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Historien kort 

Det er tilladt at drømme.

Vejen til den nuværende ordning og justeringer gennem årene.
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Rammer for kollektiv råderet (individuel modernisering)

Hvorfor er det repræsentantskabet, der skal tage stilling til rammerne?

Hvad er tidligere besluttet på repræsentantskabsmødet?

Rammerne besluttes på afdelingsmødet

8. november 2022

https://www.vibo.dk/uploads/tx_vibo_company/stamdata/rgl03.pdf
https://www.vibo.dk/uploads/tx_vibo_department/pdfs/afdmb107_01.pdf
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Begreber 

‘Kollektiv forbedring’

Afdelingen gennemfører en kollektiv udskiftning af f.eks. køkkener, der finansieres 
gennem en huslejeregulering, og som omfatter alle boliger.

‘Råderet’

Begrebet råderet dækker over, at den enkelte beboer selv bestemmer, hvad der ændres, 
og selv afholder udgifterne til alle moderniserings- og forbedringsarbejder.

Forbedringslejeforhøjelse 

Ved råderet har afdelingen en vedligeholdelsesandel.

8. november 2022
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Begreber
‘Kollektiv råderet’ (‘individuel modernisering’) 

Kollektiv råderet betyder, at afdelingens beboere kan foretage ændringer i boligen.

Ved kollektiv råderet kan afdelingsmødet beslutte, hvilke arbejder, der er omfattet af 
ordningen. 

Finansieringen af arbejdet sker via optagelse af lån i afdelingen, hvilket afvikles gennem et 
lejetillæg for det enkelte lejemål, der betales som en del af den samlede husleje. 

Ved kollektiv råderet har afdelingen en vedligeholdelsesandel.

8. november 2022
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Alle har ret til et flot køkken 

VIGTIGT:

Uanset hvad repræsentantskabet beslutter i dag, ændrer det ikke på retten til at råde i egen 
bolig eller VIBOs målsætning på området.

Det er alene et spørgsmål om finansiering. 

8. november 2022
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Hvorfor er vi her?
Tilsynet har indskærpet

Afdelingen skal afholde vedligeholdelsesdelen.

Det betyder, at ordningen om kollektiv råderet ikke kan fortsætte i sin nuværende form. 

I skal derfor beslutte: 

1) Skal ordningen om kollektiv råderet (individuel modernisering) afskaffes helt.

eller

2) Skal ordningen om kollektiv råderet (individuel modernisering) ændres.

8. november 2022
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Problemstillinger

• Finansiering / lån / sikkerhed

• ”Der skal afsættes passende midler til at vedligeholde”

• Vedligeholdelsesdelen – hvor meget er det? 

• Standard køkken/bad kontra tilskud?

• Hvad med udestuer og altaninddækninger? 

• Hvor skal pengene komme fra?

8. november 2022
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Hvorfor er grænsen sat ved 5%?

• Hvorfor foreslås der en ramme på en samlet huslejestigning på højst 5%?

• Kommunal godkendelse over samlet 5%.

• Forventet større huslejestigninger de kommende år og så yderligere pga. af køkken / 

bad? 

• Udfordringerne med de nuværende forventede huslejestigninger? 

• Boliger for alle – udelukker vi nogle?

8. november 2022



10

Konsekvens ved mulighed 1)
afskaffelse af kollektiv råderet i VIBO

Hvis repræsentantskabet vedtager mulighed 1) at afskaffe kollektiv råderet, 
stopper afdelingernes mulighed for at anvende kollektiv råderet (individuel 
modernisering).

Derved er beboernes eneste mulighed for individuelle ændringer i boligen at 
benytte råderetten.

Der skal afsættes penge til vedligeholdelsesdelen for råderetsarbejder.
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Konsekvens ved mulighed 2) 
fortsætte muligheden for kollektiv råderet 

Hvis repræsentantskabet vedtager mulighed 2) at fortsætte muligheden for 
kollektiv råderet i en ændret model, suspenderes ordningen pr. d.d. 

På afdelingsmødet skal det derefter besluttes, enten hvordan den enkelte 
afdeling vil tilpasse nuværende regler inden for nye rammer, eller stoppe 
muligheden helt. 

Fortsættes…

8. november 2022
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Konsekvens ved mulighed 2) (fortsat) 
Afdelingsmødet skal tage stilling til: 

• Vedligeholdelsesdel i form af tilskud, samt størrelse på tilskud.

• Ens tilskud eller differenceret efter m2.

• Køkkenets / badeværelsets levetid (trappemodel). 

• Maksimalt antal udskiftninger om året i afdelingen.

• Værdi af bestående installation – som tilskuddet reduceres med.

• Nuværende beløbsgrænser bibeholdes.

• (Håndtering af misligholdelse)
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Regneeksempler 

Beslutninger påvirker huslejen.

Hovedprincip: 

Tilskud * antal emner = totalbeløb / antal lejemål / 12 = gennemsnit pr. måned pr. lejemål i kroner.

30.000 kr. *10 stk.  køkken/bad = 300.000 / 75 lejemål= 4.000/12 = 333 kr./md. 

Hvad med det, der allerede står i langtidsplanen? 

Økonomiafdelingen udarbejder regneeksempel for den enkelte afdeling til brug på 
afdelingsmødet.

8. november 2022
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Trappemodel 

8. november 2022
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Betydning for den enkelte 

Ønsker man at gennemføre kollektiv råderet: 

Simplificeret eksempel:

Husleje pr måned 8.000 1%= kr. 80 kr. max 5% = kr. 400

Lånebeløb der kan afdrages med kr. 400 = ca. kr. 45.000

9. november 2022
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Betydning for den enkelte 

Pris for køkken inkl. omkostninger: kr. 75.000

Tilskud minus værdi af bestående kr. 25.000

Rest kr. 50.000

Max lånebeløb = kr. 45.000 

Nødvendig egenbetaling = kr. 5.000

Og det er hvis den ordinære huslejestigning = 0%
1% = kr. 80  For 200 kr/md kan man låne kr. 20.000 (2,5%). For 300 kr/md kan man låne Kr. 35.000 (3,75%)

9. november 2022
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Afledte problemstillinger 

Når afdelinger optager lån med sikkerhed i afdelingen

Hvad med dem, der allerede har gennemført kollektiv råderet?

Skal de være med til at spare op til vedligeholdelsesdelen: JA 

Skal de også have udbetalt tilskud: NEJ

8. november 2022
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Tak for i dag

8. november 2022


