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EM2019/140
TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet af Anlægsudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af inatsisartutlov om
boligfinansiering.
(Lån og tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur
Afgivet til forslagets 3. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut, formand
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Medlem af Inatsisartut Nikkulaat Jeremiassen, Siumut
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq
Udvalget har efter 2. behandlingen 19. november 2019 under EM2019 gennemgået forslaget.

Forslagets indhold og formål
Der henvises til rettelsesbladet til udvalgets betænkning til 2. behandling dateret 15. november
2019.
Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut
Der henvises til rettelsesbladet til udvalgets betænkning til 2. behandling dateret 15. november
2019.

Høringssvar
Der henvises til rettelsesbladet til udvalgets betænkning til 2. behandling dateret 15. november
2019.
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Udvalgets behandling af forslaget
EM2019/140 er genhenvist til udvalgsbehandling under 2. behandlingen den 19. november
2019. Indledningsvist finder udvalget tilskudsniveauet passende, hvad angår tilskudsbeløbet på
maksimalt 150.000 kr. Angående grænsedragningen for mulige ansøgere, vil udvalget
fremsætte et ændringsforslag, således at loftet for mulige ansøgere hæves fra en skattepligtig
årlig husstandsindkomst på 180.000 kr. til 300.000 kr. Dette skyldes, at Anlægsudvalget særligt
ønsker, at blandt andet børnefamilier og pensionister skal have mulighed for, at søge om tilskud
til istandsættelse, forbedringer eller udvidelse af deres bolig.
Derudover ønsker udvalget at pensionister, der vil bruge deres mulighed for biindtægt fra 2020
også skal kunne anvende muligheden for at søge lån til renovering af deres huse. Udvalget vil
med en hævning af indkomstgrænsen til 300.000 kr. årligt, imødese renovering af BSU huse,
kan ske mere kontinuerligt.
Udvalget finder det fortsat svært at estimere antallet af potentielle tilskudsansøgere, men det
må antages, at mængden af potentielle ansøgere forøges i det indkomstgrænsen hæves.
Sammenfattende må udvalget henvise til førstebehandlingen af forslaget, hvor Naalakkersuisoq
for Bolig og Infrastruktur oplyste, at midlerne til tilskudssøgning i overvejende grad lå
ubenyttede hen. Særligt i 2018, hvor der kun blev benyttet omkring 1.000.000 kr. Herved
udnyttes ansøgningsmulighederne antageligvis ikke fuldt ud, hvilket udvalget finder
beklageligt.
Udvalget opfordrer Naalakkersuisut til hurtigst muligt at fastsætte regler for at sikre en ensartet
sagsbehandling i kommunerne.
Forslagets økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at hovedkonto 87.72.23, Boligstøtte,
istandsættelsestilskud i overslagsårene 2020-2022 overføres til kommunerne. Fordeling mellem
kommunerne indgår i forhandlingerne om Grønlands Selvstyres bloktilskud til kommunerne.
Udvalget ønsker slutteligt at udtrykke sin bekymring ved, at der fra Naalakkersuisuts side ikke
er udtrykt, hvorledes finansieringen til boligstøtteområdet sikres udover 2022. Herved risikerer
kommunerne, at pådrage sig øgede udgifter. Udvalget skal derfor anmode Naalakkersuisut om
at oplyse om sine forventninger hertil.
Udvalgets indstillinger
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Et enigt udvalg fremsætter ændringsforslag

Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget
overgive forslaget til 3. behandling.

Anders Olsen
Formand

Aqqaluaq B. Egede
Næstformand

Nikkulaat Jeremiassen

Justus Hansen

Pele Broberg
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