
 
Den 23. april 2020 

Åbent brev til boligminister Kaare Dybvad: 

Er beboerdemokratiet i den almene boligsektor blevet afskaffet? 

 

Kære Kaare Dybvad 

For nylig besøgte jeg Boligministeriets nye hjemmeside – og søgte på ordet ”beboerdemokrati” 

om den unikke medbestemmelsesret for beboerne i den almene boligsektor.  

Men der var intet.  

For de to resultater, jeg fik, handlede om noget andet, nemlig at begrebet er anvendt i 

beskrivelsen af den for den private boligudlejning gældende ”Beboerrepræsentation” (at der 

findes to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme…) og i et brev til lejere om 

corona-situationen. 

Dog findes et afsnit om Almene boliger (under fanen Temaer), men altså heller ikke her et eneste 

ord om det beboerdemokrati, der ofte betegnes som juvelen i den almene boligsektor. 

Så nu bliver jeg nødt til at spørge: Er beboerdemokratiet i den almene sektor blevet afskaffet? 

Indrømmet, mistanken har længe været der, for det er jo ingen hemmelighed, at mange almene 

boligselskaber har det rigtigt svært med det lovfæstede beboerdemokrati. Der bruges i hvert fald 

megen energi på at dæmme op for ethvert forsøg på ”indblanding” fra beboernes side. 

Da Østre Landsret i maj 2018 satte et endeligt punktum for en ny praksis med simpelthen at 

afsætte ubekvemme afdelingsbestyrelser, blev nye tiltag sat i søen. Med det fællestræk, at nu 

gælder det angiveligt om ”sikring af arbejdsforholdene for boligselskabernes medarbejdere 

(ejendomsfunktionærerne)”.  

Så boligselskaberne går nu ud med en påstand om, at den beboervalgte afdelingsbestyrelses 

normale henvendelser til driften skader arbejdsmiljøet på ejendomskontorerne. 

Sanktionerne er hårde og spænder fra en trussel om, at (typisk) afdelingsformanden kan blive 

smidt ud af sin lejlighed over trusler om injuriesøgsmål til et forbud mod overhovedet at kontakte 

driftspersonalet.  

 I Lejernes Retshjælp får vi jævnligt sådanne nye sager – fra hele landet, så ”smitten” har da hurtigt 

bredt sig, og også denne virus har et RNA: Ryd Nærmeste Afdelingsbestyrelse. 



 

 

 

Fremgangsmåden er efter vores opfattelse klart ulovlig, fordi boligselskaberne reelt forsøger at 

fratage beboerne en lovhjemlet ret til medindflydelse:  

En afdelingsbestyrelse har ikke blot ret, men også pligt til at påpege fejl, forsømmelser og 

forbedringsmuligheder i den daglige drift og naturligvis skal afdelingsbestyrelsen inddrages, når 

der skal findes løsninger på et givet problem. 

Men det ønsker boligselskaberne altså ikke. 

Hertil kommer, at angrebene mod afdelingsbestyrelsen(s medlemmer) ofte er både meget grove 

og personlige, uden at de angrebne har andre ressourcer end deres egen personlige indsats, mens 

boligselskabets ledelse qua princippet om balanceleje reelt har uanede ressourcer til rådighed:  

Alle boligselskabets udgifter dækkes jo (også) af beboernes husleje. 

Den eller de beboere, der vover at tage kampen op, skal derimod betale egne sagsomkostninger. 

Og behovet for juridisk bistand er nærmest uundgåeligt, uanset udfaldet af en første klage til 

Beboerklagenævnet som den prisbillige 1. instans. 

Taber beboeren her giver det sig selv, hvis sagen ønskes prøvet i Boligretten.  

Men selv om beboeren skulle få medhold i Beboerklagenævnet, vil han ikke være bedre stillet.  

For så vil boligselskabet helt sikkert indbringe sagen for Boligretten: Sagen er både principiel og 

boligselskabet kan som allerede nævnt være fuldkommen ligeglad med omkostningerne. 

Beboeren kan derfor med sikkerhed gå ud fra, at so oder so vil der komme en egentlig retssag. 

Og at han kommer til at betale både for boligselskabets OG sine egne retsomkostninger, 

førstnævnte over huslejen og sidstnævnte af sin egen private lomme. 

Den nærliggende tanke er naturligvis, at boligselskaberne med gustent overlæg simpelthen satser 

på, at ingen beboer tør løbe denne risiko, når der udstedes diverse dekreter. 

Og, ja, lige pludselig findes der ikke længere noget beboerdemokrati, tilbage er kun de afdelings-

bestyrelser, der vil nøjes med at være et festudvalg og et gummistempel for ledelsen i 

boligselskabet. 

Boligselskabernes ledelse kalder dem gerne ”beboerdemokrater”, der til forveksling ligner et 

udtryk fra hedengangne DDR, hvor parlamentsmedlemmerne blev kaldt folkedemokrater…. 

Kære Kaare Dybvad, er vi på derhen?  

 

Med venlig hilsen 

Birte Vestergaard 

Formand for Lejernes Retshjælp 

Storkøbenhavn 


