leder

De ældre skal også kunne bo i andelsbolig
Ikke nok med at regeringen i 2008 besluttede, at boligstøtten til pensionister
i andelsboliger skulle udfases, nu viser
det sig også, at kommunerne gør alt,
hvad de kan for, at de 22.000 andelshavere, der stadig er berettiget til støtte, ikke
får de beløb, som de har krav på.
ABF har ringet til en lang række kommuner, og det viser sig, at størsteparten
slet ikke informerer deres borgere om, at
det ikke nødvendigvis er andelens pris
i årsregnskabet, der skal bruges til den
formueberegning, der ligger til grund for
tildeling af boligstøtte.
Problemstillingen er blevet aktuel i
takt med de store stigninger i maksimalpriserne, som mange steder ligger langt
over, hvad andelen reelt kan sælges for.
Dermed snydes de ældre for store beløb i
boligstøtte.
ABF’s medarbejder, som lavede
undersøgelsen, fik flere gange at vide, at
det udelukkende var maksimalprisen,
kommunen accepterede som grundlag for beregning af boligstøtte. Det er
direkte i modstrid med bekendtgørelsen
på området, hvor det tydeligt fremgår,
at maksimalprisen er udgangspunktet,
men at den aktuelle markedspris kan
anvendes i beregningen.
Senere trak flere kommuner i land.
For når de bliver ringet op af en journa-

Det eneste gode i denne
sag er, at kommunerne
trods alt er blevet bange for
deres egen praksis, og nu
tilsyneladende har rettet ind.
list, der spørger dem, hvorfor de ikke tildeler boligstøtte efter de regler, der står
i bekendtgørelsen på området, så ved de
godt, at de skal svare, at det gør de da så
sandelig også.
Det eneste gode i denne sag er, at
kommunerne trods alt er blevet bange
for deres egen praksis, og nu tilsyneladende har rettet ind. I hvert fald er flere
kommuner efterfølgende kommet med
tilsagn til ABF om, at de har ændret
praksis og lever op til reglerne.
Men det kan simpelthen ikke passe,
at det kræver en pågående journalist, før
borgerne får, hvad de trods alt har ret til.
Derfor håber jeg, at vi med dette nummer
af ABFnyt får mindet kommunerne om,
at de har pligt til at informere borgerne
om deres muligheder for støtte. Ellers
risikerer vi, at boligformen ikke længere
vil være tilgængelig for ældre uden store
pensioner og masser af penge på kistebunden. n
Læs mere om boligstøtte
på side 5-7

Hans Erik Lund
Landsformand
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