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Referat 
7. Ibrugtagning af nyt lejemål under Hybelinstitutionen i Borgercen-

ter Børn og Unge 

SOF er blevet opsagt i et af sine hybellejemål i København S, hvortil 

der er fundet et nyt lejemål som erstatning, beliggende mindre end 

en km. væk. SUD skal godkende ibrugtagning af det nye lejemål. 

Den nuværende beboer i det opsagte lejemål fraflytter planmæssigt 

hyblen, før kontrakten udløber, hvorfor flytningen af lejemålet ikke 

har betydning for borgere. 

 

Da det er en lille sag for SUD at tage stilling til, indstiller forvaltnin-

gen desuden, at SUD uddelegerer beslutningskompetencen i tilsva-

rende sager til forvaltningen. 

 

Forvaltningen er desuden blevet opmærksom på en generel pro-

blematik ift. den juridiske konstruktion af kontrakterne på hybelboli-

gerne: Disse er pt. på almindelige lejekontrakter, men bør i stedet 

være erhvervslejemål, da kommunen er en juridisk enhed. Forvalt-

ningen vil derfor over de kommende år skulle rette op på disse kon-

traktforhold. Dette vil medføre flere mindre sager om omlægning, 
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men der vil ikke blive ændret på den samlede hybelkapacitet. Lige-

ledes bibeholdes de nuværende baser. 

Forvaltningen har endnu ikke en samlet løsning på dette, men sa-

gerne forventes at skulle behandles i takt med, at der findes løsnin-

ger. 

 

Helle Haslund siger, at den aktuelle sag alene handler om fysiske 

rammer, men hvis kommende lignende sager medfører personale-

mæssige konsekvenser – og beslutningskompetencen uddelegeres 

til forvaltningen – skal der være opmærksomhed på MED-behand-

ling af sagerne. Helle Haslund bemærker, at det desuden er svært at 

udlede de økonomiske konsekvenser af sagen. 

 

Katrine Ring svarer, at baserne pt. vil være det samme, hvorfor der 

ikke forventes personalemæssige konsekvenser af sagerne. Pt. er 

der ikke økonomiske konsekvenser, men hvis man bliver nødsaget til 

at omlægge eller flytte mange lejemål, kan det medføre en økono-

misk udgift. Dette er SUD bekendt med, og SOF er også i dialog 

med TMF ift. kontraktforholdene. 

 

Ditte Stoltenberg Lintner Skjold siger, at det nye lejemål er belig-

gende i en ejerforening – og spørger, om Københavns Kommune 

har købt denne lejlighed til formålet fremfor at finde en ny lejebolig. 

Dette synes som en stor udgift for forvaltningen. 

 

Katrine Ring svarer, at Københavns Kommune ejer det omtalte leje-

mål, som nu ønskes ibrugtaget som hybel, men at det ikke fremgår 

hvordan og hvornår Københavns Kommune har anskaffet sig dette 

lejemål. 

 

Medarbejdersiden ønsker en tilbagemelding på, hvordan Køben-

havns Kommune er kommet i besiddelse af lejemålet. 


