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Til Anders Elbo

Socialministeriet
Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk
AEL/ J.nr. 07-304

ael@sm.dk og nhd@sm.dk

Vedrørende:

Høring vedrørende forslag L 69 til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 
(Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i 
boligstøtteberegningen som børn, mv.)

Hermed høringssvar fra Lejernes LO.

Idet vi beklager den korte høringsfrist, skal vi meddele, at organisationen ikke kan støtte det 
fremsendte lovforslag. Lejernes LO finder det helt urimeligt, at regeringen vil forringe den 
individuelle boligstøtteordning.

For det første er det en uacceptabel forringelse for de svageste i samfundet.

For det andet er der ikke nogen statsfinansiel rimelighed i denne besparelse. Regeringen har 
fremlagt et finanslovsforslag med et overskud på 30 milliarder kroner.

For det tredje er dette forslag udtryk for en arrogant og hamrende uretfærdigt fordelingspolitik. 
Regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti, bør i stedet for denne nedskæring for de 
svageste indkomster give lejerne nogle økonomisk modydelser til de store gaver, boligejerne har 
fået. 

Boligejerne har fået store skatte - og arbejdsfri værdistigningsgevinster. De skyldes ikke bare det 
internationale rentefald, men også de gunstige låneformer og det stop for stigninger i 
ejendomsværdiskatten, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti har gennemført. Disse 
begunstigelser har foræret boligejerne i tusindvis af værdistigningskroner, uden så meget som at 
en eneste boligejer har behøvet at stå tidligere op om morgenen.  

Med venlig hilsen

Klaus Hansen
Landsformand, Lejernes LO

Socialudvalget 
L 69 - Bilag 3 
Offentligt            
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