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Sagsnr.: 01.25.01/19EM-LABU-00140 

 

Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af inatsisartutlov om 

boligfinansiering. 

 

Fremsat af Anlægsudvalget til 3. behandlingen. 

 

 

Til § 1 

 

1. I § 1, nr. 2, affattes § 24 a, stk. 1, således:  

” Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud på maksimalt 150.000 kr. til istandsættelse, 

forbedring eller udvidelse af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har 

haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i 

nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 

kr., uanset deres hidtidige indkomst.” 

 

 

 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget indebærer en forhøjelse af den foreslåede indkomstgrænse for tilskud til 

istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger.  

 

Tilskud vil herefter kunne ydes til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger, der 

tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig 

husstandsindkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få 

en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr. 

 

Indkomstgrænsen er i Naalakkersuisuts lovforslag fastsat til 180.000 kr. 

 

Om baggrunden for den foreslåede forhøjelse af indkomstgrænsen henvises til 

Anlægsudvalgets tillægsbetænkning afgivet til 3. behandlingen. 

 

Ændringsforslagets økonomiske konsekvenser  

Ændringsforslaget har ingen konsekvenser for landskassen. 
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Fra 2020 overføres ansvaret for istandsættelsestilskud til kommunerne.  Kommunerne 

kompenseres herfor gennem en forhøjelse af bloktilskuddet på årligt i alt 10 mio. kr., 

svarende til hvad der for indeværende år er afsat på finanslovens hovedkonto 87.72.23. 

Inatsisartutloven giver ikke ansøger et retskrav på tilskud. Den enkelte kommune afgør derfor 

selv, inden for hvilken økonomisk ramme kommunen vil yde tilskud til istandsættelse m.v. 

Kommunernes samlede tilskud vil herefter kunne udgøre mere end 10 mio. kr., men også 

betydeligt mindre. 

 

Selv om ændringsforslagets forhøjelse af den foreslåede indkomstgrænse for tilskud må 

forventes at øge antallet af ansøgninger, vil ændringsforslaget derfor ikke nødvendigvis 

indebære øgede udgifter for kommunerne. 

 

 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

Til nr. 1  

Ændringsforslaget indebærer en forhøjelse af den foreslåede indkomstgrænse for tilskud til 

istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger. 

 

Tilskud vil herefter kunne ydes til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger, der 

tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig 

husstandsindkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få 

en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr. 


