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Ændringsforslag 

 
til 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 3. 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.  Ved tilkendelse af boligsikring og ved væsentlige ændringer i huslejen, husstandens 
samlede aktuelle indkomst, boligen og dens indretning, eller antal af hjemmeboende børn 
under 18 år, skal boligsikringen beregnes i overensstemmelse hermed og på grundlag af den 
forventede samlede aktuelle indkomst. 
  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.” 
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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 
 

Forslag til Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger blev førstebehandlet 8. oktober 2015. 
Efter førstebehandlingen blev lovforslaget sendt til behandling i Familie og Sundhedsudval-
get. Naalakkersuisut har mellem første og andenbehandlingen fremsendt ændringsforslag til 
forslaget som følger de politiske drøftelser der har været om lovforslaget. Inatsisartuts Familie 
og Sundhedsudvalg har afgivet deres betænkning til brug for 2. behandlingen. 
 
Sideløbende med dette lovarbejde er der sket en koordinering med forslag om Inatsisartutlov 
om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension. Under dette arbejde har det vist sig 
nødvendigt forud for 3. behandlingen at fremsætte et ændringsforslag for at præcisere begre-
bet ”aktuel indkomst” og foretage sproglige præciseringer i enkelte paragraffer herom.  
 
Der er med ændringsforslaget foretaget tilretning af § 5, for at tydeliggøre bestemmelsens 
anvendelse. 
 
Der er herunder indsat en præciseret definition af begrebet ”aktuel indkomst” i de almindelige 
bemærkninger. 
 
Ændringsforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.  

 
Aktuel indkomst 
Med ændringsforslaget præciseres definitionen af begrebet aktuel indkomst. 
 
Aktuel indkomst defineres som A- og B-indkomst 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 samlede aktuelle indkomst, boligen og dens indretning, samt antallet af 
hjemmeboende børn under 18 år. Med pensionister forstås alderspensionister og førtidspensi-
onister. For disse fratrækkes der kr. 4.100 i opgørelsen af den aktuelle indkomst pr. pensio-
nist. 
 
Begrebet boligen og dens indretning vil blive defineret i bekendtgørelsesform, og vil mulig-
gøre at boligsikringsbeløbet, foruden hensyn til boligsikringsmodtagerens familiære og øko-
nomiske forhold, også afhænger af boligsikringsmodtagerens lejemål og lejemålets indret-
ning. Med det nye kriterium boligen og dens indretning vil det f.eks. være muligt at fastsætte 
beløbsgrænser for hvor stort et boligsikringsbeløb der kan ydes til bestemte boligtyper.  
 
Til stk. 2  
Bestemmelsen er omformuleret og definerer, at ved tilkendelse af boligsikring samt ved væ-
sentlige ændringer i et eller flere af de anførte kriterier, skal der beregnes boligsikring i over-
ensstemmelse hermed og på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst.  
 
På tidspunktet for tilkendelse af boligsikring og ved væsentlige ændringer lægges således 
vægt på de forventede indkomstforhold. På tidspunktet for tilkendelse af boligsikring og ved 
væsentlige ændringer vil der typisk være indtrådt sådanne ændringer i indkomstforholdene, at 
de aktuelle indkomstforhold forud for ansøgningstidspunktet ikke giver noget retvisende bil-
lede. Der lægges derfor vægt på den forventede samlede aktuelle indkomst.   
 
Det beror på en konkret vurdering om der er indtrådt væsentlige ændringer i grundlag for be-
regning af boligsikring. Som væsentlig ændring vil f.eks. kunne anses ændringer i husstan-
dens størrelse, ændringer i husstandsmedlemmernes tilknytning til arbejdsmarkedet eller æn-
dringer i huslejen.  
 
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 
fra CPR-register eller andet register af egen drift, som kommunen har adgang til og beføjelser 
til at tilgå. 


