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Socialministeriet Bilag 29
1. Kontor - Kontantydelser
J.nr. 07-304
nhd/ael 21. november 2005

Notat med bemærkninger til høringssvar om
Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af 
aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøttebe-
regningen som børn, mv.) – L 69

Forslaget blev sendt i høring den 15. november 2005 med svarfrist den 18. 
november 2005 klokken 12.

Socialministeriet har modtaget høringssvar fra en række organisationer m.fl. 

Følgende høringsparter har svaret, at de ikke har bemærkninger til forslaget, 
eller at de ikke finder anledning til at fremkomme med bemærkninger til forsla-
get:

Det Centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Ældremobiliserin-
gen, Ældresagen.

Følgende høringsparter er kommet med konkrete bemærkninger til forslaget:
Boligselskabers Landsforening, Børnesagens Fællesråd, Danmarks Lejerfore-
ning, Jydske Grundejerforeninger, KL, DSI, Ungdomsboligrådet.

Boligselskabers Landsforening anfører, at forslaget har vidtgående konse-
kvenser for de familier, der bliver berørt af lovændringen. BL henviser til lov-
forslagets bemærkninger om, at de berørte familier i gennemsnit vil miste 494 
kr. om måneden, svarende til næsten 6.000 kr. om året. Dette er noget der vil
kunne mærkes i et i forvejen stramt budget. Der er også nogen, der vil miste 
endnu mere, og BL giver nogle eksempler på dette. BL anfører, at besparelser 
er den eneste grund til lovforslaget, og at det virker stærkt stødende og asocialt, 
at fratage de laveste indkomstgrupper i samfundet så store forbrugsmuligheder. 
BL henviser også til, at i ”Vejledning om almene boliger” er det på side 48 
anført, at ”børn” som udgangspunkt er sådanne husstandsmedlemmer, der efter 
reglerne i lov om individuel boligstøtte kan medregnes som børn. Forslaget vil 
derfor kunne få den yderligere konsekvens, at husstande, der kun har børn i 
alderen 18 til 23 år ikke fremover kan komme i betragtning ved udlejning af 
lejligheder, der har flere end 2 værelser. BL henstiller derfor så kraftigt som 
muligt, at forslaget ikke vedtages.
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Socialministeriets bemærkninger:

Regeringen finder, at personer over 18 år er voksne, og at de derfor kan bidrage 
til økonomien i hjemmet.

Endvidere gælder forslaget kun for de der fylder 18 år efter lovens ikrafttræ-
den. For de, der bliver berørt af forslaget får det kun 25 pct. virkning i 2006, 50 
pct. virkning i 2007 og 75 pct. virkning i 2008. Det er således først fuldt indfa-
set i 2009.

Med hensyn til spørgsmålet om forslagets eventuelle afledte konsekvens for 
familiers mulighed for at få en lejlighed på mere end 2 værelser har det ikke 
været hensigten, at forslaget skulle medføre ændringer i udlejningsreglerne og 
dermed gøre det vanskeligere for husstande med børn mellem 18 og 23 år at 
opnå ret til almene boliger på 3 rum og derover. Den gældende grænse for, 
hvornår der er tale om et barn i relation til udlejningsreglerne, vil derfor blive 
fastholdt, således at der også fremover vil være tale om en børnehusstand, hvis 
der er et barn under 23 år i husstanden.

Børnesagens Fællesråd anfører, at rådet er bekymret for, om forslaget kan få 
utilsigtede konsekvenser for de unge og deres yngre søskende. Børnesagens 
Fællesråd hæfter sig ved oplysningen i de økonomiske bemærkninger, hvoref-
ter de husstande, der bliver påvirket af forslaget i gennemsnit vil miste 500 kr. 
Dette gør en stor forskel, når rådet jævnligt ser eksempler på børnefamilier, der 
kun har et månedligt rådighedsbeløb på 2-3.000 kr.

Socialministeriets bemærkninger:

Der henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende høringssvaret fra Bolig-
selskabernes Landsforening.

Danmarks Lejerforeninger anfører, at foreningen principielt er i mod ned-
skæringer i den individuelle boligstøtte. Danmarks Lejerforeninger finder, at 
sådanne nedskæringer er med til at øge uligheden i det danske samfund.

Socialministeriets bemærkninger:

Det bemærkes, at forslaget alene ændrer en aldersgrænse for, hvornår man reg-
nes som (hjemmeboende) barn, således at denne bringes i overensstemmelse 
med den almindelige myndighedsalder m.v. I øvrigt sker der ikke ændringer i 
loven. Formålet med loven er således fortsat at bidrage til, at alle familier kan 
bo i en passende bolig.

Jydske Grundejerforeninger anfører, at foreningen ikke har bemærkninger til 
selve forslaget. Foreningen anfører, at den tiltræder, at der er fundet en afbalan-
ceret overgangsbestemmelse.
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KL anfører, at forslaget vil medføre øgede administrative byrder for kommu-
nerne. KL forventer derfor, at forslagets administrative konsekvenser indgår i 
de almindelige DUT-forhandlinger.

Socialministeriets bemærkninger:

Det bemærkes, at forslaget vil indgå i de almindelige DUT-forhandlinger.

DSI anfører, at det har alvorlige konsekvenser for mennesker med handicap, at 
boligstøtten løbende forringes, generelt og som skitseret i lovforslaget. For det 
første er huslejeniveauet generelt et stort problem for personer med handicap. 
Dette forstærkes når der samtidig sker forringelser af boligstøttelovgivningen.  
Dertil kommer, at unge med handicap generelt bliver boende hjemme længere 
end andre unge. Forslaget rammer derfor familier med børn med handicap 
hårdt, hvilket er uacceptabelt.

Socialministeriets bemærkninger:

Det bemærkes, at der gælder en række gunstigere regler, hvis et husstandsmed-
lem – fx en hjemmeboende ung på over 18 år – er stærkt bevægelseshæmmet 
eller modtager førtidspension. Det betyder fx, at den almindelige regel om at 
husstande uden børn maksimalt kan få boligstøtte svarende til 15 pct. af husle-
jen, ikke gælder, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet eller 
modtager førtidspension. Selvom børn og unge måtte bo længere hjemme end 
andre unge er der således i den gældende lovgivning regler, der tager højde for 
dette. 

Ungdomsboligrådet anfører, at aldersgrænsen på 23 år blev indført i 1986. Før 
da var grænsen 18 år, idet børn dog i visse tilfælde kunne medregnes, til de var 
fyldt 25 år. Ungdomsboligrådet antager, at det var en væsentlig grund til æn-
dringen, at man ville afhjælpe manglen på ungdomsboliger ved at tilskynde 
flere familier til at lade voksne børn bo hjemme. Denne tilskyndelse kan blive 
ophævet med den foreslåede nedsættelse af aldersgrænsen. Dermed kan forsla-
get medføre en yderligere efterspørgsel efter ungdomsboliger eller forlænge 
ventetiderne til de eksisterende ungdomsboliger. Ungdomsboligrådet er endvi-
dere betænkelig ved den forværring af de pågældende familiers boligøkonomi-
ske situation, som forslaget medfører. Ungdomsboligrådet kan derfor ikke an-
befale forslaget.

Socialministeriets bemærkninger:

Det bemærkes, at aldersgrænsen på 23 år, som også anført af Ungdomsboligrå-
det, blev indført i 1986. Det fremgår af lovbemærkningerne i L 141 1985-86, at 
formålet var at lette de økonomiske vilkår for familier med børn over 18 år, 
som ikke er under uddannelse, men har ringe indkomster, f.eks. på grund af 
arbejdsløshed, samt at tilvejebringe en ensartet behandling af børn og unge ved 
boligstøtteberegningen. Der var nemlig en meget varieret kommunal praksis 
med hensyn til, hvor hjemmeboende børn/unge kunne regnes som børn helt 
frem til det fyldte 25. år. Som det også er anført i de almindelige bemærkninger 
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til lovforslaget flytter langt de fleste unge hjemmefra før de bliver både 25 år 
og 23 år. Det er derfor ikke regeringens forventning, at der vil være et større 
antal unge, der flytter hjemmefra som følge af den foreslåede ændring af bolig-
støtteloven.


