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Fleksible udlejningskriterier i Frederiksberg Kommune 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

Frederiksberg Kommune og boligor-

ganisationerne i kommunen er gået 

sammen om at styrke de almene bo-

ligområder og løse de sociale opga-

ver. Der er derfor mellem kommunen 

og boligorganisationerne indgået af-

tale om fleksibel udlejning. 

Frederiksberg Kommune og Boligfor-

eningen VIBO har indgået aftale om, 

at der i perioden 2016 - 2019 iværk-

sættes fleksibel udlejning af familie-

boligerne i afdeling 117, Kongens 

Bryghus og i afdeling 177, Vodroffs 

Tværgade på Frederiksberg. 

Aftalen er baseret på et tæt og godt 

samarbejde mellem kommunen og 

Boligforeningen VIBO, og formålet er 

at sikre en varieret og socialt bære-

dygtig beboersammensætning i de 

almene boligområder bl.a. ved hjælp 

af fleksibel udlejning. 

DER ER INDGÅET AFTALE OM 

FØLGENDE FLEKSIBLE 

UDLEJNINGSKRITERIER 
A.1  Fortrinsret for personer 

(kontraktindehaver eller ægte-

fælle/samlever), der kan doku-

mentere, at de har fast arbejde 

A.2  Fortrinsret for unge under ud-

dannelse (kontraktindehaver 

eller ægtefælle/samlever). 

Fleksible udlejninger sker efter anci-

ennitet på ventelisten til personer, der 

opfylder et af de to kriterier. Beboere, 

som søger bolig i egen afdeling, skal 

ikke opfylde de fleksible kriterier. 
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Fleksible udlejningskriterier i Frederiksberg Kommune 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

FORTOLKNING  

- FAST ARBEJDE 
 Et medlem af husstanden skal 

have fast arbejde, og 

beskæftigelsen skal have et 

omfang på mindst 25 timer 

gennemsnitligt pr. uge 

 Tidsbegrænsede ansættelser 

herunder vikaransættelser skal 

have en varighed på mindst 3 

måneder 

 Ansættelser med offentligt 

tilskud f.eks. fleksjob sidestilles 

med andet arbejde. 

Beskæftigelsens omfang 

vurderes ud fra arbejdstids-

aftalen (ikke de facto præsteret 

antal timer). 

FORTOLKNING  

- UNDER UDDANNELSE 
 Unge uddannelsessøgende, 

som tilhører den berettigede 

personkreds i forhold til almene 

ungdomsboliger 

 Uddannelsen skal være SU-

berettiget eller omfattet af en 

uddannelsesaftale eller 

lærlingekontrakt. 
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