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Ti dages forespørgsel.

Genhusning og beboeres retstilling.
Borgmesteren bedes oplyse flg.:
1. om tildelingskriterier:
- Fuldstændig liste over samtlige ”særlige karakteristika” hos beboerne og evt. andre
kriterier, der vil indgå som udelukkelseskriterium fra at få anvist bolig i et ”risikoområde”?
- Hvordan og hvem afgør, om beboeren har disse ”særlige karakteristika”, og hvor kommer
oplysningerne om dem fra?
- Hvorledes vil beboeren blive oplyst om årsagen til at vedkommende ikke vil blive anvist til /
ikke kan ansøge om bolig i et ”risikoområde”
- Iflg. hvilke lovregler foretages denne begrænsning i beboernes valg af bolig, og hvad er
beboerens klagemuligheder?
2. om andelen af risikoområder:
- Hvor mange almene familieboliger er der i Århus kommune
- Hvor mange almene familieboliger er beliggende i et eller flere ”risikoområder”?
a. Antal i alt?
b. Antal fordelt på hvert af de fire nævnte ”risikoområder” – udsatte – udfordrede – rød
eller orange – fleksibel og kombineret udlejning
- Kort og liste over udelukkelses-/risikoområder og over ”tilladte” områder
Fordi:
Enhedslisten spurgte i byrådsdebatten om ”udviklingsplaner” i almene boliger, til ”risikoen” for
udsathed i andre boligområder ved genhusning af beboere, hvis hjem kommunen river ned.
Enhedslisten fik som svar, at det vil der iflg. kommunens aftale med BL blive taget hensyn til ved
tildelingen af boliger ved at

”……..beboere med særlige karakteristika (fx manglende arbejdsmarkedstilknytning) ikke kan
genhuses i risikoområder. Der er derfor enighed om at tage hensyn til at genhusningen som
udgangspunkt ikke kan finde sted i følgende områder:
 Områder, der optræder på regeringens liste over udsatte boligområder
 Områder, der er udfordrede på de enkeltstående kriterier på ghettolisten
 Områder, der er rød eller orange i kategoriseringsmodellen (særligt udsat eller udsat)
 Områder, der har fleksibel eller kombineret udlejning”
Svaret viser en påtænkt udelukkelse af beboere fra at bosætte sig i et meget stort antal
boligområder. Det gør os bekymrede for beboernes retsstilling i den kommende genhusning.
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