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Følgedokument med 
kommentarer til 
anbefalingerne 
Hvor det første anbefalingsdokument er et idékatalog med vores egne anbefalinger, beskæftiger dette 
dokument sig specifikt med vores kommentarer til de anbefalinger, der er kommet i udspillet fra 
kommunen. 
 
God (forsat) læselyst, 
 
Elev- Og Studenterbevægelsen 
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1. Boliger:  
1.1 Flere ungdomsboliger med større variation  

● Anbefaling: Sikre flere ungdomsboliger og lempe reglerne for ungdomsboligbyggeriet  
● Anbefaling: Støtte byggeriet af flere almene ungdomsboliger  
● Anbefaling: Støtte etablering af flere midlertidige ungdomsboliger  
● Anbefaling: Fremme byggeriet af kollegier 

 

1.1 Kommentarer 

● Vi finder det positivt, at man vil sikre flere ungdomsboliger, undersøge at lempe reglerne for 
ungdomsbolig-byggerier, at man vil støtte byggeriet af flere almene ungdomsboliger og at 
man vil fremme byggeriet af kollegier. 

● Det er dog brug for lang flere betalelige boliger end politikken, og kommuneplanen 2019, 
rummer. Vi foreslår som samlet elev -og studenterbevægelse en dækningsgrad for ungdoms-
boliger på en tredjedel (33,33 pct) i 2031 i København, fremfor de foreslåede 16 pct. i 2031 
i København. 

● Det er nødvendigt at lave offentlige delmål med en kortere tidshorisont løbende, for at sikre 
demokratisk transparens og gennemsigtighed for at kunne følge med i om det er noget, der 
løbende bliver prioriteret tilstrækkeligt af en til hver tid siddende kommunalbestyrelse1. 

● Kommunen skal arbejde for flere billige, bæredygtige og tilgængelige ungdomsboliger. 

  
1.2 Afhjælpe flaskehalsproblematikken i ungdomsboligmarkedet omkring studiestart samt et 
transparent ventelistesystem til støttede ungdomsboliger 

● Anbefaling: Etablere akutte midlertidige ungdomsboliger  
● Anbefaling: Arbejde for ét fælles ventelistesystem for støttede ungdomsboliger  
● Anbefaling: Sikre, at ungdomsboligerne bebos af studerende  

 

1.2 Kommentarer 

● Fint med etablering af midlertidige boligløsninger til at tage toppen af flaskehalsproblemerne. 
Vi har fra elev- og studenterbevægelsens side været en del af processen om at få reglerne 
ændret, fordi vi godt ved, at det er nødvendigt i den nuværende situation. Men det er 
væsentligt, at midlertidige boliger aldrig ses som en permanent løsning på 
flaskehalsproblemer og boligproblemer generelt.  

● Vi finder det positivt at adressere ventelistesystemet igen, men det er væsentligt at arbejde 
henimod, at det bliver ét indstillingsudvalg i København (jf. TMF’s bestræbelser på at få en 
fælles portal for få år siden), Ét indstillingsudvalg vil være det mest transparente system i 
København, mere lige, samt mere let tilgængeligt. Indstilling af ungdomsboliger er historisk 
sket med stærk repræsentation af ansøgerrepræsentanter frem for udlejere/aktuelle 
beboere/institutioner i bestyrelserne for at styrke formålet med offentligt støttede 
ungdomsboliger: at der skal tages hensyn til ansøgernes behov/social mobilitet/bredde/andre 
samfundshensyn frem for enkeltaktørers egeninteresser/præferencer for nye beboere. I 

 
1 boligtal vi alt andet lige være behæftet med en større usikkerhed på kort sigt. Det ligger der selvfølgelig en 
kommunikationsopgave i, men det vil også nødvendiggøre en relativt konsekvent opfølgning, hvis man ikke ser 
ud til nå målene, hvilket fra vores synspunkt er en meget hensigtsmæssig incitamentsstruktur at skabe, hvis 
målet er flere betalelige studieboliger.  
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ministeriet udvalg for harmonisering opnåedes der i den endelige rapport2 fuld enighed (inkl. 
KK) om at styrke denne repræsentation gennem lovgivning, der desværre bortfaldt i 
ministerrokaden Inger Støjberg til Ole Birk Olesen. 

 
 
 
 
2. Job:   
2.1 Lavere dimittendledighed  

● Anbefaling: Samarbejde om studieforløb som giver de studerende indblik i virkelighedens 
arbejdsmarked  

● Anbefaling: Styrke rådgivning om muligheder for at bedrive iværksætteri. Bedre rekruttering 
til jobs i Københavns Kommune  

● Anbefaling: Arbejde for en fælles koordineret rekrutteringsindsats på tværs af Kommunens 
forvaltninger  

 

2.1 Kommentarer  

● Kommunen bør overveje tiltag, der opfordrer virksomheder til at ansætte dimittender, og 
udbrede fordelene ved at ansætte nyuddannede og unge uden at kræve adskillige års 
erhvervserfaring, hvilket kan virke som en barriere for mange dimittender. Vi finder det 
væsentligt at være bevidst om. at akademikerarbejdsløshed som udgangspunkt er 
eksponentielt faldende efter afsluttet studietid, og at der oftere er tale om flaskehalsproblemer 
end længerevarende akademikerarbejdsløshed.  

● For at imødekomme manglen på bl.a. social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, 
skolelærere, socialrådgivere og pædagoger, bør kommunen sikre en ordentlig overgang fra 
studerende til arbejdstager for denne gruppe. Derfor anbefales det, at kommunen sørger for 
introduktionsforløb til alle nyuddannede, hvor man som udgangspunkt ikke indgår som en 
del af en eventuel normering på den nye arbejdsplads. 

● Vi anbefaler, at kommunen prioriterer at skabe ordentlige læringsforhold for studerende, 
lærlinge og elever, når de er i praktik i kommunalt regi. I disse praktikforløb, spiller 
praktikvejledere en stor rolle for at uddanne kompetente fremtidige arbejdstagere, samt skabe 
et virkelighedsbillede af deres fremtidige arbejdspladser. 

● Det er væsentligt at anbefalingen om koordineret rekrutteringsindsats også bredes ud, så den 
også inkluderer bl.a. pædagogstuderende, lærerstuderende, socialrådgiverstuderende, 
sygeplejestuderende mv. Det er væsentligt, at kommunen går foran i at sikre ordentlige 
uddannelsesmuligheder og vilkår for alle de fag, hvor der er en del af uddannelsen, der 
foregår på arbejdsmarkedet - dette indebærer bl.a. at der skal være nok personale, der er 
uddannet til at vejlede studerende, og have ansvar for uddannelsesopgaven.   

 
2.2 Understøtte muligheden for praktikpladser   

● Anbefaling: Skabe åbninger for elev- og lærlingeansættelser 

2.2. Kommentarer  

 
2 ”Harmonisering og modernisering af reglerne for ungdomsboligrådet" fra udlændinge-, integrations- og 
boligministeriet 
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● Vi finder det positivt, at Københavns Kommune vil fokusere på at sikre flere praktikpladser 
og elevpladser, f.eks. gennem sociale klausuler. Det er dog essentielt, at der fortsat føres 
kontrol med kvaliteten og arbejdsforholdene for elever- og lærlinge-ansatte i kommunen 

● Husk at praktik er et bredt begreb, når man beskæftiger sig med uddannelses-danmark.  

 
 
 
3. Deltagelse:  
3.1 Studerende skal være medskabere af Studieby København  

● Anbefaling: Inddrage studerende og aktører på uddannelsesområdet i kommunal 
politikudvikling. Vi vil byde studerende velkommen til København  

● Anbefaling: Etablere et fælles velkomstskoncept til København som studieby. Flere 
studerende skal være frivillige  

● Anbefaling: Styrke det strategiske samarbejde om frivillighed  
● Anbefaling: Øge fokus på studerende som ressource, og på hvordan en frivillig indsats skaber 

værdi for studerende  
 

3.1 kommentarer 

• Vi er rigtig glade for det her afsnit, og har fået de fleste af vores kommentarer med ind i 
teksten. Vi er rigtig glade for den idé, der har floreret omkring politiken med en 
onboarding, og vil gerne tage aktiv del i udarbejdelsen af denne. Der er i forlængelse heraf 
nogle lavthængende frugter ift. inklusion af internationale studerende, som kunne være 
rigtig fine at få med: at den udgives på engelsk, at man oplyser om de rettigheder, man har 
som lejer i danmark3 osv.  

 
3.2 Flere studerende skal bidrage til en levende og blandet by  

● Anbefaling: Målrette digital formidling af kultur- og fritidstilbud til studerende  
● Anbefaling: Skabe gode rammer for, at studerende bor i og bidrager til Københavns udsatte 

byområder - fx i Tingbjerg  
  

3.2 kommentarer 

Ingen kommentarer.  

 
 
 
4. Kvalitet  
4.1 Gode rammer for fordybelse i kommunale og private faciliteter  

● Anbefaling: Sætte fokus på læsepladser og studiezoner i København Mere åbne campus-
områder og uddannelsessteder  

● Anbefaling: Åbne udvalgte faciliteter på uddannelsesstederne for en bredere brugergruppe  
 

 
3 Med inklusion af lejerbevægelsen  
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4.1 kommentarer 

• Vi har ingen særlige ændringer til nærværende, mange af de ting vi havde til det, kom med. 
En bekymring flere studerende bragte frem er dog, at der er steder på universiteter, hvor det 
er væsentligt, at man kan regne med, der ikke er offentlig adgang, når man for eksempel 
arbejder med radioaktivt materiale, materiale af følsomt natur, bakterier eller lign. Derfor 
skal mere åbne campusområder og uddannelsessteder selvfølgelig ske på en måde, der er 
meningsfuld, men det er også vores indtryk, at kommunen har taget vores input herom til 
efterretning.  

 
4.2 Studerende skal finde løsninger på byens svære problemstillinger  

● Anbefaling: Skabe et stærkt samarbejde om, hvordan studerende kan bidrage til løsningen af 
kommunale problemstillinger som en integreret del af uddannelsen  

  

4.2 kommentarer 

• Ingen væsentlige kommentarer. Vigtigt at det bliver noget, der understøtter kvaliteten og 
samtænkes meningsfuldt.  

 
 
 
5. Trivsel  
5.1 Bedre trivsel blandt studerende  

● Anbefaling: Skabe et samlet overblik over eksisterende tilbud mod mistrivsel på tværs af de 
forskellige aktører  

● Anbefaling: Undersøge om eksisterende indsatser mod mistrivsel på ungdomsuddannelser 
kan udvides til de videregående uddannelser  

 

5.1 kommentarer 

● Det er overordnet gode tiltag, som vi sagtens kan se os selv i. Det er dog mindre ambitiøst på 
en så vigtig dagsorden, at der udelukkende lægges op til at “kortlægge” og “undersøge”. Vi 
forventer, man har tænkt sig at følge op med handling efterfølgende, så det kunne med fordel 
indskrives.  

● Det er vigtigt, at man fra kommunens side er opmærksom på, hvordan man vil sikre sig, at 
det anbefalet overblik bliver anvendt af både fagpersoner og målgruppen selv. Det er 
væsentlige at der bliver lagt en plan for anvendelsen - dvs. hvem er ansvarlig for udbredelse 
samt at studerende bliver ledt i retning af fagpersoner/tilbud, som kan afhjælpe trivels-
udfordringer.  Det vil også i højere grad kunne medvirke til at man ikke "nøjes" med at tage 
ansvar for at klarlægge muligheder, men tager et reelt ansvar som i vores øjne indebærer en 
konkret handleplan. 

● Væsentligt at man har fokus på at tage ansvar på sig, og ikke falder i den fælde at 
ansvarsfraskrive. Uanset om det er staten, regionerne eller kommunerne man snakker med, 
oplever vi hurtigt der er enighed i problemet, men mener det er andres ansvar at løse det: og 
vi falder ned mellem stolene. Når anbefalingerne skal realiseres, skal man selvfølgelig 
inkludere koordinering med andre relevante aktører, men det er ikke en undskyldning for 
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kommunen ikke kan sætte ambitiøse mål for trivsel i en trivselspolitik. 
● Vi har en del yderligere idéer, man kan kigge på i vores anbefalings-dokument.  

 
5.2 Mere samarbejde om trivsel   

● Anbefaling: Etablere et samarbejdsforum på ledelsesniveau med fokus på trivsel  
  

5.2 Kommentarer 

● Ingen kommentarer.  

 
 
 
6. Internationale Studerende.   
6.1 København skal være en attraktiv by for internationale studerende  

● Anbefaling: Brande København som studieby  
● Anbefaling: Styrke hjælp til boligsøgning  

 

6.1 Kommentarer 

● Vi er overordnet set rigtig glade for afsnittet om internationale studerende, og vil gerne rose 
en god proces, hvor vi føler mange af vores inputs er taget med.  

● Vigtigt at vi ikke kun fokusere på internationale studerende, der allerede bor i Danmark, men 
at vi skal finde måder at hjælpe dem til at finde en bolig, når de endnu ikke er ankommet til 
København og søger bolig fra deres hjemlande. Dette har også en forbyggende effekt ift. 
svindel.  

● Rigtig god anbefaling med at styrke hjælpen til boligsøgning. Forat nå målet, er det vigtigt, 
at ekstra fokus sættes på online vejledning. Her er det væsentligt, at der er sammenspil med 
de uddannelsesinstitutioner, som skal informere internationale studerende om disse muli-
gheder, før de ankommer til Danmark. 

 
6.2 Flere internationale studerende skal være en ressource for byen og have mulighed for at 
engagere sig i frivilligt arbejde  

● Anbefaling: Fremme engelsksproget kommunikation og materiale henvendt til udlændinge. 
Internationale studerende skal fastholdes i byen efter endt studie  

● Anbefaling: Skabe bedre mulighed for at få et relevant studiejob   
● Anbefaling: Understøtte jobformidling på tværs af uddannelsessteder målrettet internationale 

studerende  

6.2 Kommentarer 
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● Kommunen skal samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner og lave fælles stra-
tegier for arbejdet inden for inklusion af internationale studerende i frivillige organisationer.   

● Det er vigtigt, at organisationer, som tilbyder frivilligt arbejde, er med til at sikre, at internat-
ionale studerende bliver inkluderet i det. Dette kan kommunen hjælpe med at understøtte 
gennem tiltag som ‘peer-learning’ kurser blandt organisationer eller opkvalificerende kurser 
om, hvordan man inkluderer studerende fra forskellige kulturer. Økonomiske støtte og 
incitamenter (som puljer) til at inkludere internationale studerende i frivillige organisationer 
kan også være en god mulighed.  

● Det er vigtigt at kommunen støtter virksomheder med opkvalificering om, hvordan de kan 
ansætte internationale studerende og fordelene er ved det. 

 


