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Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL) har den 8. juli 2020 stillet mig 

følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S 1562: 

Hvilke muligheder mener ministeren, at der er indenfor gældende 

lovgivning til at sikre, at boligforeninger, som er kommet på de for-

skellige ghettolister, får adgang uden offentliggørelse til data om ud-

viklingen i deres boligforenings afdelinger i forhold til grænserne i 

ghettokriterierne?  

Svar: 

Opgørelsen af de forskellige lister over udsatte boligområder for de omkring 

200 boligområder, der er afgrænsede som samlede almene boligområder med 

mere end 1.000 beboere, udarbejdes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med 

data fra forskerordningen i Danmarks Statistik.  

Adgang til forskerordningen forudsætter, at data omgås på en måde, som sik-

rer, at der ikke kan forekomme hverken direkte eller indirekte identifikation af 

personer. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen skal have en høj sikkerhed for at 

dette ikke kan ske, da det kan give problemer i forhold til adgang til Danmarks 

Statistiks forskerordning og leverancen af data. 

På den baggrund kan boligorganisationer med boligafdelinger på en af listerne 

over udsatte boligområde ikke få adgang til dataene bag opgørelsen af listerne.  

Det bemærkes, at kriterieværdierne for de enkelte boligområder opgøres én 

gang årligt, når alle de nødvendige baggrundsstatistikker er offentliggjorte. 

Kriterieværdier for de boligområder, som kommer på en af listerne, offentlig-

gøres. 

Hvis en boligorganisation ønsker løbende at følge udviklingen i boligområdet 

kan den indgå aftale med kommunen om at dele oplysninger om udviklingen. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilbyder endvidere at stille de SAS-koder, som 

anvendes til opgørelsen af listerne over udsatte boligområder med data fra for-

skerordningen i Danmarks Statistik, til rådighed for kommunerne, så de selv 

kan opgøre de relevante variable. 
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Jeg henviser i øvrigt til mit brev til boligudvalget (BOU Alm. del bilag 103). 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 


