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1. Den politiske situation
Folketinget har pt. ferie, og begynder igen den første tirsdag i oktober. Tirsdag den 25. august
offentliggør regeringen sit finanslovsforslag for 2010.
Den seneste politiske meningsmåling fra Catinét viser, at regeringen og dens støtteparti DF igen
er i dødt løb med oppositionen. V, C og O får 41+20+28 = 89 mandater, medens A, F, Y og B
får 47+32+4+7=90 mandater. SF fastholder sin markante fremgang.
Kilde: Catinét for Ritzaus Bureau
En helt frisk Capacent-meningsmåling fra d. 12/8 viser at den ”røde” blok ville få 90 mandater
(43+36+4+7) og regeringsblokken 85 (41+17+27), hvis der var valg i dag.
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2. Den samfundsøkonomiske situation
”Dansk økonomi står nu midt i det største økonomiske tilbageslag i mange år. Økonomien
skrumper i øjeblikket, forbrugslysten er forsvundet, og de store overskud på de offentlige
budgetter er vendt til underskud. Aktiekurser, boligpriser og kreditter har været pumpet for hårdt
op – boblen er bristet, og det trækker den indenlandske efterspørgsel ned. Samtidig fortsætter det
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internationale tilbageslag, og dermed har vi desværre hovedingredienserne til opskriften på et
langvarigt økonomisk tilbageslag.” Sådan beskriver vismændene dansk økonomi i en kronik i
Berlingske Tidende den 8. juli 2009
Baggrunden er vismændenes analyse af dansk Økonomi offentliggjort i forårsrapporten 2009
ultimo maj 2009. Vismændene fremlægger følgende hovedtal og prognose for dansk Økonomi.

Kilde: Det Økonomiske råd, (Vismændene), Dansk Økonomi, 2009, side 39
Det ses, at vismændene ikke forventer stigende inflation, men stigningstakten i
timelønsomkostningerne vil halveres. Kontantpriserne på ejerboligerne vil falde i 2009 og 2010,
men herefter vil markedet vende til en svag stigning. Ledigheden vil stige voldsomt, til 163.000
i 2011, og statens vil få forøget sit underskud på de offentlige finanser til minus 40 mia. kr. I
figuren nedenfor ses, at ledigheden hermed vil komme op på det samme niveau som i 2003.
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Som følge af denne krise er den økonomiske politik ekspansiv, dvs. det offentlige (Folketinget)
og de pengepolitiske myndigheder (Nationalbanken) forsøger at stimulerer efterspørgslen, så at
ledigheden i stiger for voldsomt. Det er sket gennem skattelettelser og et lavt renteniveau.
Eksperterne og politikerne er uenige om, hvordan og hvor meget økonomien skal stimuleres.
Således mener vismændene, at regeringen er for langsom og tilbageholdende, medens
Nationalbanken i sin maj rapport 2009 anbefalede tilbageholdenhed med hensyn til beslutninger
om yderligere finanspolitiske lempelser.
Om finanspolitikken skriver vismændene.” Både fordi de hidtidige lempelser (skattereform,
udbetaling SP bidrag) i høj grad har været rettet mod det private forbrug og i lyset af
usikkerheden om størrelsen af ændringen i forbruget bør yderligere finanspolitiske lempelser
rettes mod aktiviteter, der øger aktiviteten mere direkte, som for eksempel offentlige
investeringer eller tilskud til private investeringer. Vismændene skriver videre: ”I
stabiliseringspolitisk perspektiv er der ikke noget, der taler entydigt for hverken
skatteinstrumentet eller investeringerne – vi anbefaler blot, at man ikke lægger alle æggene i
samme kurv.”
Vismændene ser positivt på Regeringens nyligt indgåede aftaler med kommunerne og
regionerne. De aftaler skønnes at øge de offentlige investeringer med i størrelsesordenen 5 mia.
kr., og aftalerne bidrager således til at indhente produktionsefterslæbet. Desuden er der blevet
udbetalt flere penge fra SP end forventet. Trods dette mener vismændene, at der stadig er plads
til øget lempelse af finanspolitikken, og de skriver, at lempelsen kan med fordel bestå af en
fremrykning af allerede planlagte investeringer eller vedligeholdelsesarbejder.
Desværre har regeringen ikke ladet dette afspejle sig i Regeringens planer for det almene
boligbyggeri.
Vismændene kritiserer regeringens skattereform i Forårspakken 2009. De skriver:
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Det er hermed fastslået endnu engang, at ejerboligen modtager ”en omfattende subsidiering”. Et
pointe vi som organisation skal fastholde, når der tales om lejeboligens subsidier, enten det er
murstenstilskud til nyt alment boligbyggeri, eller det er den fordel lejerne opnår, fordi de får en
reguleringsgevinst. Reguleringsgevinsten opstår, fordi lejelovene forhindre udlejer i at opkræve
markedsleje.
I sin rapport om Finansiel stabilitet, også fra ultimo maj 2009 belyser Danmarks Nationalbank
ejerboligmarkedets krise. I nedenstående figur ses bankens analyse af udviklingen i
tvangsauktioner og konkurser. Det ses, at i 1991 var der i enkelte måneder op til 1600
tvangsauktioner pr. måned. Det nuværende niveau er langt lavere. Dette har stor betydning for
presset på lejelovgivningen. Netop i 1991 liberaliserede den daværende borgerlige regering
midlertidigt reglerne for lejefastsættelsen ved tidsbegrænset udlejning, fordi ejerboligmarkedet
var kollapset.

Figuren nedenfor kan bruges til at illustrere en anden lejelovgivningsproblmatik. Figuren viser
blandt andet et indeks for udviklingen i kontantpriserne for ejerlejligheder, og det ses, at fra
2001 til 2006 steg ejerlejlighederne fra indeks 100 til indeks 200, dvs en stigning på 100 %. Ses
på perioden 2001 til 2009 er stigningen 50 % (indeks 100 til indeks 150). I boligretssager om
tidsbegrænset udlejning af ejerlejligheder, har vi mødt dommere, som har godkendt en
ubegrundet tidsbegrænsning, hvis det skete i forbindelse med en tabsbegrænsning. Det ses, at
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kun boligejere, der har erhvervet ejerboligen efter 2004 kan pt. fremlægge en sådan
argumentation.

3. Lejelovsforhandlingerne
Som omtalt i de sidste beretninger til HB er forhandlingerne om lejelovsforenklinger afsluttet
med en oversendelse af en enighedsliste i oktober 2008. Daværende Velfærdsminister Karen
Jespersen ville ikke fremsætte enighedslisten, i stedet ønskede ministeren flere punkter føjet til
før hun ville fremsætte det hele samlet. Vi accepterede at forhandle de nye punkter, men
fastholdt at enighedslisten under alle omstændigheder skulle omsættes til lovforslag. Det ville
ministeren ikke love, hvorefter vi meddelte, at vi ikke kunne forhandle videre med en pistol for
panden.
Ministeren oplyste herefter boligudvalget, ar regeringen i efteråret 2009 vil fremlægge forslag til
en forenkling af lejelovgivningen.
Den 10. juni 2009 udsendte udlejerforeningen ” Ejendomsforeningen Danmark” 26 forslag til
forenkling af lejelovene. Forslagene er vedhæftet i bilag 1.
Forslagene er en gengivelse af de traditionelle krav fra udlejerforeningen. Vi er i øjeblikket ved
at udarbejde en kritik at hvert forsalg, samt vore egne forslag på de pågældende emneområder.
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4. Forslag i folketinget
4.1. L 166 Lov om statstilskud til renoverings- og
bygningsarbejder og energibesparende materialer i
helårsboliger
Lovforslaget og loven, der blev vedtaget april 2009, er omtalt i tidligere beretninger til HB.
Vi vidste allerede ved lovens vedtagelse, at ordningen ikke vil komme til at gavne lejerne. Vi fik
derfor stillet en række opfølgende spørgsmål til Økonomi- og Erhvervsministeren, og den 24.
juni kunne vi udsende følgende pressemeddelelse:
Nye tal fra Økonomi- og Erhvervsministeren Lene Espersen viser, at lejerne ganske som LLO
forudsagde er blevet voldsomt snydt af Regeringens tilskudsordning .
Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i
helårsboliger blev vedtaget d. 2. april 2009 efter en lynaftale indgået mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance.
Statstilskuddet kunne inden for en ramme på 1,5 mia. kr. ydes som et tilskud på 40 pct. til
dækning af lønudgifter i forbindelse med renoverings- og bygningsarbejder. Tilskud hertil kunne
højst udgøre 15.000 kr. inkl. moms. Herudover blev der mulighed for et yderligere tilskud på 20
pct. af materialeudgifter i forbindelse med visse energibesparende foranstaltninger på højst
10.000 kr. inkl. moms.
Tilskuddet kunne søges efter først til mølle princippet af boligejere, andelshavere og beboere i
lejeboliger. Der er nu lukket for yderligere ansøgninger.
Økonomi- og Erhvervsministeren Lene Espersen oplyser nu boligudvalget, at af de ansøgninger,
som Erhvervs- og Byggestyrelsen har modtaget, er 1420 ansøgninger indsendt af lejere i private
udlejningsboliger og 394 ansøgninger indsendt af lejere i alment boligbyggeri, svarende til i alt
1.814 lejere.
Samtidigt oplyser ministeren, at 106.692 boligejere har indsendt ansøgning om tilskud fra
renoveringspuljen.
LLO er ikke overrasket. Allerede under lovens udarbejdelse advarede vi Regeringen og Dansk
Folkeparti mod at designe loven sådan, at lejerne reelt blev udelukket fra at ansøge.
Men det hele blev lynbesluttet bag lukkede døre. End ikke det forhold, at LLO i samarbejde med
udlejerne, Ejendomsforeningen Danmark, anbefalede en bedre løsning, påvirkede
forligsparterne.
”Det her er igen et eksempel på, at denne regering ikke kan fordrage lejerne”, siger Klaus
Hansen, formand for Lejernes LO. ”Man har givet lejerne baghjul med skattestop, afdragsfrie
lån og skattereformer. Nu har man snydt dem endnu engang.”
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4.2. L 208 Forslag til lov om styring og finansiering af den
almene boligsektor.
Lovforslaget er omtalt i sidste beretning til HB. Loven blev vedtaget af Folketinget ved 3.
behandling den 29. maj 2009. Kun på meget få enkelte punkter vedtog man at følge
anbefalingerne fra LLO og DL. For stemte Regeringen, DF og RV, imod stemte SD, SF og EL.
Loven træder med en række undtagelse i kraft den 1. januar 2010.
Uanset vore protester og en del presseomtale i DR og den skrevne presse herom, indsatte
Folketingsflertallet følgende bestemmelse i § 37:
»Stk. 4. Kan afdelingsmødets godkendelse af gennemførelse af arbejder og aktiviteter ikke
opnås, eller forkastes forslag herom ved urafstemning, kan boligorganisationens øverste
myndighed uden afdelingens samtykke træffe beslutning om gennemførelse af
1) større renoveringsarbejder,
2) større energibesparende foranstaltninger,
3) boligsociale helhedsplaner og
4) fremtidssikring af bebyggelsen.
Stk. 5. Det er en betingelse for øverste myndigheds adgang til at træffe beslutning efter stk. 4, at
de pågældende arbejder og aktiviteter er nødvendige for at gøre boligerne og boligafdelingen
tidssvarende og konkurrencedygtige over for en bred kreds af boligsøgende. Arbejder, der består
i modernisering af køkkener eller badeværelser, kan ikke gennemføres uden afdelingens
samtykke, medmindre disse arbejder er nødvendige for, at det samlede projekt kan gennemføres
på en hensigtsmæssig måde.
Stk. 6. Den øverste myndigheds beslutning om gennemførelse af arbejder efter stk. 4 skal
indberettes til Indenrigs- og Socialministeriet. Indberetningen skal sendes til
kommunalbestyrelsen, der videresender den til Indenrigs- og Socialministeriet. Indberetningen
skal indeholde oplysning om arbejdernes og aktiviteternes art og om baggrunden for, at øverste
myndighed har fundet det nødvendigt at bringe stk. 4 i anvendelse.«
Vi havde dermed forgæves kæmpet imod denne bestemmelse. Det er lejerne i den enkelte
afdeling, der suverænt skal bestemme om de vil have nyt bad eller køkken. Vi ønskede også en
individuel vetomulighed for lejerne, som heller ikke blev efterkommet. Dog nedsatte man et
udvalg, der skal vurdere mulighederne herfor.
På et tidspunkt troede vi, at Dansk Folkeparti bakkede os op. Men det glippede til sidst. Dansk
Folkeparti modsatte sig ændringer i oprykningsretten, men dette område ville man ikke gøre til
et kardinalpunkt. Hermed kan pensionister og ”den lille mand på gulvet”, som partiet ofte kalder
sig for fortalere for, se til, at de får højere husleje, fordi de får tvangsindlagt nyt bad og køkken,
hvis ”disse arbejder er nødvendige for, at det samlede projekt kan gennemføres på en
hensigtsmæssig måde”.
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4.3. B 164 Forslag om opfyldelse af plejeboliggarantien.
Forslaget blev fremsat den 3. april 2009 af Socialdemokraterne. Efter forslaget pålægges
regeringen inden den 1. november 2009 at iværksætte tiltag, der kan sikre, at plejeboliggarantien
opfyldes, så ældre sikres en plejebolig inden for 2 måneder, at plejeboliggarantien bliver mere
fleksibel, og at målsætningen om en tidssvarende plejeboligstandard opfyldes.
De konkrete initiativer, som regeringen pålægges, omfatter:
1. Årlig opfølgning på, om plejeboliggarantien overholdes.
2. Hurtig udfasning af utidssvarende § 192-boliger.
3. Mere fleksibel garanti, så garantien ikke bortfalder, hvis borgeren siger nej til det første
tilbud.
Ved anden behandlingen d. 28 maj 2009 blev beslutningsforslaget forkastet, idet S, SF, RV og
EL stemte for og flertallet V, DF, KF og LA imod.

4.4. B 162 Forslag om forbedring af lejeres retstilling i
forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af
skimmelsvamp og lign.
Forslaget blev fremsat den 3. april 2009 af Socialdemokraterne og er omtalt i forrige beretning
til HB. Efter forslaget pålægger Folketinget regeringen senest den 1. januar 2010 at udarbejde
forslag til regler, der skal sikre,
at der udarbejdes regler, der sikrer hurtig og effektiv indgriben fra de ansvarlige myndigheders
side for at sikre, at mennesker ikke kommer til at opholde sig i boliger, der er usunde på grund
af skimmelsvamp el.lign. Forslaget er omtalt i sidste beretning til HB.
Forslaget blev henvist til boligudvalget, hvor der ikke var yderligere behandling, idet
forslagsstiller efter 1. behandling opgav at få flertal for forslaget.

4.5. B 168 Forslag til energibesparelser i privat udlejning,
udvidelse af huslejenævnets kompetence og ændring af
boligreguleringsloven.
Forslaget blev fremsat den 3. april 2009 af Socialdemokraterne og er omtalt i forrige beretning
til HB. Efter forslaget opfordres regeringen til senest den 1. november 2009 at fremsætte
lovforslag, der indeholder følgende ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven:
1. Huslejenævnet skal på en beboerrepræsentations opfordring pålægge udlejeren at gennemføre
et projekt med energiforbedrende arbejder, såfremt
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a) der er tale om et projekt, som af en autoriseret energikonsulent er kategoriseret som
væsentligt energibesparende (energibesparelserne skal f.eks. kunne tjene projektomkostningerne
hjem på maksimalt 10 år),
b) der på boligreguleringslovens § 18 b-konto henstår mindst 1 års hensættelser,
c) vedligeholdelsesandelen i projektet udgør mindre end 25 pct.,
d) beboerrepræsentationen har anvist finansieringsmulighed for projektet, f.eks. parallel til
lejelovens § 46 a, stk. 2, og/eller boligreguleringslovens § 18, stk. 4, og
e) beboerrepræsentationen uden held har forsøgt at indgå aftale med udlejeren om
gennemførelse af et sådant projekt.
Såfremt udlejeren ikke efterkommer huslejenævnets påbud, registreres og sanktioneres udlejeren
efter lejelovens § 113 (klippekortsordningen). Alternativt kan der indføres adgang til, at
Grundejernes Investeringsfond iværksætter og administrerer arbejderne i lighed med
Grundejernes Investeringsfonds muligheder efter § 60 i boligreguleringsloven.
2. Huslejenævnet skal desuden have kompetence til at kunne pålægge udlejeren at gennemføre
et forarbejde til et projekt med energiforbedrende arbejder. Forarbejdet til
energirenoveringsprojektet kan finansieres af ejendommens vedligeholdelseskonto.
3. Endelig skal boligreguleringsloven ændres således, at der ikke kan udlejes efter
boligreguleringsloven § 5, stk. 2, førend ejendommen er i tidssvarende energimæssig stand.
Forslaget blev henvist til boligudvalget, hvor der ikke var yderligere behandling, idet
forslagsstiller efter 1. behandling opgav at få flertal for forslaget.

4.6. B 171 Forslag til en forstærket social- og
integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbuds- og
boligområdet.
Forslaget blev fremsat den 3. april 2009 af S og SF og er omtalt i forrige beretning til HB. Efter
forslaget skal Folketinget pålægge regeringen inden den 1. november 2009 at fremsætte de
nødvendige forslag, der kan opfylde følgende målsætninger: 1. Bedre spredning af almene
boliger: 2. En mere blandet elevsammensætning i alle skoler og 3. Udsatte børn skal være
tilknyttet dagpleje, vuggestue og børnehave i lige så høj grad som den øvrige børnegruppe.
Forslaget blev henvist til boligudvalget, hvor der ikke var yderligere behandling, idet
forslagsstiller efter 1. behandling opgav at få flertal for forslaget.
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4.7. B 163 Forslag om fremrykning af investeringer i
handicapboliger.
Forslaget blev fremsat den 3. april 2009 af Socialdemokraterne og er omtalt i forrige beretning
til HB. Efter forslaget pålægges regeringen inden den 1. november 2009 at iværksætte tiltag, der
kan sikre, at investeringer i handicapboliger fremrykkes for at opnå bedre boligforhold for
borgere med handicap og for samtidig at sikre flere arbejdspladser.
Forslaget blev henvist til boligudvalget, hvor der ikke var yderligere behandling, idet
forslagsstiller efter 1. behandling opgav at få flertal for forslaget.
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