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Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 
 

Til § 5 
 

1. § 5 affattes således: 
”  § 5.  Boligsikring beregnes på grundlag af huslejen, husstandens samlede aktuelle ind-
komst, boligen og dens indretning, samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år. For en 
pensionist fratrækkes kr. 4.100 i den aktuelle indkomst.  
  Stk. 2.  Hvis der siden beregningen i henhold til stk. 1, er sket en væsentlig ændring i husle-
jen, husstandens samlede aktuelle indkomst, boligen og dens indretning, eller antal af hjem-
meboende børn under 18 år, skal boligsikringen genberegnes. 
  Stk. 3.  Hjemmeboende børn medregnes indtil udgangen af den måned, hvor de fylder 18 år. 
Ændringer i antal hjemmeboende børn under 18 år medregnes fra den 1. i måneden efter 
meddelelse til kommunen.” 
 

Til § 11 

 
2. Stk. 2 affattes således: 
”  Stk. 2.  I lejeboliger beregnes boligsikringen til et beløb, hvor boligsikringsbeløbet modreg-
nes i lejerens huslejebetaling, således lejeren kun afkræves forskellen mellem boligsikringen 
og huslejen.”
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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger til forslaget 
 

Forslag til Inatsisartutlov om boligsikring blev førstebehandlet den 8. oktober 2015. Efterføl-
gende har der vist sig behov for at foretage enkelte præciseringer. 
 
Der indføres med lovforslaget en særregel for pensionister, hvor der fratrækkes kr. 4.100 i 
opgørelsen af den akutelle indkomst. Det vil i forbindelse med en kommende samlet reform af 
skatte- og boligområdet være nærliggende at se på, om det vil være hensigtsmæssigt at opret-
holde denne særregel. 
 

Aktuel indkomst 
Lovforslaget anvender indkomstbegrebet ”aktuel indkomst”. Begrebet skal forstås som et an-
det begreb end det tidligere anvendte begreb ”skattepligtig indkomst”. Med ændringen af ind-
komstbegrebet i lovgivningen forventes en mere retvisende opgørelse af borgerens indkomst-
forhold på ansøgningstidspunktet. 
 
Ændringen skal ses på baggrund af, at oplysninger om den skattepligtige indtægt, der danner 
grundlag for beregningen af ydelserne i dag, kan være helt op til 2 år gamle, og derfor ikke 
længere afspejler borgerens aktuelle indkomstforhold.  
 
Det er et bærende socialpolitisk princip, at sociale ydelser skal være trangsbestemte og 
afhængige af borgerens indkomstforhold ved ansøgningstidspunktet, henholdsvis 
udbetalingstidspunktet. De sociale ydelser skal først og fremmest være rettet mod de svageste 
og de økonomisk dårligst stillede.  
 
Ved at anvende borgerens aktuelle indkomstoplysninger, som grundlag til at beregne 
størrelsen af de sociale ydelser, sikres at borgeren modtager et mere korrekt beløbsniveau af 
sociale ydelser. Det er i dag muligt at anvende helt aktuelle indkomstoplysninger fra 
Skat/Sulinal, således at de sociale ydelser fremover bringes i en bedre overensstemmelse med 
borgerens aktuelle indkomstforhold mv. 
 
Aktuel indkomst er A- og B-indkomst over seneste 12 måneder fratrukket standardfradraget. 
I aktuel indkomst ses der bort fra alle skattefrie indkomster bortset fra DIS og GIS indkom-
ster. 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1 
 
Til stk. 1 
Bestemmelsen anfører på hvilket grundlag boligsikring beregnes. Beregningsgrundlaget er 
huslejen, husstandens aktuelle indkomst, boligen og dens indretning, samt antallet af hjem-
meboende børn under 18 år.  
 
Aktuel indkomst er A- og B-indkomst over seneste 12 måneder fratrukket standardfradraget. 
I aktuel indkomst ses der bort fra alle skattefrie indkomster bortset fra DIS og GIS indkom-
ster.  
 
Med pensionister forstås alderspensionister og førtidspensionister. For disse fratrækkes der kr. 
4.100 i opgørelsen af den aktuelle indkomst pr. pensionist.  
  
Med begrebet boligen og dens indretning vil boligsikringsbeløbet foruden boligsikringsmod-
tagerens familiære og økonomiske forhold også afhænge af boligsikringsmodtagerens lejemål 
og lejemålets indretning. Med det nye kriterium boligen og dens indretning vil det være mu-
ligt at fastsætte beløbsgrænser for, hvor stort et boligsikringsbeløb der kan ydes til bestemte 
boligtyper. Beløbet vil blandt andet kunne afhænge af lejemålets sanitære installationer, om 
der i lejemålet er indlagt vand mv., og om der er eksklusiv adgang hertil. Betingelserne, der 
skal opfyldes for at kunne modtage maksimal boligsikring, fremgår af bekendtgørelsen, der 
udstedes i medfør af lovens § 8, stk. 2. Størrelsen på boligsikringsbeløbet vil afhænge af, 
hvorvidt lejemålet opfylder de krav, som der fastsættes i bekendtgørelsen. Såfremt lejemålet 
ikke opfylder kravene for modtagelse af maksimal boligsikring, vil et mindre boligsikringsbe-
løb evt. kunne blive udbetalt. 
 
Til stk. 2 
Bestemmelsen medfører, at der skal foretages en genberegning, hvis der siden beregningen i 
henhold til stk. 1 er sket en væsentlig ændring i husstandens samlede husleje, husstandens 
samlede aktuelle indkomst, boligen og dens indretning, eller antallet af hjemmeboende børn 
under 18 år. 
 
Til stk. 3 
Bestemmelsen anfører, at ændringer i antallet af hjemmeboende børn under 18 år medregnes 
fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Bestemmelsen skal forstås således, at 
kommunen kan modtage meddelelse fra borgeren, ligesom kommunen kan foretage udtræk 
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fra CPR-register eller andet register af egen drift, som kommunen har adgang til og beføjelser 
til at tilgå. 
 
Beregningen af boligsikringen tager hensyn til husstandens børn under 18 år. Der forudsættes 
en automatik i beregningen af boligsikringen, så den automatisk nedsættes fra den 1. i måne-
den efter, at et barn i husstanden fylder 18 år.  
 

Til nr. 2 
 
Til stk. 2 
Boligsikring i lejeboliger beregnes til et beløb, hvor lejeren afkræves forskellen mellem bolig-
sikring og huslejen.  


