
Aftale om ændring af ventelistesystemet for udlejning af almene familieboliger 

mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti  

af den 4. marts 2019 

Parterne er enige om, at der skal skabes et mere retfærdigt, gennemsigtigt og objektivt 

udlejningssystem, der sikrer ligebehandling. Derfor skal hver anden ledige almene bolig i fremtiden 

allokeres direkte til boligsøgende på den eksterne venteliste. 

I dag bliver ledige almene familieboliger, som ikke omfattes af den kommunale anvisningsret, som 

udgangspunkt udlejet efter et ventelistesystem – en intern venteliste (oprykningsventelisten) og den 

eksterne venteliste. Lejere som er opskrevet på den interne venteliste, og som ønsker en anden bolig i en 

af boligorganisationens afdelinger, har med den interne venteliste fortrinsret i forhold til boligsøgende 

på den eksterne venteliste.  

I praksis betyder det, at den gruppe af lejere, som har fået foden indenfor, er mere privilegerede end 

dem udenfor.  Dermed kan en almen bolig blive til en ”karriere-boligform”, hvor personer, der er 

skrevet tidligt op, over tid kan rykke op og eksempelvis nå én bestemt attraktiv boligafdeling.  

På den baggrund er parterne enige om en ny model, hvor hovedreglen bliver, at hver anden ledige 

almene bolig fordeles direkte til boligsøgende på den eksterne venteliste, og de øvrige ledige almene 

boliger uændret fordeles til boligsøgende på den interne venteliste. Det betyder, at personer som i dag 

står opskrevet på eksterne ventelister uden at have boet i en almen bolig i årtier, i højere grad end i dag 

vil få adgang til attraktive almene boliger. Samtidig vil modellen bidrage til en mere blandet 

beboersammensætning i områder, hvor der er ventelister.  

Aftaleparterne er enige om, at reglerne for den kommunale anvisning og fleksibel udlejning, som giver 

kommune og boligorganisation mulighed for at aftale særlige udlejningskriterier, herunder kriterier for 

udlejning efter henholdsvis oprykningsventelisten og den eksterne venteliste, opretholdes uændret.  
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