Vores bidrag til verdensmålene
Hovedkonklusioner af landerapport 2018

Konkrete handlinger i de almene boligorganisationer, som understøtter FN’s 17
verdensmål omkring bæredygtighed:
Miljømæssig bæredygtighed
Renoveringer
Varmepumper
17%

Energieffektivisering
vinduer, døre m.v.
74 %

Behovstyret
ventilation
54%

Individuel
forbrugsmål.
43%
Solceller
9%

Isolering
61%

Energieff.
hårde
hvidevarer
31%

Varmeog elanlæg
45%

•

Derudover er skimmelsvamp fjernet i halvdelen af renoveringer, og i en ud af tre renoveringer er der
fjernet asbest, bly og PCB.

•

Hver fjerde boligorganisation, som har foretaget renoveringer, har tilgængelighedsrenoveret.

Nybyggeri
•

Hver fjerde boligorganisation har arbejdet med minimering og sortering af affald, reducering af
energiforbruget og miljøbeskyttende tiltag i selve bygeprocessen.

•

I tre ud af fem nybyggede boliger er der installeret affaldssorteringssystemer. I to ud af fem er arbejdet med
synliggørelse af el-, vand- og varmeforbrug og blevet stillet krav til bæredygtige materialer.
Genbrugsmaterialer anvendes fortsat kun i et begrænset omfang.

Drift
Organisationer med initiativer i driften med bæredygtighed som formål:
56%

Optimering af affaldssorteringen
El-, varme- og vandforbrug

41%
33%

Ingen brug af sprøjtegift
28%

Bæredygtigt indkøb
Miljø*
0%

6%
10%

*Miljøhandlingsplaner og grønne regnskaber.
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Social bæredygtighed
Organisationer med boligsociale indsatser
målrettet børn og unge i pct.

Organisationer med boligsociale indsatser
målrettet sårbare voksne i pct.

Rollemodeller: 1
ud af 2

Kompetenceudvikling:
1 udKriminalitets
af 3

Joberfaring:
1 ud af 2
Fritid: 1 ud
af 2

39

præventive:
1 ud af 2

60

Beboerdemokrati:
mere end 1 ud af 2

Uddannel
se: 3 ud af
4

Opsøgende
indsats:
1 ud af 2

Kriminalitets
præventivt: 3
ud af 4

•

Netværksaktiviteter:
1 ud af 2

Endvidere har tre ud af fem boligorganisationer etableret afdragsordninger og mindst hver tredje gør brug
af økonomisk rådgivning og andre medarbejderes ressourcer til at forebygge udsættelser.

Samfundsøkonomisk bæredygtighed
Klausuler og partnerskaber**: anvendelse og opfølgning i pct.

78

54
18

43

91
65

18

Frivillige partnerskaber

Sociale klausuler

Arbejdsklausuler

•

Den almene beskæftiger sektor ca. 20.000 personer og bidrager til arbejdsmarkedsaktivering af
ressourcesvage borgere og til ordentlige løn- og arbejdsforhold i byggeri og drift.

•

Der er i gennemsnit afholdt fire 4 beskæftigelsesforløb og 1,7 uddannelsesforløb pr. 100 ansatte i sektoren,
hvoraf størstedelen er uddannelsesaftalerne er forbundet med erhvervsuddannelser.

Se den fulde landerapport på BL.dk

** Frivillige partnerskaber og sociale klausuler har som formål at skabe uddannelsepladser og styrke beskæftigelsen blandt sårbare grupper.
Arbejdsklausuler har som formål at modvirke social dumping. Den lille cirkel viser andelen af organisationer, som anvender metoden. Den store
cirkel viser andelen, som også følger op på, at aftalerne overholdes.

