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Referat af 5. faggruppemøde Beregning af Boligsikring Reform 2016 
Dato: torsdag 10. marts 2016 

Til stede: 

 QA: Grete Street (grs) 

 QA: Dariusz Sobczynski  (daso) 

 KU: Arnannguaq Karlsen (arka) 

 KU: Marie Rødgaard (marr) 

 KU: Ulla Rafaelsen (ulra) 

 KU: Jakobine Hoseassen (jaho) 

 QE: Sara Poulsen (sarp) 

 QE: Mona Davidsen (moda) 

 QE: Heidi Løvstrøm (hedl) 

 QE: Sara-Louise Brandt-Rosing(sabr) 

 QE: Linda Fleischer (lifl) 

 QE: Dorthe Reimer Kristiansen (dkri) 

 KIMIK: Peter Trier (pt) 

 KIMIK Birte Kristensen (bk) 

 

Formål med møde er at orientere om status Boligsikring og hvad er ændret i Winformatik-sider. 

Emner: 

1. Vise nye ting på 571: Aktuelle indkomster, Forberegn-knap og Advis-liste 

2. Vise ændring på 570D sektion husstanden 

3. Andet 

4. Næste trin: Danne Brev som skal sendes til borger, når der er ændring i boligsikring som følge af 

ændring i indkomst er ændret sig 7000 kr og eller ned. 

 

Ad 1 ) Side 571 er nu opdelt i Trin 1 og Trin 2.  

Der er en status på aktuelle indkomster for denne måned og forrige måned. De to antal skal være næsten 

lige store.   

Trin 1, Forberegn-knap: Her lader man som om, den nyeste aktuelle indkomster bruges. Det er indgangen 

til Advis-liste. Kun nødvendigt at klikke på knap Forberegn en gange når alle aktuelle indkomster er 

kommet. 

Trin 1 Advisliste: Sorteret efter forskel i boligsikring, viser -+ 7000 kr i ændring i husstandsindkomst. 

Bemærk hvis der er ændring i husleje  ved private udlejere , så ses det ikke i Advisliste. Hvis der er 

ændringer i husstanden – og dermed vil der som oftest være ændringer i indkomst, så se også Advislisten. 

KIMIK vil nok lave nogle flere tilføjelser i Advis-listen. 

Ad 2) Sektion Husstanden: Forventet indkomst: bruges til mere permanent indkomst.  
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Nye aktuel indkomst er en indkomst der svinger hen over året.  

Man skal klikke på checkboks ”Anv ny aktuel ind.?” for at bruge den nyeste aktuelle indkomst som 

beregningsgrundlag til boligsikrikring. 

Ad 3) Der blev nævnt at det ser ud til at pensionister ikke får fratrukket deres standard-fradrag på 10.000kr 

i aktuel indkomst. Her kan sagsbehandlere rette henvendelse til Skattestyrelsen og få udredt hvordan 

indkomsten er fremkommet. 

Bemærk teoretisk set kan borger få ny boligsikring hver måned fordi aktuel indkomst ændrer sig. Men så 

forhindrer man jo at borgeren senere skal betale for meget til udbetalt boligsikring tilbage. 

På side 571 i Resultat er der tilføjet: ”undersøge inaktive personer”,  således at sagsbehandler kan opdage 

om døde/forsvundne personer får boligsikring.. 

Ad 4) Næste trin  for KIMIK er at generere det brev som skal sendes til borger, når der er ændring i 

boligsikring som følge af ændring i indkomst er ændret sig 7000 kr og eller ned. På side 570D kommer en ny 

brev-knap til  dette, ved siden af næverende brev-knap. Der er to tilstande: TILSAGN eller FEJL. Bemærk fra 

og med dato skal laves om. Der skal henvises til en anden lov §5, stk 2  


