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FLEKSIBLE UDLEJNINGSKRITERIER I 
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
Høje-Taastrup Kommune og Boligfor-
eningen VIBO er gået sammen om at 
styrke de almene boligområder ved at 
skabe en mere afbalanceret beboer-
sammensætning i afdeling 121, 135 
og 830. 

Aftalen trådte i kraft den 2. maj 2015 
og er gældende indtil den 31. decem-
ber 2018. 

Dette betyder, at 65 % af boligerne 
skal udlejes efter følgende fleksible 
udlejningskriterier og i prioriterede 
rækkefølge:

1. Arbejdsmarkedstilknytning
2. Under uddannelse
3. Senior.
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1. ARBEJDSMARKEDS- 
 TILKNYTNING
Ansøger eller dennes ægtefælle/samle-
ver har fast arbejde i mindst 25 timer 
om ugen. Tidsbegrænsede ansættelser, 
herunder vikaransættelse, skal have en 
varighed på mindst 3 måneder. 

Når man får en bolig ud fra oven-
nævnte kriterium, vil der anmodes om 
at aflevere dokumentation for, at man 
opfylder dette kriterium.  

Følgende skal på forlangende fremsendes: 
 
• Kopi af ansættelseskontrakt og 

den seneste lønseddel.  
Af enten ansættelseskontrakten 
eller lønsedlen skal det fremgå, at 
ansættelsesforholdet har et om-
fang på mindst 25 timer om ugen.  
 
 
 
 

Hvis ens ansættelsesforhold 
er tidsbegrænset, eller man er 
ansat hos et vikarbureau, vil de 3 
sidste måneders lønsedler udgøre 
tilstrækkelig dokumentation for 
beskæftigelsens varige karakter. 
 
Hvis der ikke kan fremlægges 3 
måneders lønsedler, skal doku-
mentationen vise, at ansættelsen 
påbegyndes senest to måneder 
efter boligens overtagelsesdato.   
 
Selvstændig erhvervsdrivende og 
konsulenter skal fremlægge do-
kumentation for CVR-registrering 
samt omsætning i seneste år.   
 
Fast stilling med offentligt tilskud, 
f.eks. fleksjob, sidestilles med an-
det arbejde. Der skal fremlægges 
kopi af fleksaftalen, hvor det af 
denne skal fremgå beskæftigelsens 
omfang på 25 timer (ikke det antal 
timer man arbejder hos arbejdsgi-
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veren). 

2. UNDER UDDANNELSE
Hvis ansøger skal påbegynde uddan-
nelse eller er i gang med en uddannel-
se, vil det forudsætte, at uddannelsen 
er SU-berettiget eller omfattet af en 
uddannelsesaftale eller lærlingekon-
trakt. 
 
Den boligsøgende skal modtage un-
dervisning i et omfang, der berettiger 
til SU. 

Når man får en bolig ud fra oven-
nævnte kriterium om uddannelse, vil 

man blive anmodet om at frem-lægge 
dokumentation for, at man opfylder 
dette kriterium.  
Følgende skal på forlangende frem-
sendes:  
• Dateret og underskrevet erklæring 

fra uddannelsesinstitutionen om 
indskrivning.   

• Kopi af uddannelsesaftale eller 
lærlingekontrakt.   
 
Hvis uddannelsen ikke er påbe-
gyndt, f.eks. på grund af ferie-
periode, skal dokumentationen 
vise, at uddannelsen påbegyndes 
senest to måneder efter boligens 
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overtagelsesdato.  

3. SENIOR
Ansøger eller dennes ægtefælle/sam-
lever er fyldt 62 år (senior), som har 
fast bopæl i Høje- Taastrup Kommune, 
og som ikke længere har en bolig som 
opfylder deres behov. 

Når man får en bolig ud fra ovennævn-
te kriterium, vil boligforeningen på et 

givent tidspunkt anmode om doku-
mentation for, at man opfylder dette 
kriterium.  
Følgende skal på forlangende fremsen-
des:   

• Bopælsattest samt skriftlig rede-
gørelse for baggrunden for, at man 
ønsker at flytte til en anden bolig.
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