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Akademikernes bemærkninger til Høring af lovforslag om 
krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for an-

satte 

Akademikerne har fra Beskæftigelsesministeriet modtaget høring om 

krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed, og skal i den anled-

ning afgive bemærkninger. 

 

Af lovforslaget fremgår blandt andet: 

 

§ 1, stk. 2. Loven finder ikke anvendelse, hvis en arbejdsgiver er omfat-

tet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, der indeholder be-

stemmelser om boligforhold, og som er indgået af de mest repræsenta-

tive arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder hele det danske 

område. 

 

§ 1, stk. 3. Loven finder ikke anvendelse, når en arbejdsgiver indkvarte-

rer ansatte uden for landets kommunegrænser og ansatte i staten, som 

får stillet tjenestebolig til rådighed. 

 

§ 2. En arbejdsgiver, som stiller bolig til rådighed for én eller flere an-

satte, skal sikre gode og tidssvarende boligforhold. 

 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, 

hvilke krav indkvarteringen skal opfylde, når en arbejdsgiver stiller bolig 

til rådighed efter stk. 1. 

 

Til undtagelsen i § 1, stk. 3, angives i bemærkningerne ”Formålet med 

den foreslåede bestemmelse er, at visse områder undtages fra lovens 

anvendelsesområde, fx indkvartering i præsteboliger eller indkvartering i 

forsvaret, da det vurderes, at de allerede er indkvarteret i boliger, som 

er gode og tidssvarende.” 

 

Det fremstår uklart, hvorfor alene staten - som eneste nationale ansæt-

telsesområde - skal undtages. Erfaringerne i forbindelse med blandt an-

det tjenesteboligers vedligeholdelse og indkvartering i forsvaret mv. 

giver anledning til, at også staten ønskes omfattet af lovforslaget. 
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