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LA: Boligforhandlinger er helt uansvarlige 
 
Liberal Alliance er ikke længere med i forhandlingerne om de kommende års milliardforbrug fra den 
såkaldte Landsbyggefond til renoveringer i de almene boligforeninger. Partiets boligordfører og tidligere 
boligminister, Ole Birk Olesen, konstaterer, at LA står et helt andet sted end alle andre partier, og at det 
derfor ikke er muligt at trække forhandlingerne i en liberal retning. 
 
“Uansvarligheden er enorm omkring bordet. Alle partier på nær LA mener, at der bare skal bruges enormt 
mange penge fra Landsbyggefonden med det samme. Ingen tænker på, at der også kommer en tid efter 
denne valgperiode. Hverken regeringen, venstrefløjen eller de andre borgerlige partier bekymrer sig om, at 
når man vil bruge hele 30 mia. kr. fra 2021-2026, så indskrænker det muligheden for at sætte indsatser i 
gang med penge fra Landsbyggefonden efter 2026. Der er dømt smalhals, når der længere ude i fremtiden 
opstår nye ekstraordinære problemer i de almene boligområder, for pengene til at løse disse problemer 
med bruges her og nu,” siger Ole Birk Olesen. 
 
Han undrer sig især over, at regeringen har erkendt, at de nugældende tildelingskriterier er for løse og skal 
strammes op, men at regeringen alligevel vil bruge godt 18 mia. kr. på at imødekomme alle projekter, som 
er udvalgt efter de gældende kriterier. 
 
“Det hænger slet ikke sammen. Mens man forhandler om at stramme op på kriterierne for at støtte 
renoveringsprojekter med penge fra Landsbyggefonden, beslutter man også lige, at de gamle og alt for løse 
kriterier skal bruges til ukritisk at imødekomme projekter for 18 mia. kr., som for en stor dels 
vedkommende burde være betalt af de almene boligselskaber selv. Det er helt ordinære renoveringer, som 
man giver tilskud til, så der i fremtiden ikke vil være penge til at løse ekstraordinære udfordringer i de 
almene boligområder,” siger Ole Birk Olesen. 
 
For flere oplysninger kontakt Liberal Alliances presse- og kommunikationschef Anne Kirstine Cramon på 
61624971.  
 


