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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af 

individuel boligstøtte 

 

Som anført i Ældre Sagens høringssvar vedrørende L 166, fremsat 26 marts 2014, finder Ældre Sa-

gen, at der bør anvendes det samme indkomstgrundlag ved årsreguleringen af boligydelse, som 

ved beregningen af pension, dvs. forskudsopgørelsen bør anvendes i begge tilfælde. 

 

Ældre Sagen ser fx jævnligt eksempler på, at der ved beregning af pension anvendes én kapitalind-

komst (fra forskudsopgørelsen), mens der ved boligydelsesberegningen anvendes en anden – væ-

sentligt højere – kapitalindkomst.  

 

Med de nye regler, der træder i kraft 1. januar 2016, vil ”fejlen” blive rettet, når årsopgørelsen 

foreligger i maj måned det følgende år, hvilket er en meget væsentlig forbedring, men det sker 

med en forsinkelse, som kunne være kortere, hvis forskudsopgørelsen var anvendt. 

 

Efter Ældre Sagens opfattelse er det både ulogisk og vanskeligt at forklare pensionisten, at oplys-

ninger om ændringer i indkomsten til brug for pensionsberegningen kun kan meddeles Udbetaling 

Danmark ved at ændre forskudsopgørelsen, mens de samme ændringer ikke bruges ved årsomreg-

ningen af indkomst til boligydelse, med mindre borgeren giver Udbetaling Danmark meddelelse 

herom inden 1. februar, hvis indkomsten er lavere end indkomsten opgjort efter bekendtgørelsens 

§ 2. 

 

Ud fra hensynet til i størst muligt omfang at ”genbruge” de oplysninger, der allerede er indsamlet, 

bør årsomregningen for boligydelsen tage udgangspunkt i pensionistens forskudsopgørelse, med 

mindre pensionisten meddeler Udbetaling Danmark, at der skal anvendes et andet grundlag inden 

1. februar. 

 

Med hensyn til den nye § 4 finder Ældre Sagen, at der er behov for en præcisering af, hvordan Ud-

betaling Danmark skal fordele indkomst, der ikke er periodiseret på månedsbasis, på enkelte må-

neder. Ældre Sagen har i anden sammenhæng erfaret, at periodiseringen af indkomst i indkomst-
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registret kan have stor økonomisk betydning ved beregningen af sociale ydelser. Ældre Sagen fin-

der det derfor ikke betryggende, at det blot overlades til Udbetaling Danmark at periodisere, uden 

nærmere angivelse af hvilke kriterier, der skal lægges til grund for periodiseringen. Det må netop 

være et af formålene med en bekendtgørelse, at foretage en sådan præcisering. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Claus Blendstrup 

Seniorkonsulent 


