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Ændringsforslag 

Til 2. behandling af 

Forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service 

og lov om individuel boligstøtte 

(Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, 

pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.) (L 139). 

[af by, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen] 

Til § 1 

1) I den under nr. 28 foreslåede § 28, stk. 2, ændres ”givet tilsagn til” til: ”godkendt”. 

[Sproglig præcisering] 

2) I den under nr. 37 foreslåede § 36, stk. 2, 4. pkt., ændres ”§ 36, stk. 2,” til: ”2. pkt.” og i 7. pkt. 

ændres ”4. pkt. finder” til: ”5. pkt. finder”. 

[Berigtigelse af skrivefejl] 

3) Nr. 44 affattes således: 

”44. I § 46, stk. 1, og § 46, stk. 2, 1, pkt. udgår ”§ 44 og”,  

[Konsekvensrettelser som følge af ophævelse af lovens § 44] 

4) Efter nr. 44 indsættes som nyt nr.:  

”01. I § 46, stk. 2, 4. pkt., udgår ”44 henholdsvis”. 

[Konsekvensrettelse som følge af ophævelse af lovens § 44] 

5) Efter nr. 45 indsættes som nyt nr.: 
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”02. I § 47, stk. 2, udgår ”§ 44,”.” 

[Konsekvensrettelse som følge af ophævelse af lovens § 44] 

6) Efter nr. 54 indsættes som nyt nr.: 

”03. I § 60, stk. 2, ændres ”§§ 10 eller 11” til: ”§ 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, 

eller § 11”. 

[Tydeliggørelse af reference som følge af ophævelse af lovens § 10, der fortsat skal finde anvendelse 

på friplejeboliger, der allerede er givet støttetilsagn til] 

7) Efter nr. 56 indsættes som nyt nr.: 

”04. I § 63,stk 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt.,  indsættes efter ”§ 10, stk. 1,”: ”, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 

af 17. august 2011,” 

[Tydeliggørelse af referencer som følge af ophævelse af lovens § 10, der fortsat skal finde anvendelse 

på friplejeboliger, der allerede er givet støttetilsagn til] 

8) Efter nr. 73 indsættes som nyt nr.: 

”05. I § 74, stk. 4, udgår ”Efter § 10, stk. 1,”. 

[Fjernelse af reference] 

9) Efter nr. 78 indsættes som nyt nr.: 

”06. I § 84, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres ”stk. 2 og 4-7” til: ”stk. 2-6”.  

[Konsekvensrettelse som følge af ophævelse af § 84, stk. 3] 

10. I den under nr. 86 foreslåede § 98 a, stk. 4, ændres ”Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter” til: 

”ministeren for by, bolig og landdistrikter”. 

[Berigtigelse af bemyndigelse] 

 

Til § 2 

1) I den under nr. 1 foreslåede § 27, stk. 7, ændres ”stk. 5, 1. og 5. pkt.” til: ”stk. 5, 5. pkt.”. 

[Berigtigelse af reference]  

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nr.: 

”01. I § 27, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres ”Stk. 1-3 og 7” til: ”Stk. 1-3 og 8”. 

[Konsekvensrettelse som følge af indsættelse af nyt stk. 7] 

 

Til § 6 

1) I stk. 1 ændres ”jf. § 1, nr. 13” til: ”som ændret ved denne lovs § 1, nr. 13”. 
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[Præcisering af reference] 

2) I stk. 7 ændres ”§ 1, nr. 61,” til: ”§ 1, nr. 62,”, og efter ”§ 66” indsættes: ” i lov om friplejeboliger”. 

[Berigtigelse af skrivefejl og præcisering af reference] 

3) I stk. 10 indsættes efter ”§§ 83 og 87,”: ”i lov om social service,”. 

[Præcisering af reference] 

 

Bemærkninger 

Til § 1 

Til nr. 1 

Der foreslås en sproglig præcisering med henblik på at sikre, at det i givet fald ikke kun er støttede 

friplejeboliger, der tælles med ved opgørelsen af, i hvilken kommune der er etableret det laveste antal 

friplejeboliger pr. indbygger. Samtidig indebærer ændringen, at det tydeliggøres, at det ikke blot er 

allerede etablerede friplejeboliger, der tæller med, men tillige friplejeboliger under etablering, når der 

er sket godkendelse af det pågældende projekt. 

Til nr. 6 og 7 

Med lovforslagets § 1, nr. 6, ophæves den gældende lovs § 10. Den skal imidlertid i nogle 

sammenhænge fortsat finde anvendelse på friplejeboliger, hvortil der er givet støttetilsagn efter de 

hidtil gældende regler. 

Med ændringsforslagene tydeliggøres det, at den reference til § 10, der findes i de pågældende 

bestemmelser, er til § 10 i den ordlyd, der følger af lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011. 

Til nr. 8 

Referencen i lovens § 74, stk. 4, til § 10, stk. 1, vedrører den gældende § 10, der ophæves. Da 

referencen ikke er nødvendig, foreslås den for enkelhedens skyld ophævet. 

 


