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Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Lands-
byggefondens renoveringsramme i 2020) 
 
Danske Ældreråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med høring over udkast til 
forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoverings-
ramme i 2020). 
 
Danske Ældreråd hilser det velkommen, at regeringen sammen med et stort flertal af Folketingets partier 
har besluttet at afsætte 30,2 mia. kr. til renoveringer af almene boliger frem mod 2026, herunder at øge 
Landsbyggefondens støtteaktivitet i 2020 med henblik på at afvikle ventelisten af allerede prækvalificerede 
renoveringsprojekter.  
 
Vi er ikke mindst glade for, at der med boligaftalen 2021-2026 er særskilt fokus på at øge indsatsen med 
bedre tilgængelighed i den almene boligsektor. 
 
Danske Ældreråd er optaget af at sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger til ældre, som kan fremme aktive 
og sunde ældreliv, skabe stærke fællesskaber og bidrage til ældres trivsel og tryghed. Vi bliver mange flere 
ældre i de kommende år, og der ligger en stor udfordring i at sikre nok ældreegnede boliger.  
 
Fra landets 98 ældreråd oplever vi, at der ikke mindst er behov for at sikre et større udbud af billige boliger 
til ældre, da høje priser for mange ældre er en udfordring i forhold til at flytte i mere ældreegnede boliger. 
Det er derfor vigtigt at rette fokus mod den almene sektor og øge antallet af ældreegnede almene boliger. 
 
Det er positivt at Landsbyggefondens bestyrelse i deres vurdering af ansøgninger inddrager iagttagelse af 
den demografiske udvikling. Danske Ældreråd opfordrer til at Landsbyggefondens bestyrelse, i deres vurde-
ring og tildeling, også inddrager demografisk stigning i ældre borgere over 60+. Ældre er i kraftig stigning på 
landsplan og behovet for almene ældreboliger er betydeligt, men nogle af landets 98 kommuner er mere 
udfordret end andre på området.   
  
I Danske Ældreråd håber vi, at lovforslaget om at øge støtteaktiviteten i 2020 og afvikle ventelisten i Lands-
byggefonden vil sikre ikke alene sundere og grønnere almene boliger, men også flere ældreegnede boliger, 
der med eksempelvis niveaufri adgang, elevatorer og lign. er tilgængelige for ældre mennesker.  
 
 
På vegne af bestyrelsen i Danske Ældreråd,  
 
 
 
 
Mogens Rasmussen     Trine Toftgaard Lund 
Formand      Sekretariatschef 


