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Et amerikansk bud
på seniorfælleskabet
I de senere år er et stort antal bysamfund af ældre
– retirement communities – skudt op i det sydvestlige USA.
Samfundene er en succes og udgør et alternativ til
de danske seniorfællesskaber.
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ANMARK HAR I MIN OPTIK et af de bed-

ste boligfinansieringssystemer i verden.
Samtidig har vi en almen boligmasse, der
uanset problemerne i de udsatte områder
kan tåle sammenligning med socialt boligbyggeri
i et hvilken som helst land. De sidste store problemer, vi har oplevet på vores boligmarked, var
den nedslidte gamle boligmasse, ikke mindst i de
københavnske brokvarterer, som en massiv byfornyelse rettede op på i årene fra 1985-2000. Kort
sagt: Danskerne er ’forkælede’ rent boligmæssigt.
Vi er godt stillet, både hvad ejer- og lejeboliger
angår.
Af den grund har vi ikke særlige støtteordninger for at hjælpe folk ind på ejerboligmarkedet. Vi
har haft det tidligere i form af statslånshusene fra
1938 til 1958, men i nyere tid har hjælpen taget
andre former.
Sådan er det ikke i de lande, vi ofte sammenligner os med. I f.eks. Norge, Finland, Tyskland
og USA hjælper man unge eller mindrebemidlede med at komme ind på ejerboligmarkedet. Bag
hjælpen ligger en tanke om, at det at eje er en
positiv ting i sig selv.
I Danmark er det blevet sværere tider på ejerboligmarkedet. Det gælder for de unge i byerne,
for hvem en bolig er blevet ubetalelig dyr. Det
gælder også for nogle familier i yderområderne,
som klager over, at banken er uvillig til at give
dem lån. Men berettiger disse problemer lige
frem til at indføre særlige støtteordninger? Det vil
mange danskere nok opfatte som formynderi eller
en skæv prioritering af ressourcer, der kunne bruges bedre på andre områder som f.eks. sundhed
eller ældreområdet. Andre vil pege på, at offentlig støtte til ejerboligkøb blot vil skubbe priserne
højere op. På den måde havner støtten i lommen
på sælgerne.

"

Det kan også forekomme socialt uretfærdigt,
hvis skatteborgernes penge skal hjælpe unge til
at købe ejerbolig, hvorefter de unge senere i livet
kan opnå en skattefri kapitalgevinst på boligen
– en gevinst som lejere eller boligejere i provinsen ikke får. Endelig kan en offentlig garanti eller medfinansiering indebære en ’moral hazard’,
hvor långiverne bliver mindre opmærksomme på
problemer med udlån til kunder, når de kan tørre
tabet af på staten.
Argumenterne imod særlige støtteordninger
til ejerboligkøb står nærmest i kø og kommer fra
alle politiske og faglige hjørner. Dette er et område, hvor man er bedst tjent med at tænke sig
særdeles grundigt om, før man kaster sig ud i det.
Når det er sagt, bør vi også være åbne for at
kaste et fordomsfrit blik på, hvordan man i andre
lande har indrettet sig, hvilke mål man forsøger
opnået, og hvilke erfaringer man indhøster. Det
skader jo ikke at orientere sig.

Anvendte fotos:
Niels Åge Skovbo
RB/Scanpix
Istock
Alamy
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Argumenterne imod
særlige støtteordninger
til ejerboligkøb står
nærmest i kø og kommer
fra alle politiske og
faglige hjørner.
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Parcelhuskvarterer som
seniorfællesskaber under
Floridas sol
On Top of the World

I det sydøstlige USA har man inden for en relativ kort årrække gennemgået en
kolossal udvikling – befolkningsmæssigt og økonomisk – som har dannet baggrund
for etableringen af en række ’retirement communities’ – særlige byområder for
ældre beboere. Boligøkonomisk Videncenter har besøgt et af dem

USA

Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

V

I ER I FLORIDA, OG TEMPERATUREN kravler her

At drive en sådan forretning kræver altså en omfattende
viden og forståelse for ens kunder. Og den kompetence har
man opnået i ’On Top of the World’ gennem årtiers erfaringer.

om formiddagen op mod 28 grader. Der er ikke specielt fugtigt, og klimaet føles perfekt denne dag. Ken
Colen ejer firmaet ’On Top of the World’ og driver et
’retirement community’ – et særligt byområde for seniorer.
Han er afslappet og selvsikker på en behagelig måde, mens
han forklarer sit forretningskoncept.
’Choice is everything’, siger han. Kunden er i højsædet, og
måden at øge kundens værdi af produktet på er gennem en
række valgmuligheder: Valg af hus med forskellige størrelser
og prisklasser. Valg af indretning. Valg af vedligeholdelsespakker. Valg af fritidsmuligheder. Sågar valg af træer foran
huset. Her anbefaler man egetræer, men accepterer lakonisk,
at tilflyttere oppe fra frostbæltet i nordstaterne insisterer på
palmetræer.

Kingdom of Sun

I Florida, 425 km nord for Miami, ligger Ocala, der i gamle
dage mest var kendt som centrum for USA’s opdræt af fuldblodsheste. Området blev kaldt ’horse capital of the world’.
Herinde i landet midt mellem Atlanterhavet og den Mexicanske Golf er jordpriserne langt under det hysteriske niveau i kystområderne i Miami. Klimaet er fortsat ideelt, selv
om solen bager ned. Det forhold kan ikke undre i et område
(county, se faktaboksen på side 5), hvis officielle motto er
’Kingdom of the Sun’. I nyere tid er området blevet hjemste-
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En county i USA er en
administrativ geografisk
inddeling af en delstat.
Dets opgaver varierer fra
stat til stat. I de sydlige
stater er opgaverne typisk
omfattende og vedrører
retssystemet, hospitaler,
skolevæsen, støttede boligprogrammer, veje med
mere. Der er cirka 3.000
counties i USA.

Et prøvehus i ’On Top of the World’.
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det for en række af USA’s ’retirement communities’ – særlige
bysamfund for pensionerede. De kaldes også ’age-restricted
communities’, fordi beboerne skal opfylde et alderskrav. Typisk skal mindst én person i husstanden være fyldt 55 år.
Det er en form for USA’s Costa del Sol, om end der er
langt til kysten.
Disse samfund for seniorer er i løbet af de seneste årtier blevet en hamrende succes. Alene fra år 2000 til 2010
steg indbyggertallet i en række counties i området med over
100 pct. Udover ’On Top of the World’ er de mest kendte det
kæmpemæssige ’The Villages’, ’Stone Creek’, ’Trilogy’ og ’Arlington Ridge’.
I Danmark diskuterer vi netop nu det stigende antal ældre, bekæmpelsen af ensomhed og nye boligformer som seniorbofællesskaber. I USA, hvor det offentlige spiller en langt
mindre rolle end i Danmark i velfærdspolitikken, er ældreforsorgen meget varieret, lige som velfærden er mere ulige
fordelt end hos os. For de mindrebemidlede er det en stor
udfordring at blive ældre i USA, men billedet er ikke kun nød
og elendighed.

ner det, at man kigger på det med et åbent sind og lægger
sine skandinaviske fordomme fra sig for en stund.
For at forstå de særlige amerikanske retirement communities er det en god idé først at sætte sig ind i sydstaternes
økonomiske udvikling, og hvorfor de tiltrækker pensionisterne. Det amerikanske solbælte udgør den sydligste tredjedel
af USA, groft sagt områderne syd for den 36. breddegrad.
Dette område har siden 2. Verdenskrig haft en kraftig befolkningstilvækst og markant økonomisk fremgang, og området tegner sig nu for langt den største del af USA’s befolkningstilvækst. Man kan sige, at området i moderne tid har
gennemlevet en veritabel renæssance. Tidligere var det sydøstlige USA relativt økonomisk tilbagestående.
Florida havde længe en meget begrænset befolkning.
Ved udbruddet af 2. Verdenskrig var befolkningen kun på
det halve af Danmarks. Indbyggertallet i Florida begyndte at
vokse hurtigere fra 1950, og udviklingen tog yderligere fart
fra 1970. Så sent som i 1960 var Danmark og Florida befolkningsmæssigt set næsten lige store, men i dag er Floridas folketal 3,75 gange større end Danmarks. Det er en dramatisk
vending på relativt få år.

Et alternativ til danske seniorboliger

Markedet og den amerikanske middelklasse har fundet et
amerikansk svar på de danske seniorbofællesskaber. Bevares, det er et svar, der er tilsat palmetræer, parcelhuskvarterer og forudsætter en vis købekraft. Men det er ikke desto
mindre et velfungerende bud på et alternativ til den danske
tænkning. Det er ikke overklassen, der nyder sit otium i disse
samfund, men derimod den bredere middelklasse. I de seks
største ældresamfund i Florida – målt på antal boliger – starter boligpriserne på 100.000-125.000 dollars. Derfor fortje-

De mest folkerige stater

Solbæltet rummer i dag nogle af USA’s mest folkerige stater som Californien med 39,6 mio. indbyggere, hvoraf 2/3
bor i solbæltet. Texas har 28,7 mio. indbyggere og Florida
21 mio. indbyggere. Området rummer i dag store dynamiske
metropolregioner som Los Angeles (13,3 mio. indbyggere),
Dallas-Fort Worth (7,1 mio.), Houston (6,7 mio.), Miami (6
mio.), Atlanta (5,7 mio.) og Phoenix med 4,6 mio. indbyggere.

F LO R I DA

Solbæltets tiltrækningskraft hænger sammen med det
attraktive klima og den teknologiske udvikling med aircondition, der gjorde det muligt for almindelige lønmodtagere
at udholde årets varmeste perioder i boligen såvel som på
arbejdspladsen uden større omkostninger. De samme forhold
gør sig også gældende for pensionister. Som en følge heraf
har Florida (sammen med Maine og Puerto Rico) i dag den
højeste andel af seniorer, der er fyldt 65 år, med 20 pct.

Hertil kommer turismen. Solbæltet rummer nogle af
USA’s – og verdens – største turistcentre i form af Disney
World i Orlando (verdens mest besøgte forlystelsespark), Disney Land i Californien (Verdens næstmest besøgte forlystelsespark), Universal Orlando, the Strip i Las Vegas, SeaWorld
(Orlando, San Diego og San Antonio) og mange flere.
Verdens tre travleste krydstogthavne målt på antal passagerer ligger i det sydlige Florida i Miami, Port Canaveral
og Port Everglades. Hertil kommer havnene i Tampa og New
Orleans. Også turist- og forlystelsesindustrien med sine mange servicejob nyder godt af den billige arbejdskraft i form
af de mange indvandrere i solbæltet. Men samtidig udgør
kombinationen af de mange indvandrere og de lavtlønnede
servicejob også et boligmæssigt problem, idet områderne udmærker sig ved at have nogle af USA’s højeste boligpriser.
Dertil kommer, at de senere års mere kritiske holdning til
immigranter i USA er paradoksal, fordi flere staters økonomi
er afhængige af netop indvandrernes arbejdskraft.
Udviklingen betyder, at alene de fem største stater i solbæltet – Californien, Texas, Florida, Georgia og North Carolina – tegner sig for en tredjedel af USA’s bruttonationalprodukt.

Myten, der ikke holder

Det betyder dog ikke, at staten fremstår som domineret af
pensionister. De 20 pct. er tæt på Danmarks andel af ældre, der ligger på 19,6 pct. i 1. kvartal 2019. Myten om solskinsstaten Florida befolket med pensionister er og bliver en
myte. De ældre er dog ulige fordelt geografisk og er mere
dominerende i enkelte counties. I Clarion County, hvor Ocala
ligger, var andelen af ældre i 2016 på 28,1 pct. og ventes at
stige til 35 pct. i 2040.
Et andet forhold, der har drevet væksten i syden, er udviklingen indenfor kunstvanding. Den økonomiske vækst
blev blandt andet drevet af landbrug og plantagedrift med
brug af billig arbejdskraft i form af indvandrere. USA er for
eksempel verdens 3. største producent af citroner med Florida som den dominerende stat.
De illegale immigranter

Det anslås, at der er 11 mio. illegale immigranter i USA. Heraf antages 8 mio. at arbejde, og de er især beskæftiget indenfor landbrug, byggeri og i servicejob på hoteller og restauranter. Halvdelen af de amerikanske landbrugsmedhjælpere
er ifølge Department of Agriculture illegale indvandrere.
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Florida – og i særdeleshed Miami
– har en kraftig boom and bust
cyklus på boligmarkedet. Det
vil sige, at priserne stiger relativt
kraftigt i opgangstider, men også
falder forholdsvis mere i krisetider. Det var tydeligt i årene op
til subprimekrisen og under den
efterfølgende finanskrise, og det
er tydeligt i dag, hvor Florida på
ny har haft kraftige prisstigninger.
Tilstrømning af udenlandsk kapital til især Miami-Dade County og
spekulation i prisudviklingen kan
forstærke disse udsving.
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Amerikanske seniorer
med nye vaner og livsstil
Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

D

E ÆLDRE I USA, DER FLYTTER til de sydøstliggen-

Miami. Lokaliseringen skyldes, at samfundene henvender sig
mere til middelklassen end til overklassen. Boligformen er
fritliggende enfamiliehuse med omliggende faciliteter som
golfbaner, der forudsætter, at prisen på jord ikke er eksorbitant. Enkelte af ældresamfundene består overvejende af lejligheder som Century Village. De er placeret tæt ved Miami.

de stater, foretrækker fritliggende enfamiliehuse
med omfattende fællesfaciliteter. Og så foretager de
sig meget andet end at spille golf.
Særlige byer eller kvarterer for ældre har en lang historik
i USA. Sun City i staten Arizona blev oprettet allerede i 1960
af Del Webb Company. I de senere årtier har Florida taget
føringen, når det drejer sig om ’retirement communities’. Der
er tale om områder domineret af fritliggende enfamiliehuse
beboet af seniorer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Et retirement community ligger typisk ikke i den sydlige
del af Florida, fordi prisen for byggegrunde dér er for høj.
Solbæltets tiltrækningskraft og økonomiske renæssance har
gjort, at ældresamfundene må placeres i en vis afstand fra de
dyre boligområder i Miami, ligesom storbyens mere socialt
belastede kvarterer med høj kriminalitet selvfølgelig også
kan virke afskrækkende på seniorer. I stedet er de samlet i
et bælte på tværs af staten fra Tampa i vest over Orlando til
Daytona Beach i øst. Det er flere hundrede kilometer nord for

Anm.: Dette er primært
samfund med enfamiliehuse, som beboerne
frit kan købe og sælge
igen. Der er mange
former for ældresamfund/boliger for ældre
i USA, se faktaboksen
på side 13. De anførte
priser er cirka-tal.

Forskelle i behov og løsninger

Områderne er beboet af det, vi i Danmark ville kalde ’yngre
ældre’. Når man kommer op i 80’erne og måske har brug for
mere pleje, findes der andre projekter, der tager sig af disse
behov. De kendes som ’independent living’ for den kategori
af ældre, der stadig er nogenlunde raske, og ’assisted living’,
som er en luksusudgave af vores plejehjem i Danmark. Her
er der tale om mindre lejligheder og ikke fritliggende huse.
Assisted living-faciliteter er kostbare og henvender sig til
de mere privilegerede, måske de 1-2 pct. mest velhavende
ældre. Retirement communities er derimod ikke møntet på
overklassen, men fokuserer bredere på middelklassen.

ÆLDRESAMFUND I FLORIDA RANGORDNET EFTER STØRRELSE
RETIREMENT COMMUNITY

Boliger

Priser starter ved

Priser topper ved

. . . . . . . 1.000 USD . . . . . . . .

The Villages

56.268

100

1.000

On Top of the World

10.000

100

400

Sun City Center (Florida)

9.500

100

400

Century Village at Deerfield Beach

8.508

125

175

Century Village at Boca Raton

7.500

125

200

King’s Point in Delray Beach

7.200

125

150

Latitude Margaritaville

6.900

250

350

Pelican Bay

6.500

350

550

Century Village at West Palm Beach

6.500

100

175

Solivita

5.900

150

425

5.277

125

300
1.500

King’s Point
Plantation Bay Golf & Country Club

5.000

150

Kings Point in Tamarac

4.869

100

350

Lely Resort

4.506

175

1.750

The Pelican Landing

3.068

150

2.000

Golfvognene holder tæt på hinanden i ’On Top of the World’.
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Der er knyttet omfattende fællesfaciliteter til disse samfund. Tidligere handlede det i høj grad om golfbaner, men i
dag lægges der i stigende grad vægt på aktiviteter, der indbyder til mere socialt samvær end golf. Det kan være alt fra
swimmingpools med træningssessioner for ældre, fitnesscentre, tennisbaner, anlæg for bocce, softball, pickleball, billardhaller, værelser til poker og andet kortspil, værksteder til
keramik, festlokaler, restauranter, særlige aflukkede områder til hundetræning og meget andet.

sket om at være nær andre familiemedlemmer er lige så vigtigt. Som et særligt amerikansk forhold er præferencen for
at være i et lokalsamfund, hvor man kan komme omkring
til fods – hvilket slet ikke er en selvfølge i amerikanske bysamfund, der ofte er baseret på biltransport. Ønsker om en
mindre bolig og et varmere klima er relativt mindre vigtige.
Alle boliger i én etage

Oplistningen af faktorer er interessant, men den medtager
ikke en række af de forhold, man tager for givet i ’On Top
of the World’, men som har vist sig vigtige i undersøgelser
i forskellige lande. F.eks. er alle boliger i den amerikanske
ældreby i én etage. Samtidig er der fri adgang for kørestolsbrugere, da boligen er som ryddet for et hvert trappetrin og
fysiske barrierer. Ydermere har boligerne gæsteværelser, så
familiemedlemmer kan bo der i perioder. Samtidig bevarer
beboerne deres uafhængighed, da man fortsat har sin egen
individuelle bolig, som man selv kan magte at vedligeholde.
De nævnte forhold har vist sig at være vigtige for seniorer
over 55 år i en større svensk undersøgelse fra Stockholms og
Linköpings universiteter med titlen ’Residential preferences
of the elderly population: Age, Class and Geographical Context’ af Eva Andersson, Marianne Abramsson og Bo Malmberg. Undersøgelsen viste også, at hensynet til gæsteværelser var mindre vigtigt med alderen, men var dog fortsat en
vigtig faktor.

Mange faciliteter spredt ud

Disse faciliteter ligger ikke kun ét centralt sted i byområdet, men kan for forskellige aktiviteters vedkommende være
spredt rundt i ’ældrebyen’. Der er ikke tale om små festlokaler i en kælder og et enkelt bordtennisbord i et hjørne, som
man måske kender det fra en ejerforening i Danmark. Der er
derimod tale om omfattende og meget velholdte faciliteter,
hvis drift og vedligeholdelse forudsætter mange ansatte. Det
mest overraskende for en dansker er skalaen. On Top of the
World er inddelt i sektioner. I Candle Hills-sektionen er det
nyopførte klubhus på 18.000 kvadratfod, det vil sige 1.670
m2. Et andet center er Arbor Club fitnesscenter på 10.000
kvadratfod, 930 m2.
En virksomhed som ’On Top of the World’ benytter undersøgelser af kundegruppens præferencer, hvor tre forhold
dominerer: Ønsket om at flytte er primært baseret på ’affordability’ – økonomien vejer altså tungt. Dernæst kommer faciliteterne i nærområdet – især dem, man får brug for i en
senere fase af livet. Hensynet til mindre vedligeholdelse på
boligen vejer næsten lige så tungt.
Lidt mindre afgørende er ønsket om en bolig, hvor man
ikke længere har forpligtelser som rydning af fortove. Øn-

Kontrolleret adgang

’Ældrebyen’ er typisk også et ’gated community’, så kørende
trafik ind og ud kontrolleres, men der er ikke nødvendigvis
noget hegn rundt om byen. ’Gated’ (gate=port) skal forstås
bogstaveligt. Der er en port, hvor kørende trafik kontrolleres,

Selv om det er midt på dagen, er der gang i billardkøerne i et af aktivitetsrummene i ’On the Top of the World’.
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men ellers kan man frit vandre ind og ud. Der er ikke antydning af hegn rundt om On Top of the World, men porten er
forsynet med kameraer, der kan aflæse nummerplader. Formålet er at identificere de håndværkere, der er godkendte
til at arbejde i området. Her er virksomhederne på forhånd
forpligtet til at oplyse, hvad der står på nummerpladerne på
de køretøjer, de sender ind i ældrebyen. Køretøjer, der ikke
er kendte i databasen og godkendte, kommer ikke ind, fordi man har erfaring med mange useriøse håndværkere, der
forsøger at udnytte de ældre beboere i samfundet. Nogle af
disse ældre mennesker kan godt blive opfattet som ’lette ofre’
af useriøse virksomheder.
Hvor vi i Danmark har indtryk af, at et gated community
er et isoleret lokalsamfund, der skærmer sig af mod omverdenen, er virkeligheden her, at man forsøger at beskytte sig
mod plattenslagere. Indbrudstyve kan vandre lige ind, hvis
de vil, men i det bilglade USA med de store afstande foretrækker selv tyvene tilsyneladende at køre, så indbrud har
man ikke mange af.

som ikke opkrævede indkomstskat). Derfor er der seniorer
fra det nordøstlige USA, som køber en bolig i f.eks. i Florida
og bliver registreret dér, samtidig med at de bevarer en tilknytning til deres tidligere hjemstat, hvor de måske vælger
at have en mindre bolig, som de kan bruge i sommerhalvåret.
De sparer herved indkomstskat. Vandringen fra nord til syd
med årstiderne betegnes i USA med termen ’snowbirds’.
Topprofessionelle virksomheder

En attraktion ved ældrebyerne for seniorer er, at udbyderne er topprofessionelle virksomheder med omfattende
knowhow på området. Husene er ikke opført af en entreprenør, der mister interessen for kunden, når huset er afleveret.
Firmaerne opfører selv husene i området, og de har en detaljeret viden om deres kunder og et image, som de er nødt til
til at værne om. Firmaerne anvender fokusgrupper, foretager
spørgeskemaundersøgelser og bygger huse til fremvisning,
lige som de holder et vågent øje med konkurrenternes. Det er
et konkurrencepræget marked, og i en sådan konkurrence er
ens image vigtig.
Det medfører en stor spredning i størrelserne og priserne
på huse i ældrebyerne, i husenes stilart og udstyrsmuligheder. Det betyder også, at man tager højde for ændringer i de
ældres livsstil i de senere år. Ofte har de ældre ikke trukket
sig helt tilbage fra arbejdsmarkedet, men bevaret en vis tilknytning. Samtidig er der flere singler. De behøver ikke de
helt store boliger, men har dog behov for værelser til gæster,
og mange af de ældre tager sig af deres børnebørn. I takt
med at de ældre bruger mere tid på at bevare en tilknytning
til arbejdsmarkedet, er en 18 hullers golfbane ikke det mest
attraktive at bruge fritiden på. Golfbaner under sydens sol
er kostbare: De optager plads og er ikke bæredygtige, fordi

Små haver, der passes

Et andet element er også, at bydelen er ældreegnet forstået
på den måde, at haverne er små, og at man har ansatte, der
plejer træerne og fjerner visne blade. De slår græsset og klipper hækken. Ekstra service kan tilkøbes, således at projektet
også står for maling af ejendommen med faste intervaller,
tagreparation/fornyelse med mere.
Et nok så vigtigt økonomisk forhold er, at stater i Solbæltet som Florida, Texas og Nevada ikke har en indkomstskat
(Det gælder for selve delstaten. Men man skal dog fortsat
betale den føderale indkomstskat, der går op til maksimum
37 pct. Det svarer til, hvis vi i Danmark havde en kommune,

En af de mindre svimmingpools, men dog forsynet med handicapfaciliteter.
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de skal vandes og ukrudtbehandles. Trenden er, at de ældre
i dag er mere til vandrestier og personal fitness. Og det er
ældresamfundene så begyndt at levere.

F LO R I DA

de, og tilsammen med den trinvise udbygning af projektet
sikrer dette, at der er en spredning i beboernes alder. Herudover bliver køber medlem af en ejerforening og forpligter sig
til at betale bidrag hertil. Det er et kontingent for udnyttelse
af de mange fællesfaciliteter. De kan tilkøbes i forskellige
niveauer. Virksomhederne bag ældrebyggerierne har således
en indtjening dels ved salg af den nyopførte bolig og dels ved
driften af faciliteterne.

Klimavenlige boliger

I USA ser man ofte enfamiliehuse i træ eller af produkter,
der simulerer træ, som WPC (Wood Polymer Composites). I
On Top of the World bygges der med betonblokke, der efterfølgende pudses. Byggeriet er mere solidt, bedre isoleret og
har derfor færre støjgener fra omgivelserne – en værdi ældre mennesker ofte værdsætter. Her er der fokus på at spare
energi og vand, og husene er forsynet med solceller på taget.
Målere kan aflæses på afstand, så det er muligt at opdage en
vandskade, hvis man rejser tilbage til sin oprindelige hjemstavn i længere perioder. Opførelsesprisen ligger ret stabilt på
9.500 kr./m². Størrelsen varierer fra 110 m² til ca. 300 m². Det
betyder, at selv de største huse koster mindre end et typisk
dansk parcelhus i Københavns omegn.
On Top of the World har prismæssigt lagt sig midt i feltet
af konkurrenter. De konkurrerende ældresamfund har omregnet til m2 og danske kroner en pris på 7.900-11.900 kr./m2
afhængig af størrelse og udstyrsstandard på boligen. Den begrænsede spredning viser, at man må være temmelig sikker
på målgruppens præferencer. Det afdækker sandsynligvis
også, at markedet er forholdsvis konkurrenceudsat, selvom
man som følge af aldringen i den amerikanske befolkning får
en stadig strøm af kunder serveret på et sølvfad.
Forretningsmodellen er, at man ejer jorden, og forestår
byggeriet af alle nye boliger. Dette sker med fastansatte byggeledere, mens entreprenørerne er eksterne, der er hyret ind
til opgaven. Boligerne sælges på basis af en 99-årig lejekontrakt (ground-lease). Når boligen er solgt, er ejerskabet skiftet, og køberen kan frit videresælge boligen. Det sker løben-

Retirement communities i Danmark?

For en dansker kan tanken om et helt parcelhuskvarter forbeholdt ældre virke fremmed, ja måske direkte skræmmende. Sandheden er imidlertid, at andelen af beboere over 55
år i en række byer i danske yderområder i dag er ganske
høj. I praksis er disse byer blevet til ’retirement communities’. Blot uden at boligerne er udformet til ældre og uden de
mange fællesfaciliteter, de amerikanske samfund tilbyder. I
Søby på Ærø er 64 pct. af indbyggerne således fyldt 55 år.
Den amerikanske model er måske ikke så tosset endda,
men den forudsætter dog nogle forhold, der ikke kan omsættes til dansk jord. I USA indgår skattetænkning i modellen,
da beboerne i Florida sparer indkomstskat i forhold til de
stater oppe i nord, som de flytter fra. Et andet forhold er, at
flytningen til Solbæltet i USA er en flugt fra vintervejret i de
nordlige stater. Hvis man i Danmark flytter fra København til
Tønder, så indebærer det ikke de store ændringer i hverken
skat eller klima…
Modellen kan altså ikke direkte oversættes til de hjemlige
forhold, men den kan tjene til inspiration.

TYPER AF ÆLDREBOLIGER/
ÆLDREPLEJE I USA
RETIREMENT COMMUNITY – Fællesbetegnelse for
forskellige typer af boligområder for Age-restricted
community. Et område, hvor der er krav til mindstealder for en eller personer i husstandene

vælger én fast månedlig ydelse for hele sit ophold
i boligen, skal man betale 2.700 USD pr. måned
svarende til 18.000 kr.
Der er godt 600.000 boliger indenfor CCRC-sektoren. Det er ikke meget i et land med 320 mio.
indbyggere.

INDEPENDENT LIVING – Ældreboligområde, hvor
beboerne er i stand til at klare sig
ASSISTED LIVING – Ældreboligområde, hvor beboerne får mad, eventuelt hjælp til påklædning og
bad m.v.

Plejehjem – nursing homes – er ekstremt dyre i USA.
Medianudgiften pr. måned ligger mellem 5.000
og 10.000 USD afhængig af delstaten, men er i snit
på 8.000 USD månedlig. Den maksimale udgift er
markant højere. De statslige hjælpeprogrammer
Medicaid og Medicare yder kun en begrænset
hjælp. Derfor dækker mange udgifterne gennem
private forsikringer og ved at belåne friværdi i boligen. De dyre plejehjemsfaciliteter gør det rationelt
at overveje at købe sig ind i et CCRC, hvis man har
tilstrækkeligt med midler hertil.

CONTINUING CARE RETIREMENT COMMUNITY
(CCRC) – Ældreboligområder, hvor beboerne over
en årrække skifter independent living til assisted
living og til sidst nursing home

På turen til Florida besøgte
Boligøkonomisk Videncenter
University of Florida i Gainsville.
Her holder Shimberg Center
for Housing Studies til, og
formålet med mødet var bl.a.
at få et indblik i centrets nyeste
forskning på området. Yderst
til højre ses D. Dave Hulse.
Derefter Kristin Larsen og Anne
Ray, mens Jeffrey Carney er
placeret umiddelbart bag de
tre nævnte.

NURSING HOME – Plejehjem
SENIOR COHOUSING – Seniorbofællesskaber

Risikoen ved at købe sig ind i et CCRC er, at virksomheden kan gå konkurs. Der har også været
eksempler på dårlig standard i helbredsplejen.
Selv om man betaler for at flytte ind i et CCRC, er
man ikke ejer og har ikke indflydelse på driften.
Staterne regulerer CCRC-sektoren, men der er ikke
krav om professionelle risikoanalyser undtagen i
nogle få stater.

I et age-restricted retirement community som On
Top of the World kan man købe sig ind for en pris,
der starter ved 100.000 USD. Hvis man søger ind
i et CCRC, vil man typisk skulle indskyde 250.000
USD, hvilket er penge, som man vel og mærke ikke
får tilbage ved fraflytning/død. Hertil kommer
en månedlig afgift, når man bor i et CCRC. Der er
forskellige betalingsmodeller. Hvis man fra starten
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USA

Redlining

USA
Et originalt aftryk fra
1935 af et HOLC ’Residential security map’
over Miami, som viser
de forskellige kvarterer inddelt i farver
efter risikoniveau.

– et vurderingssystem med fatale
konsekvenser for afroamerikanerne
Med det sigte at genopbygge det amerikanske boligmarked efter
depressionen i 1930’erne etablerede man på føderalt niveau det såkaldte
HOLC-system – et system, som benyttede racediskriminerende kriterier
ved tildeling af lån, og som havde store negative konsekvenser for
byudviklingen i større amerikanske byer

Af Shangitha Satgunalingam,
Boligøkonomisk Videncenter

Ø

KONOMISK ULIGHED, DISKRIMINATION og se-

gregering har eksisteret i årtier i USA. Navnlig i de
større byer har man kunnet se en voksende ulighed, som er kommet til udtryk i form af gentrificering og en koncentration af fattigdom i farvede kvarterer.
F.eks. har Miami i dag en befolkningssammensætning,
hvor majoriteten er latinoer, svarende til 66,4 pct. af befolkningen, mens 16,6 pct. er afroamerikanere. Det fremgår af
en rapport, som Miami-Dade County Commision District (et
udvalg med repræsentanter for områdets valgdistrikter) udsendte i 2018.
Denne fordeling går igen i en statistik over husstandsindkomsten, som den almennyttige organisation Prosperity
Now har offentliggjort i forskningsrapporten ’The racial wealth divide in Miami’ fra 2016. Områder med en høj andel
af udlændinge har betydeligt lavere gennemsnitsindkomst
pr. husstand, lige som der her er mange flere, der befinder
sig under fattigdomsgrænsen, end i områder med en større
andel af indfødte beboere. Generelt har den gennemsnitlige latinamerikanske husholdning en højere indkomst end
den tilsvarende afroamerikanske husstand. I Miami har den
gennemsnitlige hvide husstand en årlig indkomst, der er tre
gange højere end den, som de farvede har. De mange indvandrere, der fortrinsvis arbejder i servicebranchen til lave
lønninger og betaler en høj husleje, gør det svært for storbyen at sikre den økonomiske trivsel for alle indbyggerne.

’Residential Security Maps’. Kortene evaluerede nabolagene
og angav således risikoniveauet for ejendomsinvesteringer i
hvert bykvarter. HOLC’s ’Residential security’-kort blev udarbejdet i perioden 1935-1940 og omfattede 239 byer. På det
tidspunkt blev de opfattet som et nødvendigt værktøj, der
skulle bidrage til at få etableret et mere stabilt boligmarked
for hele nationen.
Kortene er baseret på informationer fra bl.a. de lokale
myndigheder, mæglere, realkreditinstitutter og entreprenører i de forskellige bykvarterer. Ved hjælp af deres input fik
man via kortene et indtryk af demografien, og hvem der boede i kvartererne af boligmarkedet samt deres økonomiske
formåen.
De forskellige kvarterer på kortene blev vurderet ud fra
en skala fra A (Mindst risikabelt/Mest stabil) til D (Mest risikabel/Mindst stabil), og deres risikoniveau blev illustreret
ved hjælp af en farveskala.
Flere analyser har senere påpeget, at udover de elendige
økonomiske og boligmæssige forhold spillede racespørgsmålet og tilstedeværelsen af farvede indbyggere også en rolle
i de kriterier, som udviklerne af HOLC-kortene havde lagt
til grund for deres vurderinger. Udtrykket ’Redlining’ kan
direkte henføres til den røde farve, der angiver den laveste
skala D. Der er således tydelige tegn på, at tilstedeværelsen
af farvede indbyggere ofte var afgørende, når et kvarter skulle bedømmes.

HOLC-kortene

Sådan fungerede kortene

Efter den store depression i 30’erne forsøgte den føderale
regering at reducere antallet af tvangsauktioner, lige som
den arbejdede på at få stabiliseret boligmarkedet. I den forbindelse så Home Owners Loan Corporation (HOLC) dagens
lys. HOLC var et føderalt NEW DEAL-agentur, som udviklede et omfattende vurderings- og bedømmelsessystem kaldet

HOLC’s kort var en detaljeret beskrivelse af området, hvor
man kunne finde oplysninger om beboernes økonomiske og
erhvervsmæssige status, positive og negative faktorer, der
havde indflydelse på kvarteret samt typen, alderen og prisen
på bygningen.
Kortene blev stillet til rådighed for lokale bankfolk og
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A GRØN: Nye attrak-

tive kvarterer med en
homogen befolkning,
der havde råd til at bo i
dyre huse af høj kvalitet.
Disse områder var efterspurgt såvel i gode som i
dårlige tider. Ejerne blev
kategoriseret som ’gode
realkreditlånere med disponible midler og villige
til maksimal låntagning.’

B BLÅ: Bykvarterer, hvor

husene var af en ringere
standard sammenlignet
med ’A’, men dog stadig
beliggende i attraktive
områder. Beboerne
var mindre velhavende, husene forskellige i
arkitektur og bygningsstil
og færre ejere havde
realkreditlån i boligen.

C GUL: Ældre kvarterer,

som var sparsomt udviklede med bygninger
præget af manglende
vedligeholdelse. Ingen
zoneinddeling. Begrænsede offentlige faciliteter, herunder dårlige
transportmuligheder,
lige som husene lå tæt
på de afroamerikanske
kvarterer.
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D RØD: Suverænt de

dårligste kvarterer med
størst risiko for at tabe
penge ved udlån. Her
boede folk med lave
indkomster – de fleste
med afroamerikansk
baggrund. Boligerne
var forfaldne og havde
dårlige sanitære forhold.
Få ejede deres egen bolig, og husene lå tæt på
industri, lossepladser og
jernbaner.

USA

brugt til at vurdere låneansøgninger. De blev således anvendt
til at give de bedrestillede befolkningsgrupper realkreditlån
eller andre form for belåning, mens de ældre nedslidte, fattige eller farvede beboere i boligkvarterer blev nægtet adgang
til samme. HOLC’s evalueringssystem var således starten på
’Redlining’-fænomenet.
Som andre byer oplevede Miami også, at myndighederne
gav Miamis afroamerikanske kvarterer karakteren ’D’, der
yderligere begrænsede deres muligheder for at kunne optage boliglån og bidrog på den måde til at institutionalisere
en racistisk baseret form for boligdiskrimination. Systemet
var med til at opretholde Miamis eksisterende racemønstre,
og gjorde det næsten umuligt for mange afroamerikanere at
blive boligejere.
Dertil kom, at beboerne i de gule kvarterer begyndte at
opføre mure, der skulle forhindre, at de afroamerikanske
områder spredte sig ind på deres områder og dermed gjorde
værdien af deres boliger ringere. Murerne signalerede således adskillelsen mellem områderne og var i en årrække et
fænomen ikke kun i Miami, men også i andre store byer. Det
mest kendte eksempel er den såkaldte Eight Mile Wall i Detroit.

’Eight Mile Wall’ i Detroit er opkaldt efter den vej, hvor
den står, ’8 Mile Road’. Muren er dog ikke otte miles lang,
men kun 800 m. I højden måler den 1,8 m, mens den er 30
cm tyk. Muren blev bygget i 1941.
Negativ effekt

Mange studier antyder, at HOLC-kortene har haft en negativ
effekt på udviklingen af bykvartererne, idet de har reduceret
kreditgivningen og dermed investeringerne i områderne.
The Federal Reserve Bank of Chicago har analyseret effekten af 30’ernes HOLC Redlining-kort. Banken når frem
til, at kortene og de forskellige kategorier i HOLC-systemet
har været med til at cementere opfattelsen af, at afroamerikanere og andre etniske minoriteter ville underminere ejendomsværdierne.
Bykvarterer i Miami med kategorien D har oplevet, at investeringerne i stor udstrækning er gået udenom dem. Kortene var således med til at afgøre den fremtidige byudvikling
og pege på, hvor det var lukrativt at investere – og hvor det
ikke var. De var med til at definere de hvide boligkvarterer
og udpege de ikke-udviklede områder, der blev overladt til
de farvede beboere i de forskellige kvarterer.

USA

Når man i en længere periode undlader at investere, renovere eller vedligeholde ejendommene, bliver deres værdi
udhulet. De faldende investeringer i de ’røde’ områder har
således haft en negativ langtidseffekt. Den tendens har bidraget til at forværre problemet i disse områder, hvor den
hvide befolkning holdt sig væk, og hvor der dermed blev
skabt en grobund for en stigende segregering. En negativ
spiral var i gang.
HOLC-kortene har således haft en effekt på stigningen i
den urbane etniske segregering. Når først en bydel var klassificeret lavt, bidrog det til at gøre kvarteret mindre attraktivt for alle husholdninger i området. Den afroamerikanske
befolkning havde generelt færre valgmuligheder for at flytte
til andre områder. Derfor ser man den dag i dag, at det er
dem, der bor i de ældre boliger.

I den forbindelse har direktøren for Digital Scholarship
Lab ved Universitetet i Richmond, Robert Nelson, som også
var med til at udvikle kortene, udtalt, at i modsætning til
andre befolkningsgrupper har de farvede familier ikke haft
muligheder for at skabe tryghed og personlig velstand i det
20. århundrede via et personligt ejerskab til en bolig. Den
faktor kan være med til at forklare den store økonomiske
ulighed mellem afroamerikanere og hvide i USA.
Effekten af ’Redlining’ har været med til at fremskynde
den fysiske nedslidning af byerne, samtidig med at boligsegregeringen er eskaleret. Derudover har det haft alvorlige
menneskelige og sociale konsekvenser i såvel Miami som i
andre amerikanske byer. Førstnævnte har i dag en af de højeste niveauer for etnisk segregering sammenlignet med andre
storbyer i USA.

Udlånsdiskrimination

De befolkningsgrupper, der blev udsat for udlånsdiskrimination, havde ingen mulighed for at oparbejde en egenkapital
via friværdien i boligen, hvilket havde en langsigtet negativ
effekt på deres familieformue.

Kilde: Camila Domonoske,
’Interactive Redlining Map
Zooms in On America’s History
of Discrimination.’
The Two-Way (2016).

’Eight Mile Wall’ i Detroit er opkaldt efter en vej, hvor
den står, ’8 Mile Road’. Muren er dog ikke otte miles
lang, men kun 800 m. I højden måler den 1,8 m, mens
den er 30 cm tyk. Muren blev bygget i 1941.
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Boliglån til førstegangskøberne og de svage grupper

BOLIGL ÅN

Hvis man går ud med en meget bred støtte til boligkøbere, vil støtten stimulere den samlede boligefterspørgsel og
løfte boligpriserne. Hvis man støtter, fordi boligpriserne er
blevet for høje, vil man paradoksalt nok blot presse boligpriserne endnu højere op. Derfor skal den slags støtteordninger være målrettet de grupper, der har det største behov og
tilrettelagt med en næsten kirurgisk præcision, så kun så få
som muligt bliver omfattet af ordningerne. Alternativt kan
man forsøge at stimulere udbuddet af nye boliger. Den sidste
metode har da også været formålet med støtten i flere lande,
bl.a. i Tyskland og New Zealand.

Adgangen til at optage lån eller få del i de støtteordninger, der tilbydes,
når man skal flytte i egen bolig, er meget forskellig fra land til land. Danmark
skiller sig ud ved at have meget favorable ordninger. Her redegøres der for

EKSEMPLER PÅ STØTTEORDNINGER FOR BOLIGKØB
Målrettet at
øge udbud

støtteordningerne i forskellige udvalgte lande
Tyskland
Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

Ja

Målrettet
efterspørgselssiden

Favorable
lånevilkår

Ja
Ja

Ja

Norge

Ja

Ja

USA

Ja

Ja

Ja

Singapore

Ja

D

Støtte contra kreditstramninger

de billigste boliglån i international sammenhæng,
og samtidig er der et solidaritetsprincip indbygget i
realkreditsystemet, så direktøren i Hørsholm og kassedamen i Tønder betaler samme rente og bidragssats. Det er
bestemt ikke en selvfølge i alle lande.
Måske er det netop det unikke danske realkreditsystem,
der er årsagen til, at vi ikke har særlige støtteordninger til de
svage grupper, der ønsker at komme ind på ejerboligmarkedet. Derudover har vi en relativ stor almen boligsektor med
boliger af høj kvalitet, hvor de, der ikke ønsker eller ikke har
råd til at købe en ejerbolig, kan finde en anden boligform.
Går vi tilbage i tiden – til perioden 1938-1958 – støttede den danske lovgivning boligejere direkte med favorable
statslige lån.

I udlandet gælder der andre forhold, og her har man opereret
med særlige støtteordninger, der er målrettet førstegangskøbere, lavindkomstfamilier og børnerige familier. I flere lande
gælder disse ordninger endda i dag.
Disse støtteordninger bliver særlig interessante, fordi
mange lande – herunder alle EU-landene – nu indfører en
helt anden form for regulering, den såkaldte ’makroprudentielle regulering’. Det betyder en stramning i kreditvilkårene,
der skal gøre boligmarkedet, boligejerne og den finansielle
sektor mere robuste overfor fremtidige kriser på boligmarkedet. Reguleringen består i, at der stilles krav til udbetaling,
begrænsning i lånetyper og krav til indkomstens størrelse i
forhold til gælden – krav, der kan ramme førstegangskøbere
og lavindkomstfamilier. I en vis forstand er de to former for
regulering, støtteordningerne og den makroprudentielle regulering, altså modsat rettede.
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til familier
Ja

Finland
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Statslige
garantier

Ja

Finland

Før 1996 kunne tyskerne opnå støtte i form af et
skattemæssigt fradrag. Men i perioden fra 1996
til og med 2005 opererede man med en tilskudsordning for
boligkøbere kaldet Eigenheimzulage. Ordningen var målrettet førstegangskøbere og tidsbegrænset til 2005, men støtten
fortsatte yderligere i 8 år. Ordningen viste sig at blive en af
de dyreste subsidier i Tysklands nyere økonomiske historie.
Den gav boligejere et direkte tilskud, der blev forhøjet, hvis
der var børn i familien. Familier med høje indkomster kunne
ikke få støtte – grænsen for et par med to børn lå på 200.000
euro. Et sådant par fik udbetalt 4.090 euro i tilskud, knap
30.500 kr., hvis der var tale om et nybyggeri. Købte man en
eksisterende bolig, var tilskuddet lavere.
Myndighederne stoppede ordningen, fordi man følte, at
behovet for boliger var opfyldt. Samtidig var ordningen blevet meget omkostningskrævende for staten.
I 2018 genindførtes ordningen, nu kaldet Baukindergeld.
Familier kan nu få en statslig støtte på 1.200 euro pr. barn i
10 år. Formålet var angiveligt at øge nybyggeriet, men ordningen er især blevet anvendt til at købe eksisterende boliger.
I delstaten Bayern genindførte man Eigenheimzulage i
form af et éngangsbeløb på 10.000 euro plus et årligt tillæg
til den statslige Baukindergeld på 300 euro i 10 år. Tilsammen kan en familie med to børn modtage 40.000 euro, svarende til knap 300.000 kr. over 10 år.
Ordningen resulterede i en sag med EU-kommissionen,
som fandt det kritisabelt, at ordningen kun vedrørte tyske
statsborgeres køb af fast ejendom i Tyskland, og hvor borgeren samtidig var ubegrænset skattepligtig i Tyskland.
Du kan læse mere om ordningen i Bayern på hjemmesiden https://www.eigenheimzulage.bayern.de/

I Finland opererer man med en såkaldt BSP-konto, en BostadsSparPremiekonto. Her kan finnerne fra 15 op til 39 år spare op til deres første bolig, hvor der
er et krav om 10 pct. i udbetaling. Når man har nået de 10
pct., kan man låne de resterende 90 pct. af boligens værdi
i banken i form af et såkaldt BSP-lån. En så høj belåning
forudsætter en statsgaranti, som dækker belåningen fra 70
til 90 pct. af boligens værdi for førstegangskøbere. Er man
ikke førstegangskøber, dækker den statslige garanti 85 pct.
af boligens værdi.
Kontoen giver en rente på op til 1 pct. Når man har nået
målet for opsparingen, tillægges en ekstra rente, der også er
skattefri.
Belåningen kan finde sted i form af et rentestøttet lån, et
BSP-räntestödslån. Der er grænser for, hvor stort lånet må
være, og bevæger man sig over denne grænse, kan man opnå
et BSP-tillägslån. Den statslige garanti er gratis for den del
af belåningen, der er räntestödslån. Løbetiden er maksimalt
25 år.
BSP-räntestödslån er støttet på den måde, at staten betaler 70 pct. af en rentestigning udover 3,8 pct. Det gælder i
10 år. Hvis man ikke har et BSP-lån, må man selv tilkøbe et
renteloft.
Læs mere på https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/
finansierings-och-lanetjanster/
Norge

I modsætning til f.eks. Danmark og Sverige har
Norge satset aktivt på ejerboliger i boligforsyningen fremfor socialt boligbyggeri. Det er sket gennem Husbanken, der har finansieret halvdelen af alle de norske boli-
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ger, der er opført siden 2. Verdenskrig. Hvor almene boliger
i Danmark og Sverige udgør ca. 20 pct. af boligforsyningen,
er andelen i Norge kun 4 pct.
De senere år er Husbankens formål blevet ændret og målrettet de svagere grupper på boligmarkedet. Hvis man kan få
boligfinansiering i en almindelig bank, har man ikke adgang
til lån i Husbanken.
Blandt lånetyperne i Husbanken er Startlån til private.
Det gives til førstegangskøbere eller personer, som er i en
kritisk periode i deres liv og har brug for en ny start i en ny
bolig. Der kan lånes op til 100 pct. af boligens værdi, og der
opereres med en lavere rente end den, der gælder i banksektoren. Der stilles krav til tilbagebetalingsevnen, og hvis den
boligsøgende ikke kan opnå et Startlån, der er stort nok til,
at han kan få sin egen bolig, har den enkelte kommune mulighed for at gå ind og give et supplerende tilskud.
Man kan læse mere om Husbanken og dens lån på hjemmesiden på https://www.husbanken.no/

BOLIGL ÅN

mange forskellige programmer i USA, men HUD’s hjemmeside givet et godt indblik i de største ordninger.
https://www.hud.gov/i_want_to/buy_a_home
New Zealand

New Zealand har en stærk tradition for boligejerskab på samme måde som USA, Norge,
Singapore og Australien. Med baggrund i den urbanisering,
som ikke mindst Auckland har været præget af de senere år,
har regeringen udviklet støtteprogramet ’Kiwibuild’. Der er
tale om et program, der er målrettet førstegangskøberne.
Kiwibuild giver ikke direkte støtte til boligkøberne, men
forsøger i stedet at stimulere nybyggeriet af ejerboliger, der
er til at betale.
Programmet forsøger at skaffe byggegrunde ved at anvende statslig ejet jord og opkøbe tilliggende jordarealer.
Man forsøger også at komme developerne i møde ved at udstede garantier, f.eks. ved at tilbyde en garanti for at opkøbe
en givet andel projektboligerne til en garanteret mindstepris.
En sådan garanti gør det lettere for ejendomsudviklerne at få
lånefinansieret deres projekter.
New Zealand har haft et problem med manglende byggegrunde i byområderne, ligesom byggesektoren har været ramt af lav produktivitet og meget høje omkostninger i
byggesektoren. Det skyldes bl.a., at man har mistet faglært
arbejdskraft, der er rejst til Australien. Se artiklen i nyhedsbrev nr. 28, maj 2018 om boligmarkedet i Australien og New
Zealand. Man kan læse om programmet på dets hjemmeside
på https://www.kiwibuild.govt.nz/

USA

USA’s lånesystem er meget markedsorienteret.
Det lægger pres på de svage grupper, men til
gengæld findes et virvar af meget forskellige støtteordninger, som folk kan benytte sig af, hvis ellers de kan overskue
mulighederne.
FHA, Federal Housing Administration, forsikrer boligejernes lån mod et gebyr. Forsikringen begrænser tab på långivningen og stimulerer derved til at øge udlånet. FHA har
i øjeblikket en portefølje på 8 millioner lån på amerikanske
enfamiliehuse, som man forsikrer. Gebyret er på 1,75 pct.
af lånesummen som éngangsbetaling og et årligt gebyr på
0,8-1,05 pct., indtil belåningsgraden falder. Da ordningen er
selvfinansierende, kan man diskutere graden af den statslige
støtte, der ligger i ordningen.
I USA taler man om et ’FHA-lån’, når man opnår et lån fra
en udlåner, der er godkendt af FHA. Lånet forsikres af FHA,
og det gives på favorable vilkår, især hvad angår udbetaling.
Hvis man som person har en kreditværdigheds-score (FICO
score) på over 580 points, kan man nøjes med 3,5 pct. i udbetaling. Ligger man på en lavere score, er udbetalingen på
10 pct. FHA-lån bruges derfor meget af førstegangskøbere.
Fannie Mae, der er et selskab ejet af den amerikanske
stat, tilbyder via programmet HomeReady amerikanske lavindkomstfamilier en boligfinansiering med blot 3 pct. i udbetaling. Udbetalingen kan finde sted i form af gaver eller lån
og behøver således ikke at komme fra husstandens egen opsparing. Der er knyttet en række krav til programmet, bl.a.
skal deltagerne gennemføre et kursus i at være boligkøber.
I landdistrikterne kan man få lån fra USDA – US Department of Agriculture, altså Landbrugsministeriet – hvor der
ikke er krav til udbetaling overhovedet. Mindrebemidlede
husstande med en indkomst på mellem 50 og 80 pct. af lokalområdets medianindkomst kan opnå såkaldte ’direkte lån’
fra regeringen.
Hertil kommer lån til specifikke persongrupper som veteraner (VA Home loans) eller personale fra sundhedssektoren
som sygeplejersker og ambulancereddere samt lærere (Good
Neighbor Next Door). Lån til veteraner er finansieret af the
US Department of Veteran Affairs. Good neighbor-programmet er sponsoreret af HUD, the United States Department of
Housing and Rural Development. Det administreres af FHA.
Derudover findes en lang række særlige støtteordninger i
de enkelte delstater. Det er vanskeligt at få overblik over de

hed og velfærd, men også udtryk for en statslig strategi om at
bruge boligejerskab til at opbygge et tilhørsforhold og skabe
en nation.
Man kan læse om HDB og selskabets ordninger på hjemmesiden på https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/homepage
Fremtiden for den danske model

De udenlandske støtteordninger er opstået, enten fordi man
savner en pendant til det danske realkreditsystem, eller fordi
særlige nationale forhold gør sig gældende. Der er således
gode grunde til, at Danmark med sin eksklusive boligforsyning ikke har udviklet sådanne ordninger i nyere tid. Men
i takt med at boligbyrden bliver et mere alvorligt problem
i vores største byer, opstår spørgsmålet, om vi i Danmark
kan fortsætte med at lovprise vores høje boligstandard og
avancerede boligfinansiering og – på samme tid – ignorere
problemerne.

Singapore

Singapores boligmarked er en klassiker indenfor
boligøkonomi og er ofte analyseret og fremholdt
som eksempel. Se artiklen i nyhedsbrev nr. 22, april 2016 om
landets boligmarkedsmodel.
Modellen er ganske unik, idet staten står som udvikler
af boliger via selskabet Housing and Development Board
(HDB), men 90 pct. af disse boliger er vel og mærke ejerboliger. HDB har opført over 1 million boliger i den lille østat.
Boligerne kan finansieres via opsparingen på den lovpligtige
pensionsopsparing (Central Provident Fund, CPF) – en opsparing, der kan suppleres med et lån på fordelagtige vilkår.
Et sådant lån gives til familier med en begrænset indkomst.
Lånet forudsætter en detaljeret undersøgelsen af låntagerens
betalingsevne i forhold til den bolig, han/hun måtte efterspørge.
Derudover findes særlige støtteordninger, der er målrettet førstegangskøbere. De kan enten købe en nyopført bolig
direkte af HDB til en reduceret pris eller købe en bolig på
ejerboligmarkedet (en såkaldt ’resale flat’), hvortil der ydes
tilskud op til 120.000 Singapore dollars pr. familie. Tilskuddene fordeler sig på følgende måde: Op til 50.000 dollars
gives i form af CPF Housing Grant, 40.000 dollars fra Additional CPF Housing Grant(AHG), der gives til lav- og mellemindkomstfamilier, og yderligere 30.000 dollars i støtte fra
Proximity Housing Grant (PHG), hvis man køber en bolig i
nærheden af et andet familiemedlem med henblik på gensidig støtte. 120.000 Singapore dollars svarer til 583.000 danske kr.
Singapores model er en variant af den skandinaviske velfærdsmodel på boligmarkedet. Den udtalte statslige kontrol
og støtte er ikke kun et led i en politik om social samhørig-
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Pinnacle@Duxton Skybridge i centrum af Singapore er et imponerende HDB-lejlighedskompleks på 50 etager.

21

SEGREGERING

SEGREGERING

Sådan påvirkes man af
at bo i et udsat område
Et større antal flygtninge, som i årene 1986 til 1998 blev anvist
af Dansk Flygtningehjælp til en almen bolig, indgår i en undersøgelse, som
Boligøkonomisk Videncenter og DREAM har foretaget. Undersøgelsen er en
videreudvikling af den segregeringsanalyse, som centret
og DREAM startede i efteråret 2018

Af Shangitha Satgunalingam
og Curt Liliegreen,
Boligøkonomisk
Videncenter

I

DE TO FOREGÅENDE NUMRE af Nyhedsbrevet har vi

Årsag eller virkning

skrevet om den analyse, som Boligøkonomisk Videncenter og DREAM har igangsat om segregering i udsatte boligområder i Danmark. Nu er vi nået til en undersøgelse
af, hvordan bosættelse i et udsat område påvirker beboerne.
En sådan analyse kræver en særlig type data, hvis konklusionerne skal være retvisende. I det følgende redegøres der
herfor.
Det er Andreas Østergaard Iversen i DREAM, der har udarbejdet denne del af rapporten. BVC vil offentliggøre rapporten på den måde, at den seneste analyse bliver tilføjet
som et ekstra kapitel til den rapport, vi fremlagde i februar
2019. Fremfor at have to rapporter, slår vi teksterne sammen
i én. Rapporten vil kunne downloades fra BVC’s og DREAM’s
hjemmeside, lige som den vil blive trykt.

Dilemmaet er, om svage grupper af sig selv søger mod udsatte områder, eller om områderne er blevet udsatte, fordi mange svage grupper opsøger dem. Hvilken vej går kausaliteten?
Hvad er årsag, og hvad er virkning? Det bliver ikke bedre af,
at man i samfundsvidenskaberne ofte ser, at kausaliteten går
begge veje på samme tid.
Hvis man vil måle den isolerede effekt af omgivelserne,
må man finde nogle personer, der er blevet anbragt dér tilfældigt, som om de medvirkede i et eksperiment. Normalt
kan det ikke lade sig gøre indenfor samfundsvidenskaberne
– man kan ikke behandle mennesker, som var de forsøgskaniner. I nogle få tilfælde er der imidlertid en proces, der
ligner et eksperiment, og som kaldes et naturligt eksperiment – eller med et fremmedord et ’quasi-randomiseret eksperiment’. I den almene sektor i Danmark gælder det placeringen af flygtninge i perioden fra 1986-1998. Flygtningene
blev dengang anvist til en bolig af Dansk Flygtningehjælp.
Der foreligger data fra en forholdsvis stor gruppe af flygtninge på 70.753 personer, hvoraf de 12.678 blev anvist til et
udsat område.

Påvirkning fra omgivelserne

I Nyhedsbrev nr. 30 fra februar 2019 og i rapporten ’Udsatte
boligområder i Danmark’ blev det gennemgået, hvordan beboerne i de udsatte områder adskiller sig fra andre borgere,
og hvordan der er forskel på dem, der flytter ind i områderne i forhold til dem, der flytter ud. Det siger imidlertid ikke
så meget om, hvordan det påvirker beboerne at leve i disse
områder. Relativt mange i de udsatte områder er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet, og mange har en forholdsvis kort
uddannelse.
Spørgsmålet er, om disse personer ville have klaret sig
bedre, hvis de var blevet placeret i et ikke-udsat område. Blot
fordi der bor mange med kort uddannelse i et område, er det
ikke et bevis på, at det er området som sådan, der er skyld
heri. Der kan også være tale om, at udsatte grupper af sig
selv søger sammen i bestemte områder, hvor de kan være tæt
på andre med samme kulturelle baggrund og ikke mindst
sprog, og hvor de kan føle sig hjemme i stedet for at virke alt
for forskellige i forhold til omgivelserne. Krage søger mage,
som et gammelt dansk ordsprog siger.

Tilfældig placering

Formålet med Dansk Flygtningehjælps anvisning var at sprede flygtningene geografisk ud over landet. Placeringen blev
foretaget tilfældigt ud fra en række personspecifikke karakteristika, men uden personlige kontakt til flygtningene og
uden dybere personligt kendskab.
Det studie af segregering, som DREAM udfører, analyserer fremkomsten af udsatte boligområder over 30 år. Fokus
er altså den historiske udvikling, og ikke situationen herog-nu. Det lange sigte med analysen gør den perfekt til at
vurdere den langsigtede effekt ved at bo i et udsat kontra et
ikke-udsat område.
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Unge somaliere spiller fodbold i Gellerupparken.

En del af de 70.753 personer er ankommet som led i en
familiesammenføringsproces. I de tilfælde kan man ikke tale
om, at deres placering er helt tilfældig. Derfor er disse familiesammenførte taget ud af analysens talgrundlag. Tilbage
er der herefter 55.314 personer, hvor 20 pct. blev anbragt i
udsatte områder.

er gennemført, er de stort set identiske. F.eks. er antal børn
pr. familie i indsatsgruppen 1,63, mens antallet i kontrolgruppen før balancering var 1,45 og efter balancering 1,65.
Et andet eksempel er oprindelsesområde, hvor der i indsatsgruppen er 41,5 pct., der har mellemøstlig oprindelse, mens
det i kontrolgruppen før balancering var 35,7 pct. og efter
balancering 42 pct.

Hvor ens er grupperne

Hvis man vil sammenligne de, der blev anbragt i et udsat
område (kaldet ’indsatsgruppen’) med dem, der kom til et
ikke-udsat område (kaldet ’kontrolgruppen’), må man først
undersøge, om de to grupper er ens sammensat. Da personerne er blevet anvist tilfældigt, kunne man formode, at
grupperne lignede hinanden, men man kan ikke bare tage
dette for givent.
I det konkrete tilfælde er der mindre forskelle mellem de
to grupper. Forskellene fjernes eller reduceres ved en metode, der kaldes balancering af kontrolgruppen. Det sker med
henblik på faktorerne køn, alder, ankomstår til Danmark,
uddannelse m.m. Metoden, der er forholdsvis beregningstung, kaldes propensity score matching og beskrives i hovedtræk i selve rapporten. Når balanceringen af kontrolgruppen

Forskelle i effekt

Effekten af at bo i et udsat kontra ikke-udsat område måles
dels på kort sigt, mellemlangt sigt og langt sigt. Kort sigt
er mindre end 6 års ophold i Danmark, mellemlangt sigt er
mellem 6 og 12 års ophold og langt sigt er mere end 12 års
ophold.
For flygtninge under ét kan der påvises en negativ effekt
på erhvervsfrekvensen af at blive placeret i et udsat område.
Her skal man huske, at effekten er forskellen i erhvervsfrekvens mellem de to flygtningegrupper i henholdsvis udsatte og ikke-udsatte områder. Der er ikke tale om forskellen
mellem flygtninge og oprindelige danskere, hvor forskellen i
erhvervsfrekvens er væsentligt større.

23

SEGREGERING

1
0

Kort

Mellem

Lang

På førsteaksen vises opholdstid, som er
inddelt i tre grupper: Kort sigt (0-6 års
ophold), mellemlangt sigt (6-12 års ophold)
og langt sigt (mindst 12 års ophold).
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Undersøgelsen omfatter flygtninge, der ankom i perioden
1986-1998. Spørgsmålet er, om konklusionerne kan udvides
til at omfatte bredere grupper, f.eks. alle ikke-vestlige indvandrere, der er ankommet siden 1986. For at svare herpå,
kan man se på sammensætningen af den gruppe, der er blevet undersøgt, og så sammensætningen af alle de ikke-vestlige indvandrere. Sammenligningen har vist, at der er for
store forskelle mellem grupperne til, at konklusionerne fra
analysen af flygtninge kan generaliseres til alle ikke-vestlige
indvandrere.

-1

Kan ikke overføres til ikke-vestlige lande

-2

Der er også forskel på erhvervsfrekvensen alt efter oprindelse. For alle grupper er der en negativ effekt ved placering i
udsatte områder på kort sigt. På langt sigt er der imidlertid
ingen effekt for flygtninge, der kom fra Balkan eller Asien.
Derimod er der en signifikant negativ effekt også på langt
sigt for indvandrere, der kom fra Afrika eller Mellemøsten på
henholdsvis -3,06 og -1,41 procentpoints. Der er ikke nogen
signifikant effekt på erhvervsfrekvensen af at blive anbragt
i et udsat område, hvis man ankom til Danmark som barn.

Konfidensbånd er indtegnet omkring
estimatet for indsatseffekten og viser, om
estimatet er signifikant på et 5 procent
signifikansniveau. Estimatet er signifikant
forskelligt fra nul, hvis konfidensbåndet
ikke overlapper andenaksen ved værdien
nul. (den øverste stiplede linje).

-3

Også oprindelse spiller ind

EFFEKT AF AT BLIVE PLACERET I ET UDSAT OMRÅDE PÅ ERHVERVSFREKVENS

-4

Man kan også undersøge flygtningenes kriminalitet, her
som den andel, der i det seneste kalenderår er blevet dømt
for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer.
For flygtninge under ét er der ikke nogen statistisk signifikant effekt af at blive anbragt i et udsat område. Når man
underopdeler på køn eller efter oprindelsesområde, ses der
heller ikke nogen klar effekt. Der er dog en statistisk signikant større kriminalitet blandt mænd fra Mellemøsten på
mellemlangt sigt, men den kan ikke observeres på kort eller
på langt sigt.

Indsatseffekt, procentpoint

Denne effekt kan observeres både på kort, mellemlangt
og langt sigt. Effekten aftager imidlertid over årene. Effekten er statistisk set pålidelig (signifikant) både på kort, mellemlangt og langt sigt.
På kort sigt er erhvervsfrekvensen 3,4 procentpoint lavere, når man anvises til et udsat område. På mellemlangt
sigt er effekten reduceret til 2,5 procentpoint, og på lang
sigt 1 procentpoint. Disse tal dækker over forskelle mellem
forskellige grupper af flygtninge. Effekten af at blive anvist i
et udsat område er større for kvinder end for mænd.
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Kilde: Beregninger i DREAM på baggrund
af registerdata fra Danmarks Statistik.
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En del af de vietnamesiske familier, der har slået sig ned i Danmark, arbejder
inden for restaurationsbranchen – enten som personale eller som ejere.
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Ingen lappeløsninger
i Gellerup
Ambitionsniveauet har fra starten været tårnhøjt i det store
udviklingsprojekt, der over en 10-årig periode skal transformere
Gellerupparken til et attraktivt boligområde med forskellige
boligformer og en blandet beboersammensætning

Af Per B. Jensen,
PeRscript

D

Den hvide betonsti, der snor
sig gennem byparken.

et er en glad mand, der viser rundt i det ombyggede
og meget omdiskuterede område vest for Århus. Et
område på ca. 100 ha svarende til midtbyen i Aarhus.
Selv bruger Ole Bech Jensen, som guider os, udtrykket ’Nordeuropas største transformationsprojekt’. En betegnelse, som hans pendant og kollega inde på rådhuset, Per
Frølund, godt kan skrive under på. Han er programleder og
kommunens mand i det store projekt, hvor Ole Bech Jensen
er projektchef i Brabrand Boligforening. De to har sammen
med en hær af andre gode kræfter stået bag det gigantiske
udviklingsprojekt, der har som mål at gøre et af de største
udsatte boligområder i Danmark til et attraktivt boligområde – et område, der om en halv snes år skal ligne de øvrige
byområder i Aarhus målt på indkomst, arbejdsfrekvens og
uddannelsesniveau.
– Jeg er en glad og en stolt mand, ikke kun forbi det er
lykkedes indtil nu, men også fordi projektet er blevet en
succes. Og det har noget at gøre med det høje ambitionsniveau, vi har lagt fra starten. Der er sket kolossale fysiske
forandringer herude, hvor gamle boligblokke er blevet revet ned, andre renoveret, nye veje etableret med adgang til
den kommende letbane, en stor administrationsbygning er
skudt op og fungerer som arbejdsplads for 1100 kommunale
medarbejdere, der er anlagt en smuk bypark og meget mere,
opremser Ove Bech Jensen.

Begge er dog enige om, at der er lang vej endnu, før visionen er realiseret og Gellerup er blevet et område med en
blandet beboersammensætning, hvor folk bor i forskellige
boligtyper – og ikke kun i almene boliger sådan som det hidtil har været tilfældet.

Strukturelle forandringer

Men i slutningen af 70’erne blegnede noget af idyllen i takt
med, at de gode tider havde indfundet sig og gjort danskerne
mere velhavende. Det gjaldt også beboerne i Gellerupparken. De havde fået flere penge mellem hænderne og brugte
dem til at flytte ud i Parcelhusdanmark – bl.a. til Brabrand,
hvor det ene parcelhuskvarter skød op efter det andet. Tilbage i Gellerup stod en masse tomme lejligheder – de var nu
blevet vanskelige at leje ud. Nogle af dem blev overtaget af
tyrkiske gæstearbejdere, mens andre blev brugt af kommunen til at huse socialt udsatte familier fra området. Hvor tyrkere hurtigt rykkede videre ud til parcelhusene, blev deres

Gellerups historik

Oprindeligt var Gellerupparken et forsøgsprojekt, der blev
opført i slutningen af 60’erne (1968-1972, red.) Det var oprindeligt tænkt som et dansk eksempel på den modernisme,
som den schweiziske arkitekt og byplanlægger Corbusier
havde slået til lyd for: Høje ottekantede boligblokke opført i
beton og beliggende i grønne omgivelser udenfor byen, som
den arbejdende befolkning kunne tage hjem til, når de havde afsluttet arbejdsdagen. I Gellerup var der fra starten 23
beboelsesblokke, der omfattede ca. 2200 boliger. I Toveshøj,
som ofte nævnes i sammenhæng med Gellerup, fandtes ca.
650 boliger.
De lyse og venlige lejligheder var moderne indrettede og
tiltrak en masse mennesker – ikke mindst fra den intellektuelle klasse, der opgav boligen i midtbyen til fordel for en
lejlighed i friske, grønne omgivelser, der bød på indkøbscentre, skoler, biblioteker m.m. – faciliteter, som normalt kun
hørte byen til.
Udviklingen vender

Også Per Frølund hæfter sig ved de store strukturelle forandringer, der er sket i området, og som han kalder ’første fase’
i processen.
– Jeg synes, det er gået over al forventning, når man sammenligner med, hvor vi stod for seks år siden, da vi satte
spaden i jorden og opererede med en lang tidsplanlægning.
Dengang spekulerede vi på, om der virkelig var nogen, der
troede på projektet. Det var der. Og nu er proppen kommet
af ketchupflasken, og folk kan ved selvsyn se de fysiske forandringer, der har fundet sted.

Ole Bech Jensen:
– Vores succes har
noget at gøre med det
høje ambitionsniveau,
vi lagde fra starten.
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lejligheder overtaget af især palæstinensere og somaliere. I
slutningen af 90’erne og ind i nullerne var Gellerup blevet et
af de fattigste områder med de laveste gennemsnitsindkomster i Danmark.
Mens problemerne med manglende beskæftigelse, høj kriminalitet, dårlig sundhedstilstand og manglende integration
og lyst til samme blandt beboerne tårnede sig op, begyndte fremsynede mennesker i Aarhus kommune og i Brabrand
Boligforening at tale sammen om at få løst udfordringerne.
I 2008 blev der vedtaget en ny og visionær helhedsplan for
området, som indebar store fysiske forandringer, lige som
der skulle sættes ind med en social indsats.
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Infrastrukturen

Planen havde mange elementer i sig – bl.a. fik man bevilget
911 mio. kr. fra Landsbyggefonden til at etablere en ny infrastruktur i området, der skulle bidrage til at åbne op for det
ellers så tillukkede areal. Det er blevet gjort ved at bygge nye
veje – bl.a. en boulevard med dobbeltspor, der majestætisk
pløjer sig gennem området og via stikveje deler kvarteret op i
mindre enheder. Karen Blixens Boulevard, som boulevarden
er blevet døbt, har også gjort plads til letbanen, der ventes til
Gellerup i 2025.
En anden vigtig faktor i projektet har været samarbejdet
med de private investorer. I yderkanten af Gellerupparkens
østside lå oprindeligt nogle jordarealer, som var beregnet til
motorvejsbyggeri. De planer blev imidlertid aldrig realiseret.
I stedet blev arealerne tilbageført som byudviklingsområde.
Det var disse områder, der skulle få de private investorer til
at interesse sig for Gellerup som en investeringsmulighed.
Men hvordan får man overbevist seriøse virksomheder til at
investere i et område, der er præget af kriminalitet og med
en beboersammensætning, hvor en meget høj andel består
af familier med sociale problemer og uden tilknytning til arbejdsmarkedet?

Behov for en social indsats

En anden vigtig medspiller i bestræbelserne på at komme
problemerne til livs i Gellerup var Landsbyggefonden. Fonden er en selvejende institution, der er stiftet af de almene
boligorganisationer og har til formål at fremme selvfinansieringen i det det almene boligbyggeri. Fonden havde tidligere
stået bag en række renoveringsprojekter i Gellerup.
– Der har været tale om facaderenoveringer, som ikke
har forbedret beboernes sociale situation. Dem, der bor her,
søger det sociale fællesskab og er tilfreds med, at lejlighederne er billige. Men en ny facade i en beboelsesejendom ændrer ikke på de sociale vilkår, beboerne er underlagt. Tværtom bliver de fastholdt i mønstret, siger Ole Bech Jensen.
– Gellerup har fungeret som et integrationshospital, hvor
man kom ind som ny tilflytter med alle de problemer, der er
ved at blive integreret. I alt bor der 6-7.000 mennesker i Gellerup, hvoraf ca. 80 pct. er indvandrere. Dem, der lykkedes
at blive integreret og få uddannelse og job, flytter typisk væk
fra området. Dermed demonstrerer de overfor deres omgivelser, at de kan klare sig selv. Tilbage er der en overvægt af
ressourcesvage familier, der har svært ved at komme videre.
Per Frølund: – Hvis vi skal bryde det mønster, skal der
massive fysiske forandringer til. Vi er nødt til at ændre den
fysiske struktur, åbne området op med nye veje, så man på
den måde får skabt nye kvarterer til afløsning for den ensartede bebyggelse. Nye og mindre kvarterer med forskellig
arkitektur og indretning. Vi skal lade områderne være forskellige, så de tiltrækker forskellige målgrupper. Tænk, hvis
man en dag kunne sige, at man er flyttet til et nyt kvarter,
der har sit eget navn og fysiske udtryk – og ikke til Gellerup.

Erfaringer fra det private

Ole Bech Jensen: – Det var bestemt heller ikke nemt, men nu
kommer jeg jo fra det private erhvervsliv, så jeg havde nogle
kontakter, jeg kunne trække på. First mover blev et mindre
developerfirma, der i forvejen havde gjort sig nogle erfaringer i udlandet om, hvordan man skulle tackle problemerne i
områder, der er belastet på den ene eller anden måde.
– Efter at have hørt om projektet, herunder om det fortrinlige samarbejde, der var etableret mellem Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og Landsbyggefonden, sagde
de ja og gik i gang med at bygge 250 boliger, 200 ungdomsboliger og 22 rækkehuse – i dag er alle boligerne under udførelse og de første 125 boliger klar til at flytte ind i pr. 1.
juni. Ovenpå den succes gik det relativt nemt med at få de
næste investorer involveret – en interesse, der er holdt ved
helt frem til i dag, hvor der er flere projekter undervejs.
Et af dem er den store administrationsbygning i syv etager, som Aarhus Kommune har opført og allerede taget i
brug. Her arbejder i dag 1100 medarbejdere fra Teknik og
Miljø i en stor og åben kontorbygning, hvor stueetagen fungerer som et overdækket byrum – og de har fået en fantastisk
lys og venlig arbejdsplads. Og tager man elevatoren op til 7.
tal, opdager man den skønhed, som præger området vest for
Aarhus med bl.a. udsigt til Brabrand Sø. Bygningen er åben
for alle og rummer restaurant og cafeer. Der er også et businesscenter og konferencefaciliteter, man kan leje, lige som
der findes en iværksætterafdeling.

Personudskiftninger

Tilbage i 2012 var parterne nået frem til en egentlig dispositionsplan, der foreskrev, hvordan opgaven og den store
forandringsproces skulle gennemføres. Den lokale afdeling
i rådgivningsfirmaet Rambøll med Ole Bech Jensen som direktør havde fået til opgave at sørge for, at planen nu også
blev gennemført efter de retningslinjer, der var vedtaget.
Projektlederen i Rambøll kørte imidlertid fast i opgaven på
grund af en række organisatoriske problemstillinger. Og da
Ole Bech Jensen gik ind i projektet for at undersøge, hvad
der var galt, endte det med, at han selv fik ansvaret i Brabrand Boligforening for det store projekt.
– Der var tale om en meget ambitiøs plan – formentlig en
af de største byudviklingsplaner, Danmark havde set på det
tidspunkt. Hvis den opgave skulle løses, krævede det et tæt
samarbejde. Mellem kommunen og Brabrand Boligforening
blev der nedsat en administrativ styregruppe, lige som der
blev etableret en programkoordinerende gruppe og et Gellerup-sekretariat under borgmesterkontoret. Per Frølund og
jeg fik det daglige ansvar for at realisere projektet.

Symbolsk værdi

– Den bygning har haft stor symbolsk værdi for det samlede
projekt, for det sender et tydeligt signal om, at kommunen
vil projektet, når man opfører en administrationsbygning i så
høj en kvalitet og lader så mange medarbejdere flytte herud.
Så ikke bare tror man på det. Man bliver også en del af det,
siger Ole Bech Jensen.
Han taler også begejstret om den 10 ha store bypark, der
er opført midt mellem de store blokke og som et af de grønne
aftryk i projektet. Byparken, som har kostet 100 mio. kr. at
anlægge, byder bl.a. på små overdækkede pavilloner til både
børn og voksne, et stort søområde og en kunststofbane, som
allerede er taget i brug af områdets sportsforeninger. En hvid
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Et kig ind i den store administrationsbygning, som Aarhus Kommune har
opført, og hvor 1.100 medarbejdere
fra Teknik og Miljø arbejder.
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betonsti snor sig let og ubesværet gennem parkens kuperede
terræn.

– Hvis man har været glad for at bo i sin bolig i 15 år, så
er det barskt. Derfor skal vi gøre alt for at behandle disse
mennesker bedst muligt.

Flere projekter i pipelinen

Fem boligblokke har indtil nu måttet lade livet for at give
plads til den store Karen Blixens Boulevard, kommunens administrationsbygning og en ny ungdomsby med 350 boliger.
Men det er kun få af de mange projekter, der ellers er i pipelinen – her i blandt en ny administrationsbygning til Brabrand Boligforening, en sports- og kultur campus med bl.a.
et professionelt klatrehus, et beboerhus med bibliotek og på
sigt et familiebad/wellnesscenter, der skal afløse Gellerupbadet. I et andet kvarter vil der blive opført et iværksætterhus for de praktisk anlagte, der har mod på at starte for sig
selv som f.eks. møbelsnedkere og skræddere. Allerede i dag
findes et stort træværksted, der bruges flittigt.
Udover de 950 mio. kr. Landsbyggefonden bevilgede til
bl. a. infrastrukturen, har fonden også bevilget midler til at
renovere de bygninger, som kommer til at stå tilbage. Sammen med de såkaldte ’jordpenge’ – det beløb, som Brabrand
Boligforening indkasserede ved at sælge den jord, der stødte
op til Gellerupparken – bliver der således råd til at foretage
både indvendige og udvendige renoveringer. For hver blok,
der skal renoveres, er der afsat op til 20 mio. kr. til den indvendige renovering. Men så fremstår de også som ’spritnye’,
som Ole Bech Jensen udtrykker det.
Nederst i blokkene vil der blive bygget såkaldte byhuse:
Små rækkehuse, som er blevet tilført ekstra kvadratmeter,
idet man har inddraget kældrene i blokkene. En meget populær foranstaltning, for alle byhusene er allerede blevet lejet
ud.

Kommunen ændrer holdning

Samarbejdet og den enighed, der har været mellem de forskellige parter bag helhedsplanen, har som nævnt haft en
afgørende betydning for projektets succes. Men samarbejdet
fik et ordentlig skud for boven, da et flertal i Aarhus Byråd
sidste år før sommerferien besluttede sig for, at der skulle
fjernes yderligere 720 boliger
Ole Bech Jensen: – Det kom som et chok for os. I forvejen
havde vi kalkuleret med ca. 200 boliger. Nu steg tallet til 720
boliger, der skulle nedlægges. En dramatisk stigning, som
kom på et tidspunkt, hvor vi var godt på vej i processen. Vi
troede, vi skulle skabe et blandet byområde med moderniserede almene boliger kombineret med andre boligformer, så
vi fik et meget variabelt udbud af boliger.
Parterne har haft hver deres opfattelse af, hvordan man
skal komme videre – forslag, som i virkeligheden handler
om, hvordan man sikrer den bedste integration i området.
Skal man sprede boligerne og de mennesker, der skal bo i
dem i mindre enheder? Eller skal man operere inden for en
samlet ramme, sådan som helhedsplanen oprindeligt var
tænkt?
Som Per Frølund ser det, er man enige om målet (kvarteristandsættelsen), men ikke om, hvordan fortætningen skal
tilrettelægges – altså hvordan og hvor meget, der skal bygges, og om det skal ske mellem blokkene.
– I mine øjne er den nye plan ikke meget anderledes end
den, vi indtil nu har arbejdet efter. Det handler mere om de
greb, man skal have gang i.

Brug for nye boligtyper
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Striden bilagt

I slutningen af maj i år blev Aarhus kommune og Brabrand Boligforening dog enige om en ny udviklingsramme for de næste
ca. 10 år frem til 2030. Aftalen indebærer, at 600 boliger skal
nedrives, og at der skal bygges en ny skole i Gellerup. Aftalen
er efterfølgende blevet godkendt af repræsentantskabet i Brabrand Boligforening og af byrådet i Aarhus Kommune.
Nu glæder begge parter sig til at komme videre.
– Vi har haft et intermezzo, og nu lægger vi det bag os. Allerede nu kan vi sige, at der er mange ting, der er lykkedes. Noget
af det, der har betydet mest, er, at vi har fået de private investorer med, lige som det har været afgørende, at kommunen
har involveret sig så aktivt i projektet. Og uden Landsbyggefondens velvilje og meget positive indstilling, havde vi ikke
kunnet løfte projektet op i den skala, som vi hele tiden har sigtet efter. Ambitionsniveauet har været højt fra starten. Ingen
har været interesseret i lappeløsninger, siger Ole Bech Jensen.

Per Frølund:
– Vi skal kunne tilbyde noget, man
ikke kan få andre steder på det
aarhusianske boligmarked.

Byhusene er tænkt som en af de alternative boligformer, som
skal bredes ud i Gellerup og reducere antallet af almene boliger til 40 pct. af den samlede boligmasse. Men der er brug
for mange løsninger, understreger Per Frølund:
– Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå dette tal,
skal vi skabe nye boligtyper, der henvender sig til både nye
ressourcestærke beboere, men også til dem, der bor herude i
forvejen, men som overvejer at flytte væk. Det skal være rart
at bo herude. Derfor bliver det afgørende, at vi kan tilbyde
dem noget på det århusianske boligmarked, som de ikke kan
få et andet sted. Vi skal ikke lefle for, hvad markedet vil have,
men også udfordre markedet. Med det mener jeg, at vi bliver
nødt til at tænke på, hvad folk vil flytte ind i herude.
– Hvis du skal købe en bolig, der for langt de fleste er den
største investering i deres liv, skal det være et godt og trygt
valg du tager. I det her område får du det til en billigere pris,
hvis man sammenligner med, hvor tæt man er på Århus. Men
det skal vejes op imod områdets image. Derfor siger vi både
til os selv og til de private investorer, vi er i kontakt med: Det
skal være i en ordentlig kvalitet – ikke luksus, men ordentlig
kvalitet. Her må vi ikke gå på kompromis. Der er mange ting,
der spiller ind, når man skal vælge en ny bolig – skoleforhold, trafik, indkøbsmuligheder m.m. Men de basale forhold
som materialevalg, kvalitet og udstyr skal være i orden, siger
kommunens tovholder, der også understreger, at parterne
har en stor forpligtelse overfor de mennesker, der som følge
af nedrivningen bliver tvunget til at forlade deres bolig.
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Delegationen fra IMF
anført af mission chief
A. Segoviano nr. 2 fra
venstre under besøget
i Boligøkonomisk
Videncenter i maj.

Den internationale økonomis
overvågningscentral og rådgiver
Den internationale Valutafond, IMF, der gennemfører årlige
konsultationer med de enkelte medlemslande, besøgte
Boligøkonomisk Videncenter i maj i år
IMF UDGØR SAMMEN MED Verdens-

banken de såkaldte ’Bretton Woods institutioner’. De blev skabt ved en konference med deltagelse af de allierede
under 2. Verdenskrig. Mødet fandt sted
i Bretton Woods i USA i 1944. Her blev
planerne lagt for et nyt system for internationalt økonomisk samarbejde,
der kunne forebygge nye økonomiske
kriser som den, der havde ramt i mellemkrigstiden, og i yderste konsekvens
forhindre en ny verdenskrig. Blandt
arkitekterne var den engelske økonom
John Maynard Keynes, som man kan
kalde den moderne nationaløkonomis
fader.
I dag 75 år senere består IMF stadig,
nu med deltagelse af 189 lande, og arbejder fortsat for at sikre stabilitet i det
internationale monetære system. Det
gør man dels ved at overvåge den økonomiske udvikling såvel globalt som i
de enkelte lande, dels ved at låne penge
ud til lande med betalingsbalanceproblemer og gennem rådgivning. Derimod måtte man efter godt 25 år opgive
det internationale valutasystem, som
var et af hovedformålene med IMF ved
dets oprettelse.
Da IMF blev skabt, oprettede man et
internationalt system, der knyttede valutakurser til hinanden. Amerikanske
dollars fungerede som en reservevaluta for resten af verden, og dollaren
blev knyttet til guldet. Man satte vær-

dien af en ounce (28,35 gram) guld til
35 dollars. Systemet skabte stabilitet i
1950’erne og 1960’erne, men på langt
sigt kunne stabiliteten ikke opretholdes. USA fik store betalingsbalanceunderskud, høj inflation og der blev opbygget en stor udlandsgæld i dollars.
Begyndelsen på enden

Hvis man i udlandet begyndte at frygte
for systemets holdbarhed og den amerikanske tilbagebetalingsvilje og -evne,
kunne dette skabe et såkaldt ’run’, hvor
man indløste dollargæld i form af guld.
De amerikanske guldbeholdninger var
imidlertid efterhånden mindre end dollargælden. I 1971 suspenderede præsident Nixon dollarens guldindløselighed. Dette blev begyndelsen på enden
af Bretton Woods-systemet, som måtte
opgives i 1973. Suspensionen var kun
ét led i et større økonomisk indgreb,
som i datiden var en stor politisk succes for Nixon. Økonomer debatterer
fortsat, om ophævelsen af systemet
efterfølgende har været en fordel eller
ulempe.
IMF’s midler kommer fra medlemslandene, og disse midler kan suppleres
med låntagning. IMF har en udlånskapacitet på omkring 1.000 mia. dollars.
IMF opretholder stadig en del af sine
midler i guld svarende til 2.800 tons
(120 mia. dollars), og er dermed en af
verdens største guldbesiddere.

Hovedkvarteret ligger i Washington. Der er 2.700 ansatte, som kommer fra 150 forskellige lande. IMF har
blandt andet en omfattende forskerstab.
Landebesøg

Som nævnt analyserer IMF den økonomiske udvikling i de enkelte medlemslande grundigt og udgiver landerapporter og -prognoser. IMF gennemfører
årligt konsultationer med landenes regeringer, de såkaldte artikel IV-besøg.
I den forbindelse mødes man med en
række parter. I 2018 gennemførte IMF
et sådant besøg i Danmark, hvor man
samlede en række parter, herunder Boligøkonomisk Videncenter, til et seminar. I år har man gennemført møderne
bilateralt, og IMF holdt møde med Videncentret den 9. maj.
Ved mødet diskuterede man stabiliteten på det danske boligmarked. IMF
er således en interessant mødepart, og
Videncentret besøgte også IMF i Washington under sin studierejse i marts
2019. IMF arbejder bl.a. på at analysere effekten af stramningerne i kreditvilkårene for boligkøbere (den såkaldte makroprudentielle regulering) – et
emne, der også optager Videncentret.
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