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Referat af 1. Faggruppe-møde Beregning af Boligsikring Reform2016 
 

Dato:  Mandag 16. november 2015 

Til stede: 

 SE: Ulrik Albrechsen (ulal) 

 SE: Anne a Dalbø (annd) 

 KU: Jacobine Hoseassen (jaho) 

 KU: Ulla Rafaelsen (ulra) 

 QA: Grete Street (grs) 

 QA: Paula Poulsen (pp) 

 QA: Darius Sobczynski (daso) 

 KIMIK iT: Peter Trier (pt) 

 KIMIK iT: Birte Kristensen (bk)  

Ønskes indkaldt til kommende møder: 

 SE: Leila Lützen (lalu) 

 SE: Ane Egede Mathæussen (anma) 

Der skal foretages ændringer i beregning af boligsikring som gælder fra år 2016 og fremad i Winformatik, på 

baggrund af en lov som netop er trådt i kraft. Se forside af designdokument. 

Væsentlige ændringer: 

1) Indkomstgrundlag ændres. 

Borgers Skattepligtige indkomst som er borgers indkomst for to år siden, erstattes med Aktuel indkomst. 

Dette sker i Winformatik og sagsbehandler skal altså ikke selv ændre indkomstgrundlag. 

Aktuel indkomst: borgeren har ikke en samlet opgørelse over den aktuelle indkomst, sådan som han har for 

skattepligtig indkomst. Så vi ved egentlig ikke hvad aktuel indkomst består af. Eksempel: aktuel indkomst er 

320.000kr: men hvad er A-indkomst, B-indkomst, indhandling. Aktuel indkomst er indkomst fra de seneste 

12 måneder, altså et nyere tal end den skattepligtige indkomst. Aktuel indkomst er indkomst-oplysninger 

fra arbejdsgivere: A-indkomst. Oplysninger om B-indkomst, pension, indhandling etc.  hentes fra 

slutopgørelse og/eller forskudsregistrering. Aktuel indkomst beregnes af Skattestyrelsen. 

Aktuel indkomst kan ændre sig fra måned til måned, dvs. en 12 måneders sum ændrer sig. Det kan have 

indvirkning på hvor meget der gives i boligsikring hver måned, hvis aktuel indkomst er ændret meget op 

eller ned. Dvs. hver måned får Winformatik et nyt sæt af indkomster som grundlag for beregning.  

I dag vil boligsikring kun ændre sig hvis borger selv henvender sig eller skattepligtig indkomst ændrer sig 

I fremtiden: Der kan være en ny indkomst hver måned. Så skal der evt. sendes breve til borger hvis større 

ændring i indkomst. 

Det er dog muligt for en sagsbehandler at overskrive Aktuel indkomst fra Skattestyrelsen, hvis man har 

dokumentation. F.eks. hvis Pensionskontoret overskriver Aktuel indkomst, så vil den overskrevne aktuelle 
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indkomst være indkomstgrundlag i Boligsikring. Et andet eksempel kan være at en borger flytter en 

kommune til en anden. Fraflytter-kommunen overskriver aktuel indkomst og denne indkomst blive så brugt 

som beregningsgrundlag i tilflytter-kommunen. 

 

Familiedepartementet afholder kursus 1-3. december 2015 om lovændringerne vedr. boligsikring pg 

alderspension. 

2) Pensionistfradrag. 
Hvis borger er pensionist fratrækkes 4100kr i indkomsten i forbindelse med beregningen. Winformatik 

har et pensions-modul (side 900 m.fl.) og hvis person er oprettet i dette, så kan man se om han er 

pensionist. Husk at holde disse tabeller opdateret! På side 570D skal system markere om borger er 

pensionist. 

 

3) Boligers indretning:  
Er endnu ikke konkretiseret i loven. Vi foretager ikke ændringer i Winformatik i første omgang. 

Bekendtgørelse kommer formentlig senere og til den tid vil KIMIK så foretage ændringer. 

 

4) Tidsplan. 

Det bliver en stram tidsplan i december for sagsbehandlere!  

a) 7. december 2015: Aktuel indkomst er efter planen tilgængelig 

b) 7. december 2015: Rulle ansøgninger til et nyt år 

c) 10. december 2015: Foretage bogføringer, INI og Iserit skal have deres filer/oplysninger 

Suppleringskørsel for de seneste måneder i 2015 kan køres som normalt. 

Lad være med at indtaste ansøgninger for 2016 før den 8. december 2015, for der kan ikke skrives brev om 

Tilsagn/afslag pga. vi mangler den aktuelle indkomst. 

Fremadrettet: KIMIK går i gang med at ændre Beregning af Boligsikring og indkalder til nyt møde 

senere/eller hvis det skønnes nødvendigt 

 


