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Referat af 3. faggruppemøde Beregning af Boligsikring Reform 2016 
Dato: torsdag 7. januar 2016 

Til stede: 

 QA: Grete Street (grs) 

 QA: Darius Sobczynski (daso) 

 KU: Marie Rødgaard – (marr) 

 KU: Arnannguaq Karlsen (arka) 

 Ku: Ulla Rafaelsen (ulra) 

 KU: Jakobine Hoseassen (jaho)  

 QE: Sara Poulsen (sarp) 

 QE: Mona Davidsen (moda) 

 KIMIK: Peter Trier (pt) 

 KIMIK Birte Kristensen (bk) 

 

Formål med møde er at skitsere ændringer som vil komme i Boligsikring i løbet af i år 2016. 

Emner: 

1. Advis-liste 

2. Nødplan Februar 2016 

3. Enkelt rum 

 

Ad 1) Advis-liste – udskydes lidt 
Ifølge loven: Hvis husstands samlede indkomst bliver mere end 7000kr eller 7000 kr mindre i forhold til 

udgangspunktet, så skal boligansøgning på en advis-liste. Dette gælder for borgere som IKKE har indtastet 

beløb i Forventet indkomst på side 570D Udgangspunkt er 1. januar 2016.  

Husk på at nu kan indkomst ændre sig fra måned til måned. Før 2016 anvendte vi skattepligtig indkomst 

som var gældende alle måneder i året.  

Departementet vil ikke have at systemet automatisk foretager ændringer i Boligsikring, en sagsbehandler 

skal tage stilling og derfor skal vi have en Advis-liste.  

Det blev besluttet at vente lidt med Advis-liste, KIMIK kan ikke nå at lave en Advis liste til næste uge. Dette 

punkt skal diskuteres mere indgående lidt senere. Der skal nok laves et nyt brev til i forbindelse Advis-

listen. F.eks. hvis der foretages en ny afgørelse ang. Boligsikrings-beløb, så vil nok kræve at der sendes brev 

ud til borger. 

Nødplan Februar 2016 – prioriteret opgave 
Der er nye aktuelle indkomster for februar, derfor kan boligsikring ændre sig, hvis der er en større ændring i 

samlede husstands indkomst. 

Darius Sobczynski nævnte, at man ikke har juridisk ret til at ændre boligsikring uden at meddele borgeren 

det. Det blev besluttet at samlede indkomst for januar 2016 skal anvendes i februar-beregningen, altså vi 
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bruger IKKE aktuel indkomst for februar 2016, men vi bruger samlede indkomst for januar 2016. (Aktuel 

indkomst for oktober 2015). KIMIK laver beregningsmetoden om og side 570D skal vise aktuel indkomst for 

januar under sektion Husstandsindkomst. 

KIMIK laver en engangsliste med afvigelser mellem januar og februar beregninger 2016 i husstands samlede 

indkomst til kommunerne. 

 

Enkelt rum – prioriteret opgave 
Ifølge loven så kan en borger få max 1500kr i boligstøtte, hvis boligen ikke har separat toilet og håndvask. 

Det skal vises på boligsansøgning side 570D og er implementeret af KIMIK, se billede. 

Det er op til sagsbehandler at vurdere om der skal sættes kryds i enkeltrum. Under mødet opstod 

diskussion om forskellige scenarer for hvornår kan en bolig betegnes som enkeltrum. Depsartemnetet må 

kunne svare på disse spørgsmål ? 

 

Breve skal tilrettes på side 570D og 574 og KIMIK vil forsøge at gøre det fredag 8. januar 2016 . Hvis der er 

kryds i feltet ”Enkelt rum” på side 570D, så indsættes denne passage i boligsikrings-brevene: 

”Bemærk: I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 29. december 2015 om grænsebeløb, 

egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring, §4, stk 2 er boligsikringen nedsat til kr. 1.500 pr. 

måned”. 

Nu hvor KIMIK alligevel er ved at ændre brevene, så blev det besluttet også at tilføje dette: Hvis boligsikring 

har nået max-grænse på 5000kr, så indsættes denne passage i brevene: 

”Bemærk: I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 29. december 2015 om grænsebeløb, 

egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring, §4, stk 1 er boligsikringen nedsat til kr. 5.000 pr. 

måned.” 

 

KIMIK indkalder til næste møde når der er væsentlig nyt.  

 

 


