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BETÆNKNING
Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om
boligsikring i lejeboliger. (Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død,
samt andre ændrede forhold)
(Fremsat af Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)
Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen senest bestået af:
Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut, formand
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne, næstformand
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kuko, Siumut
Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Udvalget har efter 1. behandlingen den 29. september 2017 under EM2017 nærmere
gennemgået forslaget.
Forslagets indhold og formål
Forslaget er fremsat som en ændring af Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om
boligsikring i lejeboliger.
Forslaget har til formål at sikre, at husstande, hvor der oppebæres boligsikring, og hvor den
ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller at der i øvrigt indtræder en social
begivenhed, der reducerer antallet af beboere i husstanden, ikke bliver bragt i en
uhensigtsmæssig økonomisk og social situation.
Dette skal ske ved, at lejer gives et retskrav på at oppebære boligsikring i en rimelig periode,
indtil lejer har haft mulighed for at ansøge om og gennemføre en ønskeflytning til en
lejebolig, eller finde en lejebolig hos en anden udlejer, der opfylder kravene om forholdet
mellem antallet af beboelsesrum og antallet af beboere. Lejer får med forslaget i første
omgang krav på at oppebære boligsikring i en periode på 6 måneder fra dødsfaldet eller den
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udløsende sociale begivenhed, og videre efter nærmere foreslåede retningslinjer i op til 24
måneder efter indtræden af den udløsende sociale begivenhed.
Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2018.
1. behandling af forslaget i Inatsisartut
Foruden forelæggelsesnotat blev der fremlagt ordførerindlæg fra Siumut, Inuit Ataqatigiit,
Demokraterne og Partii Naleraq. Alle partier støttede umiddelbart den foreslåede ændring.
Forslaget blev på denne baggrund henvist til nærmere behandling i Familie- og
Sundhedsudvalget.
Høringssvar
Forslaget blev sendt i høring i perioden fra den 16. maj 2017 til den 15. juni 2017, foruden at
det i samme periode blev offentliggjort på høringsportalen www.naalakkersuisut.gl
Udvalget har taget den gennemførte høring til efterretning, og skal takke for de afgivne
høringssvar.
Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget har noteret sig, at forslaget blev velvilligt modtaget fra partierne og medlemmerne
af Inatsisartut.
Isoleret set hilser udvalget den foreslåede ændring velkommen, og finder i det hele
baggrunden for den foreslåede ændring sympatisk og velmotiveret.
Udvalget er via den løbende dialog med Naalakkersuisoq for Familie, Sociale Anliggender,
Ligestilling og Justitsvæsen bekendt med, at der pågår tiltag med henblik på at reformere,
tilpasse og modernisere indenfor reglerne om boligsikring og børnetilskud, således at disse
sociale sikringsregler målrettes de mest trængende, og ikke modarbejder de politiske ønsker
om, at det entydigt skal kunne betale sig at arbejde og være selvforsørgende. Samlede tiltag,
som udvalget ser positivt på, såfremt de er sociale afbalanceret, og tager højde for de
husstande og familier med størst behov.
Moderniseringsbehovet for tildeling af boligsikring, og behovet for nye beregningsmodeller
omkring boligsikring er også forhold, som Anlægsudvalget ved flere lejligheder har
fremhævet. Anlægsudvalget har gjort sig nogle spændende og relevante overvejelser omkring
sammenhængene mellem boligsikring, huslejefastsættelse, restancer, renoveringsbehov,
varmeudgifter m.m. samt de sociale konsekvenser og komplikationer desangående. Der kan
blandt andet henvises til Anlægsudvalgets bemærkninger og refleksioner i betænkning til
forslagene: EM 2016/60 og FM 2017/47 og FM 2017/183.
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Under 1. behandlingen af nærværende forslag hæftede udvalget sig ved, at Partii Naleraq kom
ind på, at der skulle sikres boligsikring i den situation, hvor familier eller medlemmer af
konkrete hustande må fraflytte hjemmet på grund af sygdom.
Udvalget skal fremhæve, at midlertidigt fravær fra hjemmet på grund af sygdom ikke er en
opgivelse af den faste bopæl, og dermed muligheden for at oppebære boligsikring. Dette gør
sig heller ikke gældende ved midlertidig fravær fra hjemmet på grund af ferie og lignende.
Det midlertidige eller det længerevarende fravær fra hjemmet på grund af sygdom med
samtidig tab af arbejdsindtægt og øgede udgifter som følge af sygdommen betyder imidlertid i
øvrigt store økonomiske komplikationer og belastninger for den enkelte og for dennes
pårørende og familie i øvrigt. Dette i tillæg til, at familien allerede er påvirket af sygdommen.
Der skal forsat være politisk opmærksomhed mod denne særlige problemstilling, således at
der findes brugbare tiltag og løsninger med henblik på at give en økonomisk støtte, lindring
og kompensation i en i øvrigt svær situation. Udvalget bemærkede, at Naalakkersuisoq for
Familie, Sociale Anliggender, Ligestilling og Justitsvæsen under 1. behandlingen oplyste, at
Naalakkersuisut vil undersøge, hvorvidt der kan søges en særlig fondsløsning målrettet denne
særlige problemstilling. Udvalget skal opfordre Naalakkersuisut til forsat at afsøge løsninger
på den afledte problemstilling i forhold til nærværende konkrete forslag om boligsikring.
Udvalget henstiller til, at Naalakkersuisut sikrer en opdatering af vejledningen omkring
boligsikring, således at nærværende regulering medtages i vejledningen.
Forslagets økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at Departementet for Finanser og Skatter ikke
skønner, at den foreslåede ændring af loven om boligsikring vil have nævneværdig betydning
for de offentliges udgifter til boligsikring, da den foreslåede ændring vurderes at omfatte
meget få personer, hvortil kommer, at det er vurderingen, at disse begrænsede udgifter til
fulde opvejes af det offentliges besparelse på udgifter til eventuel socialhjælp og genhusning,
såfremt lejer udsættes af sin nuværende lejebolig, fordi lejer mister sin boligsikring.
Udvalget har taget det fremførte omkring de økonomiske konsekvenser af forslaget til
efterretning.
Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse i den foreliggende form.
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 2. behandling.
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Laura Táunâjik
Formand

Nivi Olsen

Jess Svane

Mala Høy Kuko

Debora Kleist

Mimi Karlsen

Bendt B. Kristiansen
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