Strategi for
DISPOSITIONSFOND,
TRÆKNINGSRET og ARBEJDSKAPITAL

Bo-Vita
Vedtaget på møde i organisationsbestyrelsen den
14. oktober 2021.
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DE
LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER

STRATEGI for
DISPOSITIONSFOND m.v.

Her er en overordnet præsentation af de
lovgivningsmæssige rammer for Landsbyggefonden, dispositionsfonden, trækningsretten og arbejdskapitalen.
LANDSBYGGEFONDEN
Landsbyggefonden kan yde:
•

•

•

•

Renoveringsstøtte, der dækker finansiering af renoveringer, forbedringer,
ombygning, sammenlægninger af lejligheder og miljøforbedringer, byggeskader
(når bygningerne er ældre end 20 år)
samt støjbekæmpelse.
Støtte til sociale og forebyggende indsatser, som kan medvirke til at vende
udviklingen i socialt udsatte boligområder.
Der er afsat en ramme til sociale og
forebyggende tiltag samt huslejenedsættelse. Der er krav om en helhedsplan, som skal være godkendt af kommunen.
Støtte til områder, der er klassificerede
som ghettoer, med kapitaltilførsel til
strategisk nedrivning samt støtte til
ændringer af infrastrukturen i boligområdet.
Driftsstøtte i form af tilskud eller lån til
problemramte boligafdelinger. Det kan
være dækning af underskud, løbende
driftsstøtte, huslejesikring og -bidrag, fx
i forbindelse med omprioritering.

DISPOSITIONSFONDEN
Boligorganisationens dispositionsfond
udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal
anvendes som stødpude ved uforudsete
begivenheder. Fonden sikrer boligafdelingernes fortsatte eksistens som tidssvarende og velfungerende boligafdelinger gennem midler til fysisk, økonomisk og social
opretning.
Dispositionsfonden kan give:
•
•
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Støtte til dækning af tab eller forebyggelse af tab ved en boligafdelings drift.
Obligatorisk dækning for udgifter som
følge af ledige boliger, hvis ikke kommunen
giver dispensation.

DE
LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER
•
•

STRATEGI for
DISPOSITIONSFOND m.v.

TRÆKNINGSRETTEN
Hver boligorganisation har en konto i
Landsbyggefonden, hvorfra de kan trække
midler til delvis finansiering af arbejder i
boligafdelingerne 5 år frem i tiden.

Dækning for udgifter til beboerrådgivning samt betaling for normalistandsættelse.
Dækning for rimelige flytteudgifter som
følge af opsigelser pga. ombygninger/
sammenlægninger.

Fra trækningsretten ydes tilskud til maksimalt 2/3 af udgiften til forbedringsarbejder
(det kan fx være forbedringer af toilet/bad/
køkken, brandsikring, klimaskærm m.v.).

Anvendes dispositionsfondens midler til at
nedsætte huslejen, skal lejen herefter stå i
rimeligt forhold til sammenlignelige boliger.

Bo-Vita beslutter tilskudsprocenten, som
generelt er ca. 30.

Udlån til modernisering og forbedringer
• Lån skal afdrages over højst 30 år.
• Der kan ydes løbende støtte til betaling
af realkreditlån og refusion af støtte fra
Landsbyggefonden.
• Der kan ydes midlertidige lån, hvis boligorganisationens økonomi ikke bringes i
fare.
• Udlån eller tilskud til nedsættelse af
lejen i forbindelse med omprioriteringer
m.v. forudsætter, at dispositionsfonden
har en passende størrelse, og at der
foreligger samtykke fra ministeriet.

ARBEJDSKAPITALEN

Ved udlån skal dispositionsfondens midler
mindst forrentes med Nationalbankens diskonto (p.t. 0,75 %) minus 2 %-point. Dette
gælder dog ikke ved udlån for at imødegå
tab i afdelinger.

Arbejdskapitalen kan boligorganisationen
bruge til:
• Diverse udlæg
• Opstart af projekter
• Imødegåelse af tab
• Tilskud til boligafdelinger.
Der er ikke fastlagt specifikke regler for
arbejdskapitalens anvendelse.
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STRATEGI for

STRATEGI
DISPOSITIONSFOND m.v.
FOR STØTTE TIL
BOLIGAFDELINGERNE
Formålet med denne strategi er at understøtte Bo-Vitas visioner og øvrige strategier
inden for fx budget-, boligsocial-, drifts- og
bygherrestrategi.

Arbejdskapitalen: Anvendes ved projekter,
som ikke kan finansieres af Landsbyggefonden, trækningsretten og dispositionsfonden, det kan fx være ved etablering af
infoserver-system.

Strategien for dispositionsfonden skal sikre,
at de midler, Bo-Vita har til rådighed, udnyttes bedst muligt i forhold til de mål, organisationen ønsker at fremme. Gennem budgetstrategien prioriteres de boligafdelinger,
som forvaltningen anbefaler kommer i
betragtning til støtte.

STØTTEMÅDE OG -BETINGELSER
Ifølge lovgivningen ydes der tilskud ud fra
en konkret stillingtagen, og hvis følgende
elementer indgår:
•

PRIORITERING AF STØTTEMULIGHEDER
Landsbyggefonden: Der søges om støtte
til byggeskader, gennemgribende renoveringer, lejlighedssammenlægninger, boligsociale projekter, husleje- og miljøforbedringer for relevante boligafdelinger.

•
•

Trækningsretten: Anvendes i projekter, som
ikke kan finansieres af Landsbyggefonden,
fx forbedringer af badeværelser og køkkener.
Dog ydes der også støtte i projekter, hvor
der er krav om medfinansiering fra Landsbyggefonden.

Støtteperiode. Er der tale om her og nustøtte med en klausul om, at tilskuddet
skal være brugt inden en bestemt dato,
eller gives støtten over flere år?
Størrelse af tilskud. Jo større tilskud, jo
flere krav kan der være til beskrivelse af
formål og evaluering for at opnå støtte.
Tilskudsbetingelser. Der kan fx stilles
krav om miljø- og energiforbedrende
tiltag og medfinansiering. Hvis krav ikke
opfyldes, kan det medføre en reduktion
i støtten.

Ifølge lovgivningen ydes der lån ud fra en
konkret stillingtagen, og hvis følgende elementer indgår:

Dispositionsfonden: Anvendes til projekter,
som ikke kan finansieres af Landsbyggefonden og trækningsretten, det kan fx være
tilskud til boligafdelinger med driftstab og
ledige boliger. Dog ydes der også støtte i
projekter, hvor der er krav om medfinansiering fra Landsbyggefonden.

•

•
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Låneperiode. Hvornår udbetales lånet,
og hvornår skal det være tilbagebetalt?
Der kan være tale om gradvis ud- og
tilbagebetaling af lån.
Låneperiode og renter. Hvad er investeringens varighed og eventuelle driftsbesparelser ved investeringen? Praksis har
været at yde rentefrie lån (skal ses ift.
den aktuelle rente).

STRATEGI for

STRATEGI
DISPOSITIONSFOND m.v.
FOR STØTTE TIL
BOLIGAFDELINGERNE
•

•

Lånebetingelser. Der kan stilles krav om
fx miljø- og energiforbedrende tiltag,
leje/højere leje for p-pladser, sammenlægning af bestyrelser/afdelinger og/
eller medfinansiering i form af hævet
husleje, fx til fremtidige vedligeholdelsesarbejder samt eventuel fortætning.
Lån, der dækker forskel mellem bankog realkreditlån. Fx i boligafdelinger
med indekslån, hvor det ikke vurderes/
hvor der ikke kan opnås kommunal garanti for realkreditlån.

En ansøgning til organisationsbestyrelsen
ledsages altid af forvaltningens vurdering
af boligafdelingens behov for støtte i forhold til økonomisk råderum og omfanget
af boligsociale, bygnings- og miljømæssige
udfordringer.
Organisationsbestyrelsen i Bo-Vita er særligt opmærksom på afdelinger med indekslån.
EKSEMPLER PÅ, HVORNÅR DER KAN OPNÅS STØTTE

I forbindelse med organisationsbestyrelsens bevilling af lån fra dispositionsfonden
skal der, som udgangspunkt, altid være en
plan for tilbagebetaling og en forsikring om,
at boligafdelingens evt. fremtidige økonomiske overskud bruges til afdrag på lån til
dispositionsfonden efter afdrag på eventuelle lån for egne midler.

1. Til at gennemføre undersøgelser fra arbejdskapital og dispositionsfonden
•

•

Som udgangspunkt fordrer lån fra dispositionsfonden, at boligafdelingen ikke har likviditet/egne midler til at dække lånebehov.
BETINGELSER FOR AT OPNÅ STØTTE I
FORHOLD TIL BO-VITAS BUDGETSTRATEGI
• Der ydes støtte til de boligafdelinger,
hvor Landsbyggefonden har givet tilsagn om støtte under forudsætning
af medvirken fra boligorganisationens
egenkapital og/eller trækningsret.
• Derudover ydes kun støtte til enkeltafdelinger, som har behov for støtte, jf.
investeringsplan.

•
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Det kan fx være omfattende byggetekniske undersøgelser, der bl.a. kan bruges
ved ansøgning til Landsbygge- eller Byggeskadefonden.
Udarbejdelse af ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til fysisk helhedsplan, som evt. indbefatter udarbejdelse
af tilstandsrapport (udbedring af byggeskader, tilgængelighed, lejlighedssammenlægninger og miljøforbedring). Hvis
ansøgningen imødekommes af Landsbyggefonden, kan udgiften indgå i helhedsplanens samlede økonomi.
Udarbejdelse af ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til boligsocial
helhedsplan. Hvis ansøgningen imødekommes af Landsbyggefonden, kan
udgiften indgå i helhedsplanens samlede
økonomi.

STRATEGI for

STRATEGI
DISPOSITIONSFOND m.v.
FOR STØTTE TIL
BOLIGAFDELINGERNE
•

•
•

Undersøgelse af miljøforhold af betydning for den samlede ejendom – bl.a.
med henblik på sikring mod oversvømmelser, minimering af energi- og vandforbrug samt i forbindelse med erhvervelse af ejendom.
Udarbejdelse af fremtidssikringsanalyse.
Volumenstudier i forbindelse med kommende nybyggerier – fx ved fortætning.

•

•
•

2. Ved byggeskader med støtte fra dispositionsfonden
Der kan ydes midlertidige lån, evt. renteog afdragsfrit, indtil der foreligger endelig
afklaring på ansøgning og efter aftale med
Landsbygge-/Byggeskadefonden. Det kan
fx være i sager, hvor der er tale om større
byggeskader, som er af en karakter, hvor
der er behov for en hurtig indgriben for at
forhindre yderligere skader.

at det vil tage for lang tid at få afklaret
støtte fra Landsbyggefonden/anden ekstern part, og hvor der er stor usikkerhed
i forhold til, om Landsbyggefonden/anden ekstern part vil yde støtte
at de samlede udgifter til helhedsplanen
ligger under Landsbyggefondens bagatelgrænse, eller
at den eksterne bidragsyders administrative krav er for omkostningstunge i
forhold til det udbytte, organisationen
ønsker at opnå.

For boligorganisationens helhedsplaner
vil der i hver sag blive vurderet behovet
for støtte til at gennemføre tiltag, som kan
fremme bæredygtighed, effektiviseringer
og/eller arkitektur.
Tilsvarende vil blive vurderet i forhold til
nybyggeri, i den udstrækning at det ikke er i
modstrid med reglerne om støtte til almene
boliger m.v.

3. Ved helhedsplaner for boligafdelinger
med støtte fra trækningsretten og dispositionsfonden

4. Ved besparelser på el, vand, varme og
affald samt effektiviseringer med støtte fra
trækningsretten og dispositionsfonden

Der kan ydes støtte til modernisering og
forbedring af køkkener og badeværelser
samt etablering af altaner, også i forbindelse med kollektiv råderet, samt til forbedringer, som kan højne afdelingens effektivitet,
arkitektoniske kvaliteter samt bæredygtighed. Der kan endvidere ydes støtte/lån til at
gennemføre mindre helhedsplaner af fysisk
og boligsocial karakter, hvor det vurderes:

Der kan fx ydes støtte til følgende moderniseringer og forbedringer:
• El
Energibesparende belysning på fællesarealer og energibesparende anlæg, fx ventilation og solceller. Udvidelse af afdelingernes
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STRATEGI
DISPOSITIONSFOND m.v.
FOR STØTTE TIL
BOLIGAFDELINGERNE
el-infrastruktur, for at der kan etableres
ladestandere til beboernes el-køretøjer.

affaldshåndteringssystem, hvis kommunen,
mod beboerflertallets vilje, efterfølgende
stiller krav om genåbning af affaldsskakte.

• Vand
Installation af vandmålere. Der kan også
ydes støtte til vandsparetoiletter og faskiner, hvis der ikke kan opnås støtte fra Københavns Energi. Etablering af sikring mod
og minimering af skader ved oversvømmelser forårsaget af skybrud som kloakrenovering og LAR-projekter.

Der ydes kun støtte i ældreafdelinger til
fornyelse og modernisering af eksisterende
affaldshåndteringssystem (ikke kildesortering), hvor det er nødvendigt for at overholde gældende arbejdsmiljøregler.
• Effektivisering
Effektivisering, jf. Bo-Vitas drifts- og vedligeholdelsesstrategi, som medfører besparelser i driften, og støtte til at undersøge/
afprøve nye metoder til effektivisering.

• Varme
Udskiftning af vinduer, som er i en stand,
der nødvendiggør udskiftning. Der gives
udelukkende støtte ved udskiftning til nye
vedligeholdelsesfrie og lavenergivinduer
med den højest opnåelige energiklasse. For
boligafdelinger, der er generet af trafikstøj,
vil der kunne ydes støtte til støjdæmpende
ruder. Endvidere ydes der støtte til efterisolering.

Generelt om ydelse af støtte
Støtten vurderes i forhold til, hvilken driftsbesparelse boligafdelingen/beboerne kan
opnå ved investeringen over tid. Tilbagebetalingen af lån bør tilrettelægges i forhold
til, hvor hurtigt driftsbesparelser tjener
investeringen hjem.

• Affald
Omfattende omstilling som følge af øget
krav om sortering af affald i flere fraktioner.

5. Boligsociale indsatser med støtte fra
arbejdskapitalen og dispositionsfonden

I familie- og ungdomsboligafdelinger kan
der støttes med lån i forbindelse med
aflukning af affaldsskakte og etablering
af kildesortering, hvis det er vedtaget på
afdelingsmøde. Endvidere garanteres støtte
til lån til fornyelse og modernisering af

Der kan fx ydes støtte til:
• Basiskurser for bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
• Sociale aktiviteter (dog ikke fortæring)
• Understøttelse af trivselsindsats i form
af frivilligt arbejde i boligafdelingerne og
brobygning til lokale tilbud.
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STRATEGI
DISPOSITIONSFOND m.v.
FOR STØTTE TIL
BOLIGAFDELINGERNE
•

Forbedring af beboerlokaler og udearealer, når der kan opnås ekstern medfinansiering – fx fra kommune eller fonde.

Derudover kan der ydes midlertidig støtte
efter aftale med Landsbyggefonden i de
tilfælde, hvor der er behov for hurtig støtte,
indtil Landsbyggefonden har færdigbehandlet ansøgningen om støtte.

6. Tryghedsskabende tiltag i socialt udsatte
afdelinger med støtte fra dispositionsfonden

7. Udlejningsproblemer med støtte fra
dispositionsfonden

Der kan fx ydes støtte til:
• Bedre belysning af såvel inden- som
udendørs fællesarealer
• Videoovervågning
• Briklåsesystem
• Hegning.

Der kan fx ydes støtte til:
• Afvikling af underskud pga. udlejningsproblemer.
• Annoncering/kampagneaktiviteter for at
fremme udlejning.
• Nedsættelse af husleje, hvor der ydes et
lån, som eventuelt er rente- og afdragsfrit de første år. Lånebeløbet aftrappes i
lånets løbetid – fx gennem de 5 sidste år
af låneperioden. Lånet ydes til imødegåelse af tab.
• Ombygninger af lejligheder.

Der kan ydes understøttende tryghedsindsats i boligafdelingerne med fx:
• Behandling af beboerklager (ofte med
hjemmebesøg hos de berørte parter)
• Facilitering af konfliktmæglingsmøder
ved beboerstridigheder
• Visitering af sociale sager til myndighederne
• Igangsættelse af tryghedsskabende indsats(er), hvis der fx er utryghedsskabende ophold i kældre og på fællesarealer
• Visitering af kriminelle forhold til politiet
• Udførelse af tryghedsskabende foranstaltninger
• Tilstedeværelse i boligafdelinger, hvor
det giver mening i forhold til opgavens
art
• Undersøgelse af sager vedrørende ulovligt ophold i lejemål
• Afholdelse af beboermøder med tryghedsskabende forhold
• Hjælp til boligafdelinger ved genhusning.

8. Underskud med støtte fra dispositionsfonden
Der kan fx ydes støtte til:
• Dækning af underskud, som uforskyldt
er opstået, fx på grund af udskudt/forsinket helhedsplan
• Ekstraordinære udgifter i forbindelse
med ejendomsfunktionærers fratræden
• Mellemfinansiering i en kortere årrække
for at forebygge underskud og sikre en
jævn huslejeudvikling.
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Det kan fx være støtte til:
• Gennemførelse af fælles udbud, fx elevatorer, varme- og vandmålere
• IT-værktøjer, fx investering i infoserver-system til brug ved fraflytning
• Udvikling af administrative redskaber,
som kan komme alle boligafdelinger til
gavn
• Uddannelse af ejendomsfunktionærer
• Udformning af informationsmateriale,
som kan styrke beboerdemokratiet
• Juridisk bistand
• Udviklingsprojekter
• Granskninger og i-bygning.

9. Samdrift med støtte fra dispositionsfonden
og arbejdskapital
Der kan ydes støtte til tiltag, som fremmer
sammenlægning/samdrift og derved driftsbesparelser på tværs af boligafdelinger. Det
kan fx være støtte til:
•
•
•
•

Afvikling af underskud og etablering af
vandmålere i boligafdelinger i forbindelse med sammenlægning
Fællesbestyrelser (aktiviteter, kurser
o.l., som fremmer samarbejdet i de nye
bestyrelser)
Forskellige fællesfaciliteter, der kan
udnyttes bedre på tværs af afdelinger, fx
vaskerier, maskinpark og beboerlokale
Kursusaktiviteter, som skal fremme en
bedre udnyttelse af ejendomsfunktionærernes kompetencer på tværs af
boligafdelingerne i forbindelse med
driftssamarbejde.

11. Beboeraktivitet i afdelinger med støtte
fra arbejdskapitalen
Der kan ydes støtte til beboeraktiviteter af
særlig karakter og/eller i særlige anledninger – fx ved et 50-årsjubilæum i en boligafdeling.
12. Omlægning af udearealer til mere biodiversitet
Der kan ydes støtte til at fremme biodiversitet i boligafdelingerne. Det kan fx ske
gennem Bo-Vitas indmeldelse i foreninger
som Vild Med Vilje og ved at indgå aftaler
med leverandører om naturfaglig rådgivning/analyser. Endvidere kan der ydes lån
til større projekter der fremmer af biodiversitet.

10. Tværgående projekter med støtte fra
arbejdskapitalen
Der kan ydes støtte til tiltag, som generelt
er til gavn for alle eller flere boligafdelinger,
herunder fællesprojekter på tværs af afdelinger, som fremmer forvaltningens muligheder for at løse opgaver så professionelt
som muligt.
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