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Bevillingsramme 

50.58 Boligstøtte 
Ansvarligt udvalg 

Social- og Sundhedsudvalget 
 

Sammendrag 
Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte viser følgende for regnskabsåret 2020: 
 
Det vedtagne budget var 63,9 mio. kr.  
 
Det senest korrigerede budget er 65,8 mio. kr. 
 
Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 63,4 mio. kr. 
 
Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.  
 
Der er ikke planlagte overførsler fra 2020 til 2021. 
 
Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.  
 

Beskrivelse af opgaver 
Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, 
udgifter til boligstøtteloven samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og ting-
lysningsafgiftsloven. Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og 
administration af boligstøtten. 
 
Lovhjemmel 
 Lov om lån til betaling af ejendomsskatter 
 Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. 

(tinglysningsafgiftsloven) 
 Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven). 
 

Politiske målsætninger 
Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder 
for 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte. 
 

Økonomisk driftsramme og bemærkninger 
Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i 
overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det 
omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på 
området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig 
beslutning. 
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Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte 

Bevillingsramme 
(1.000 kr. netto) 

 

Vedtaget 
budget 

2020 

(1) 

Korrigeret 
budget 

2020 

(2) 

Regnskab 
2020 

(3) 

*) Resultat 
2020 før 

overførsler 

(3)-(2)=(4) 

Overført 
til budget 

2021 

(5) 

*) Resultat 
2020 efter 
overførsler 

(4)+(5)=(6) 

50.58  
Boligstøtte 63.891 65.788 63.396 -2.392 0 -2.392 

*)  + = merforbrug 
− = mindreforbrug 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning). 
 
 
Tabel 2.  De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte 

Aktiviteter på 
bevillingsram-
men 
(1.000 kr. netto) 

 

Vedtaget 
budget 

2020 

(1) 

Korrigeret 
budget 

2020 

(2) 

Regnskab 
2020 

(3) 

*) Resultat 
2020 før 

overførsler 

(3)-(2)=(4) 

Overført 
til budget 

2021 

(5) 

*) Resultat 
2020 efter 
overførsler 

(4)+(5)=(6) 

Boligydelse 39.027 40.927 36.580 -4.347 0 -4.347 

Boligsikring 24.155 24.155 26.192 2.037 0 2.037 

Lån til betaling 
af ejendoms-
skatter 611 611 565 -46 0 -46 

Lejetab og  
ydelsesstøtte 95 95 59 -36 0 -36 

I alt 63.888 65.788 63.396 -2.392 0 -2.392 

*)  + = merforbrug 
− = mindreforbrug 

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning). 
 
 
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter 
Udgifter til boligydelse 
Som følge af COVID-19 blev budgettet til boligydelse forøget med 1,9 mio. kr. for 
at imødekomme større behov for boligydelse (til folkepensionister). Imidlertidig 
viser der sig, at udgifterne er lavere end forventet. Det skyldes, at pensionisternes 
formueniveau er stigende.  
 
Udgifter til boligsikring 
Udgifter til boligsikring (dvs. til borgere, der ikke er folkepensionister) er steget, 
fordi der er flere borgere, der har fået boligsikring, jf. nedenstående tabel 4. Det 
kan bl.a. skyldes COVID-19. 
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Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter 
Regnskabet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtig-
ste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. de-
cember på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte 
 
Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter 

Pris (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 

Boligydelse 37.406 35.764 40.066 36.580 

Boligsikring 23.271 24.849 21.945 26.192 

Lån til betaling af ejendoms-
skatter 582 532 695 565 

Lejetab og ydelsesstøtte 248 51 19 59 

I alt 61.507 61.196 62.725 63.396 

 
 
Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december 

Antal enheder 
pr. 31. december 2017 2018 2019 2020 

Boligydelse 3.882 3.904 3.832 3.834 

Boligsikring 2.902 3.055 3.053 3.276 

I alt 6.784 6.959 6.885 7.110 


