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FLEKSIBLE UDLEJNINGSKRITERIER I 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

Fleksible udlejningskriterier i Københavns Kommune 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

Københavns Kommune og bolig-

organisationerne i kommunen er gået 

sammen om at styrke de almene bo-

ligområder og løse de boligsociale 

opgaver.  

Aftalen er baseret på et tæt og godt 

samarbejde mellem kommunen og 

boligorganisationerne, og formålet er 

at skabe og sikre en bred beboer-

sammensætning med social sam-

menhængskraft. Den fælles målsæt-

ning er at udvikle almene boligområ-

der, hvor størstedelen af befolknin-

gen har en tilknytning til arbejdsmar-

kedet eller uddannelsessystemet. 

Redskaberne er blandt andet juste-

ring af anvisningsretten og benyttelse 

af fleksibel udlejning.  

Aftalen evalueres årligt, så indsatsen 

hurtigt kan justeres, hvis der er behov 

for det. Aftalen trådte i kraft den 1. 

januar 2015 og gælder til og med den 

31. december 2018.  

Dette betyder, at familieboligerne, der 

skal udlejes efter fleksible udlejnings-

kriterier, skal 2/3 tilbydes til ansøge-

re, som opfylder et A-kriterium.  
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Fleksible udlejningskriterier i Københavns Kommune 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

A-KRITERIET:  
- ARBEJDSMARKENDSTILKNYTNING 

Har du eller din ægtefælle/samlever 

fast arbejde i mindst 25 timer om 

ugen, får du med aftalen lettere ved 

at få en bolig i en lang række af vores 

afdelinger, som er beliggende i Kø-

benhavns Kommune.  

Tidsbegrænsede ansættelser, herun-

der vikaransættelse, skal have en 

varighed på mindst 3 måneder.  

Når man får en bolig ud fra oven-

nævnte kriterium, vil du blive anmo-

det om at aflevere dokumentation for, 

at du opfylder dette kriterium.  

Følgende skal på forlangende frem-

sendes:  

 Kopi af ansættelseskontrakt 

 Kopi af den seneste lønseddel.  

Af enten ansættelseskontrakten eller 

lønsedlen skal det fremgå, at ansæt-

telsesforholdet har et omfang på 

mindst 25 timer om ugen.  

Hvis ens ansættelsesforhold er tids-

begrænset, eller man er ansat hos et 

vikarbureau, vil de 3 sidste måneders 

lønsedler udgøre tilstrækkelig doku-

mentation for beskæftigelsens varige 

karakter.  

Hvis der ikke kan fremlægges 3 må-

neders lønsedler, skal dokumentatio-

nen vise, at ansættelsen påbegyndes 

senest to måneder efter boligens 

overtagelsesdato.  

Selvstændig erhvervsdrivende og 

konsulenter skal fremlægge doku-

mentation for CVR-registrering samt 

omsætning i seneste år.  

Fast stilling med offentligt tilskud, 

f.eks. fleksjob, sidestilles med andet 

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 arbejdsgivere).  

Ansøgere som søger under A-

kriteriet:  

 Arbejdsmarkedstilknytning har 

fortrin frem for ansøgere, som 

søger under A-kriteriet: Under 

uddannelse. 
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Fleksible udlejningskriterier i Københavns Kommune 

BOLIGFORENINGEN VIBO 
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A-KRITERIET: 
 UNDER UDDANNELSE 

Hvis du skal påbegynde uddannelse 

eller er i gang med en uddannelse, vil 

det forudsætte, at uddannelsen er  

SU-berettiget eller omfattet af en ud-

dannelsesaftale 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 

du blive anmodet om at fremlægge 

dokumentation for, at du opfylder 

dette kriterium. 

 

 

 

Følgende skal på forlangende frem-

sendes: 

 Dateret og underskrevet 

erklæring fra uddannelses-

institutionen om indskrivning 

 Kopi af uddannelsesaftale eller 

lærlingekontrakt.  

Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, 

f.eks. på grund af ferieperiode, skal 

dokumentationen vise, at uddannel-

sen påbegyndes senest to måneder 

efter boligens overtagelsesdato. 

Hvis du eller din ægtefælle/samlever 

ikke har arbejde i mindst 25 timer om 

ugen, eller du ikke er under uddannel-

se, så er der også mulighed for, at du 

kan søge under B-kriteriet: Seniorer. 
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Fleksible udlejningskriterier i Københavns Kommune 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

B-KRITERIET: 
- SENIORER  

1/3 tilbydes til ansøgere, som opfyl-

der et af nedenstående fleksible ud-

lejningskriterier:  

1. Hvis du eller din ægtefælle/sam-

lever er fyldt 62 år (senior), har fast 

bopæl i Københavns Kommune og 

afgiver en større bolig end det 

ansøgte. 

2. Når man får en bolig ud fra ovenn-

ævnte kriterium, vil boligforeningen 

på et givent tidspunkt anmode dig om 

dokumentation for, at du opfylder 

dette kriterium.  

Hvis du eller din ægtefælle/

samlever er fyldt 62 år (senior), har 

fast bopæl i Københavns Kommune 

afgiver en større bolig end det 

ansøgte og er i arbejde eller er 

pensionerede. 

Når man får en bolig ud fra oven-

nævnte kriterium, vil du blive anmo-

det om at aflevere dokumentation for, 

at du opfylder dette kriterium.  

Følgende skal på forlangende frem-

sendes:  

 Du/I skal have fast bopæl i 

Københavns Kommune, hvilket 

dokumenteres ved fremlæg-

gelse af bopælsattest.  

 Nuværende boligs størrelse 

dokumenteres ved fremlæg-

gelse af BBR-udskrift eller kopi 

af gældende lejekontrakt/skøde.  

 Du eller din ægtefælle/samlever 

skal være fyldt 62 år, hvilket 

f.eks. kan dokumenteres ved 

fremlæggelse af kopi af syge-

sikringsbevis og billedlegitima-

tion. 

 Dokumentation for arbejde er 

som for ansøgere under A-

kriteriet; Arbejdsmarkedstil-

knytning eller kopi af lønsedler, 

hvis man er pensionerede. 
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Sidst revideret: 
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Boligforeningen VIBO 

Sankt Peders Stræde 49 A 

1453 København K  

Kontakt: 

Telefon 33 42 00 00 

Mail vibo@vibo.dk  

Ekspeditionstid: 

Mandag - torsdag kl. 10 - 14 

Fredag kl. 10 - 13  

Info: 

CVR-nummer 36 51 17 10 

EAN-nummer 5790002192685  


