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Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om individuel bo-

ligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andels-

boliger m.v. som lån) (L 111) 

 

 

 

Ændringsforslag 

 

Af velfærdsministeren 

 

Til § 1 

 

1) I den under nr. 12 foreslåede § 82 b affattes stk. 1, således:  

 
»Boligstøttemodtagere i private andelsboligforeninger m.v., der umiddelbart 

inden 1. juni 2008 modtager boligstøtte i medfør af § 24 g, stk. 2, eller § 32 i 

den indtil 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte, fortsætter 

med at modtage løbende boligstøtte til den pågældende bolig efter den nævn-

te lovs bestemmelser i § 24 g, stk. 2, § 32, § 36, stk. 2, § 37, § 39 a, stk. 2, og 

§ 40, stk. 3.« 

 

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 2.] 

 

Til § 2 

 
2) I stk. 2 ændres »som indgives til kommunen efter lovens ikrafttrædelse« 

til: »hvor boligstøtten ydes med virkning fra den 1. juni 2008 eller senere«. 

 
[Præcisering af personkredsen, som omfattes af lovforslagets ændringer af 

reglerne for boligstøtte til andelsboliger mv.] 

 
 

Bemærkninger 

 

Til nr. 1 og 2 

 

Bestemmelserne regulerer, hvem der er omfattet af henholdsvis de hidtidige 

regler i boligstøtteloven og lovforslagets ændrede regler. Formuleringen i det 

fremsatte lovforslag har imidlertid vist sig at have utilsigtede konsekvenser. 
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For eksempel vil personer, som er flyttet ind i en andelsbolig i løbet af april 

måned 2008 (dvs. før lovens ikrafttræden) blive omfattet af de nye regler, 

hvis de – som tilladt efter boligstøtteloven – først indgiver ansøgning i løbet 

af maj måned 2008. 

 

På denne baggrund foreslås bestemmelserne ændret, således at boligstøtte-

modtagere, der med virkning fra før 1. juni 2008 modtager boligstøtte til en 

privat andelsbolig mv., fortsat er omfattet er de hidtidige regler, mens de nye 

regler som udgangspunkt finder anvendelse ved alle ansøgninger om bolig-
støtte, hvor boligstøtten ydes med virkning fra 1. juni 2008 eller senere. 

 

Ændringsforslaget medfører, at den skønnede offentlige mindreudgift ved 
lovforslaget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. i 2008, hvoraf reduktionen for 

staten udgør ca. 0,3 mio. kr. og reduktionen for kommunen udgør ca. 0,1 

mio. kr. 

 

 

 

Karen Jespersen 

 

 

 

/Bent Nielsen   


