Perioden fra d. 8. marts 2018 til d. 31. maj 2018.

Indholdsfortegnelse
1.

Den landspolitiske situation.

2.

L 231 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

3.

L 206 Forslag til lov om ændring af lov om almene
boliger m.v.
4. Regeringens parallelsamfundspakke. Finansiering.
5.

Regeringens parallelsamfundspakke. Boligområdet.

6.

Regeringens parallelsamfundspakke. Folkeskoleområdet.

Regeringens parallelsamfundspakke. Forbud mod
indflytning for ydelsesmodtagere.
8. Regeringens parallelsamfundspakke. Daginstitutioner
7.

9.

Regeringens parallelsamfundspakke. Obligatorisk
vuggestue og læringstilbud.

1

1.

Den politiske situation, Folketinget.

I tabellen nedenfor er valgresultat ved Folketingsvalget d. 18. juni 2015 sammenlignet med de
seneste opinionstal.
”Blå blok" bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti opnåede ved valget flertal.
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Note. Kilde: Epinion, DR. 1) NB står for ”Nye Borgerlige”

Epinions indeks er lavet på baggrund af i alt 1.486 gennemførte interviews med repræsentativt
udvalgte danskere på 18 år og derover. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater
er +/÷ 2,5 procentpoint. Interviewene er gennemført i perioden fra den 9. maj til den 14. maj
2018. OBS: I indekset spørges kun til opstillingsberettigede partier
Blokkenes styrkeforhold er beregnet for de partier, der er over spærregrænsen. Derfor kan
opgørelsen ikke direkte sammenlignes med partiernes stemmeandele.
Bemærk: I indekset spørges der kun til opstillingsberettigede partier. Derfor optræder
Kristendemokraterne ikke i visninger efter juni 2015 og Nye Borgerlige ikke i visninger før 20.
oktober 2016.
Målingen d. 16. maj viser, at indenfor rød blok samlet set går frem i forhold til valget i 2015,
dog er Socialdemokratiet gået tilbage, også i forhold til de tidligere meningsmålinger. I blå blok
går særligt Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre tilbage.
Det røde flertal (inkl. RV og Å) er udvidet lidt siden målingen i februar. Fra 51,7 % af
stemmerne til 52,1 %, blå blok falder fra 48,3 % af stemmerne i februar til 47,9 %.
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2.
L 231 Forslag til lov om ændring af
udlændingeloven.
Regeringen, S og DF har 7. februar 2018 indgået en aftale ”om stramme, afbalancerede og
realistiske regler for ægtefællesammenføring, hvor integrationen er i centrum.” Der lægges op
til, at lejere i visse ejendomme, på den såkaldte ”ghetto-liste” jf. Lov om almene boliger § 61 a,
stk. 1., ikke skal have krav på ægtefællesammenføring.
I LLO mener vi ikke, at borgernes adresser bør påvirke deres rettigheder, herunder retten til
familieliv og retten til frit at bosætte sig, hvor man ønsker.
LLO har derfor fremsendt et høringssvar om spørgsmålet, hvor vi er kritiske overfor denne del
af forslaget.
Lovforslaget er fremsat d. 26. april 2018. Forslaget afventer 2. behandling.

3.
L 206 Forslag til lov om ændring af lov om almene
boliger m.v.
Lovforslaget implementerer en ny model for finansiering af almene boliger, der gælder for såvel
offentligt støttet nybyggeri som renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden.
Forslaget kombiner fordelene ved privat långivning til almene boliger baseret på det danske
realkreditsystem med fordelene ved lave statslige finansieringsomkostninger. Det sker ved, at
kreditinstitutterne får mulighed for at udbyde lån, hvor staten garanterer 100 pct. for såvel de
enkelte lån som for obligationerne, som lånene er baserede på.
Ordningen vil gøre det muligt at opnå store statslige besparelser, men beboernes husleje ændres
ikke.
Besparelsen tilkommer ikke lejerne og det har vi været kritiske overfor i LLO, da vi mener at
når der er færre udgifter forbundet med ejendommen, bør dette afspejle sig i lejen, og at
Danmark har et akut behov for flere betalelige boliger.
I lovforslaget anslås det at de statslige mindreudgifter vil udgøre i alt 616 mio. kr. i 2018, 581
mio. kr. i 2019, 781 mio. kr. i 2020 og 885 mio. kr. i 2021.
Forslaget blev vedtaget d. 29. maj 2018. For stemte partierne (S, DF, V, LA, RV, SF og KF),
imod stemte EL og ALT stemte imod, hverken for eller imod stemte 0.

4.

Regeringens parallelsamfundspakke. Finansiering.

D. 1. marts 2018 fremlagde regeringen sit udspil vedrørende bekæmpelse af parallelsamfund:
”Ét Danmark uden parallelsamfund i 2030”. Planen indebar flere større ændringer for almene
lejere, herunder forringelser ift. finansieringen opførsel af nye almene boliger. LLO var kritisk
overfor de fleste dele af planen, og holdt møder med flere politiske partier, afgav høringssvar og
udtalte os til flere medier om sagen.
D. 8. maj blev der aftalt en finansiering af parallelsamfundspakken, imellem regeringen og S,
DF, RV og SF. Forringelserne af ydelsesstøtten blev taget af bordet, og dermed skulle lejerne
ikke betale de 13 mia. frem til 2045, som regeringen havde lagt op til. Dette betyder at
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Landsbyggefonden, der fungerer som de almene lejeres opsparing, ikke bliver tømt og at de
almene lejere dermed undgår en faldende boligstandard og højere huslejer.
Der er blevet afsat 10 mia. til gennemførelse af parallelsamfundspakken, nogle af disse beløb er
øremærket og andre skal der forhandles om i 2019. Aftalen betyder at Landsbyggefonden fortsat
skal finansiere det, fonden normalt finansierer: renoveringer, boligsociale tiltag etc., men også at
udgifter til nedrivning og salgsbestræbelser er medtaget som øremærkede udgifter.

5.

Regeringens parallelsamfundspakke. Boligområdet.

D. 9. maj indgik regeringen, S, DF og SF en aftale om udmøntning af boligdelen af regeringens
såkaldte ”ghettoplan”.
Den nye aftale ligner – desværre - på en lang række punkter regeringens oprindelige plan fra
marts 2018, - bortset fra finansieringen. De vigtigste tiltag i planen er:
1.
Beboerdemokratiet bliver i højere grad styret af boligministeren, kommunerne og
boligorganisationen, fremfor beboerne selv. Beboerne har altså ikke det sidste ord, når det skal
besluttes om deres boliger skal sælges eller rives ned.
2.
De såkaldte ”ghettokriterier” ændres, så flere boligområder nu bliver omfattet.
Med andre ord flytter man målstolperne igen. Fremover vil der alene kunne være tale om en
”ghetto”, hvis andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.
(ellers er man et udsat boligområde).
3.
Det fastholdes at, de såkaldte ”hårde ghettoområder”, maksimalt må have 40 %
almene familieboliger. Der kan dog gøres en undtagelse under særlige omstændigheder.
4.
Salg af almene boliger fastholdes som et middel til at nå målet på de 40 %, som
noget nyt skal salgsprovenuet kunne gå til at købe grunde til almene boliger i andre områder.
5.
Rettighederne ved genhusning for de beboere, der får nedlagt eller solgt deres
bolig, er stadigvæk uoverskuelige og uklare. Med den nye aftale, er det aftalt at lejerne skal
genhuses ”internt i boligområdet”. Det er uvist hvor disse boliger skulle komme fra, når nu deres
bolig netop er revet ned eller solgt til andre. Der er heller ikke nævnt hvilken husleje de skal
betale.
6.
”1-kilometers-reglen” gennemføres, det vil sige at udlejer kan ophæve lejeaftalen,
hvis lejer bliver dømt for visse former for kriminalitet, der begås indenfor en radius af lejerens
ejendom. Dette sker selvom nyere praksis fra Højesteret viser, at det er overflødigt. Dette vil
have mange utilsigtede konsekvenser. Lejere kan eksempelvis risikere at blive sat på gaden, hvis
de bliver udsat for vold af et andet medlem af husstanden.
LLO har været imod disse forslag og indsendt høringssvar til regeringens udkast. Vi har desuden
optrådt i flere medier med sagen. Den nye aftale skal udmøntes i et nyt lovforslag, hvor vi igen
har mulighed for at fremsende et nyt høringssvar.
Der vil blive fremsat lovforslag om gennemførelse af aftalen i næste folketingssamling (efteråret
2018).
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6.
Regeringens parallelsamfundspakke –
Folkeskoleområdet
D. 9. maj indgik regeringen S og DF en delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe
parallelsamfund.
Aftalen indeholder både elementer for børn og forældre, der bor i udsatte boligområder og for
alle forældre og børn i den danske folkeskole.
Det er aftalt at der indføres sprogprøver i 0. klasse på grundskoler med mere end 30 pct. børn,
der bor i et boligområde, der har været på infrastrukturlisten mindst én gang inden for de seneste
3 år. Alle elever i 0. klasse på de pågældende skoler vil blive omfattet af kravet om sprogprøve.
Der er som udgangspunkt tre prøver i løbet af skoleåret, både i starten midten og slutningen af
skoleåret, og såfremt eleven består en prøve, er der ikke yderligere sprogprøver.
Sprogprøverne skal afdække barnets sproglige kompetencer i bred forstand, dvs. både ordforråd
og sprogforståelse mv. Niveauet for afprøvningen vil svare til det, som eleven skal have for at
kunne følge undervisningen i 1. klasse med fagligt udbytte og uden væsentlige
sprogstimuleringsbehov.
Barnet skal bestå denne sprogtest for at fortsætte i 1. klasse, dog kan man alene gå 0. klasse om,
én gang.
Aftalen vil først blive gennemført på den anden side af et nyvalg til folketinget, da der er forlig
om spørgsmålet, og flere forligsparter ikke er med i aftalen (RV og SF).

7. Regeringens parallelsamfundspakke – forbud mod
indflytning for ydelsesmodtagere.
Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har d. 11. maj
2018 indgået en delaftale om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder for
ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet.
Aftalens hensigt er at ”mindske antallet af ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet og øge
antallet af personer i job og uddannelse i de hårdeste ghettoområder. Det skal på sigt bidrage til
at opløse de hårdeste ghettoområder. ”
Der indføres derfor et forbud mod indflytning i de udsatte boligområder ghettoområder for
modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
Forbuddet betyder, at de almene boligorganisationer ikke må udleje boliger i de hårdeste
ghettoområder til de pågældende ydelsesmodtagere, selv om den potentielle lejer står øverst på
ventelisten til en ledig bolig i området.
Oveni denne aftale er der desuden været krav om obligatorisk brug af ”fleksibel udlejning” i
udsatte boligområder, der betyder at boligsøgende, der opfylder kriterier om f.eks. beskæftigelse
eller uddannelse, skal forrest i køen til en ledig almen familiebolig.
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Der er således tale om at ventelistesystemet reelt sættes ud af kraft for de udsatte boligområder,
og de folk der holdes ude, er nok de, der har det største behov for en billig bolig: nemlig folk
med lave indkomster, er på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.
Der var dog i forvejen i vidt omfang brugt fleksibel udlejning i de udsatte boligområder, så den
reelle effekt af forslaget vil nok ikke være så anderledes end i dag.
LLO fastholder at adgangen til en almen bolig skal være ens for alle, og ikke være afhængigt af
om man er på arbejdsmarkedet eller ej.
Desuden er det i forvejen vanskeligt at finde en bolig, med en husleje, der kan betales på en
kontanthjælp i de fleste større byer i Danmark. Vi må nok påse at dette vil føre til at
boligsøgende vil flytte til områder, hvor huslejen er billigere. Hvis kontanthjælpsmodtagerne i
større stil flytter til fattigere kommuner, vil det betyde en yderligere skævhed i forhold til by og
landkommuner.
Det forventes at der fremsættes lovforslag efter sommerferien, og at loven træder i kraft pr. 1.
juli 2019 jf. aftaleteksten.

8. Regeringens parallelsamfundspakke -daginstitutioner
28. maj 2018 indgik regeringen S, RV og SF en delaftale på Børne- og Socialministeriets
område om bedre fordeling i daginstitutioner.
Aftalen har til hensigt at undgå en for høj koncentration af børn fra udsatte boligområder (dvs.
ca. 55 boligområder) i visse institutioner. Forslaget anfører at ”En høj koncentration af børn fra
udsatte boligområder kan betyde, at børnene ikke opholder sig tilstrækkeligt i dansksproglige
miljøer, at de har en marginal tilknytning til det danske samfund og kun i begrænset omfang
stifter bekendtskab med de traditioner, normer og værdier, som vi lægger vægt på her i landet.”
Aftalen medfører at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver
daginstitution. Det vil gælde både kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt
privatinstitutioner. Selvejende og udliciterede daginstitutioner med optagelseskompetence samt
privatinstitutioner, der nyoptager mere end 30 pct. børn fra udsatte boligområder om året, skal
henholdsvis have opsagt deres driftsaftale eller tilbagekaldt deres godkendelse.
I Kommuner, hvor 0-5 årige børn bosat i udsatte boligområder udgør over 20 pct. af alle 0-5årige børn i kommunen, får mulighed for at hæve loftet for nyoptag til 35 pct.
Dette påvirker selvsagt institutionsvalget for lejere, der bor i udsatte boligområder, og dermed
ikke har de samme valg som folk, der bor i andre områder, eller bor i andre boligformer.
Aftalen er ikke blevet til et lovforslag endnu, men forventes at blive fremsat efter Folketingets
sommerferie.

9. Regeringens parallelsamfundspakke – obligatorisk
vuggestue og læringstilbud.
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D. 28. maj 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative),
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en ”delaftale på Børne- og Socialministeriets område om
obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf for
pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste eller hverv.”
Aftalen medfører at der indføres 25 timers obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte
boligområder.
Det vil sige at børnene i disse områder, dels skal gå i vuggestue i et bestemt tidsrum og at de
skal gennemgå særlige læringsforløb i dette tidsrum, der har til hensigt at udvikle barnets sprog,
generelle læringsparathed og introducere barnet til danske traditioner og højtider.
Det er muligt for forældre, der selv at varetage dette forløb, hvis de kan tale dansk på 9. klasses
niveau.
Hvis forældrene ikke sender deres børn i obligatorisk læringstilbud og ikke selv foretager dette,
vil børneydelsen blive taget fra dem.
DR.dk (28. maj 2018) anslår at ca. 700 1-årige, vil være omfattet af de nye regler.
Aftalen påvirker selvsagt de lejere, der bor i udsatte boligområder. Disse lejere har ikke de
samme valg i forhold til at tilrettelægge deres børns leveår i alderen 1-5 som andre borgere i
Danmark.
Aftalen er ikke blevet til et lovforslag endnu, men forventes at blive fremsat efter Folketingets
sommerferie.
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