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Besvarelse af 10 dages forespørgsel til Borgmesterens Afdeling og Ma-
gistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Lone Norlander Smith (Enhedslisten) har bedt Borgmesteren oplyse byråd og 
offentlighed om ordlyden af det svar, som han på foranledning af Folketingets 
Ombudsmand vil give til den borgergruppe, som for Ombudsmanden har på-
klaget Aarhus Kommunes diskriminerende praksis vedr. anvisning af boliger 
til særlige kategorier af boligsøgende. 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er ansvarlig for an-
visningsbestemmelserne i almenboligloven, herunder § 59, som er de be-
stemmelser, der er blevet påstået er blevet administreret ulovligt på grund af 
usaglig forskelsbehandling, fordi boligsøgendes statsborgerskab er blevet 
inddraget ved anvisningen.  

Kasper Fuhr Christensen retter den 26. marts 2019 henvendelse til Folketin-
gets Ombudsmand på vegne af en gruppe af personer og sig selv (borger-
gruppen). 

Da der blev rejst tvivl ved lovligheden af Aarhus Kommunes praksis med af-
sæt i notat af 10. december 2018 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der 
indeholdt en vurdering fra Justitsministeriet, som var udarbejdet på foranled-
ning af spørgsmål fra Aarhus og Københavns Kommuner om udlejnings- og 
anvisningskriterier, tog Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæfti-
gelse kontakt til Justitsministeriet. Dette skete ved skrivelse af 24. april 2019. 
Justitsministeriet videresendte henvendelsen til Transport-, Bygnings- og Bo-
ligministeriet, da dette var rette ressortministerium for henvendelsen. 

Den 3. juni 2019 besvarer Folketingets Ombudsmand borgergruppens hen-
vendelse af 26. marts 2019 med følgende: 

”Jeg mener, at Aarhus Kommune bør have mulighed for at tage 
stilling til det, som du skriver, herunder til spørgsmålet om, 
hvorvidt kommunens inddragelse af den boligsøgendes stats-
borgerskab i forbindelse med anvisning m.v. af boliger er i over-
ensstemmelse med almenboliglovens (bl.a. bestemmelserne i 
lovens § 59 og § 60) og Den Europæiske Menneskerettigheds-
konventions artikel 14, jf. artikel 8. 

Aarhus Kommune vil i den forbindelse bl.a. også få lejlighed til 
at komme und på, hvordan kommunen forholder sig, hvis det 
alene er muligt at anvise en bolig til en boligsøgende uden 
dansk statsborgerskab i en boligafdeling, der ligger i et område 
med en høj andel af beboere af ikke-vestlig herkomst, jf. i den 
forbindelse også almenboliglovens § 59, stk. 7.” 
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På baggrund af Ombudsmandens skrivelse udarbejder Magistratsafdelingen 
for Sociale Forhold og Beskæftigelse et svar til borgergruppen ved Kasper 
Fuhr Christensen, som fremsendes den 17. juni 2019, og som forholder sig til 
kommunens praksis vedr. almenboliglovens § 59, men ikke almenboliglovens 
§ 60, da denne hører under Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs ressort.1 

I samme forbindelse retter Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-
skæftigelse henvendelse til Jura i Borgmesterens Afdeling for hjælp til en vur-
dering af, hvorvidt den pågældende praksis vedr. almenboliglovens §§ 59 og 
60 er lovlig.

Den 3. juli 2019 vender Transport- og Boligministeriet (det tidligere Transport-
, Bygnings- og Boligministerium) tilbage på Magistratsafdelingen for Sociale 
Forhold og Beskæftigelses henvendelse af 24. april 2019.  

Den 5. juli 2019 foreligger Jura i Borgmesterens Afdelings vurdering af prak-
sis, som vurderes at være lovlig. Da denne vurdering bl.a. indeholder en præ-
cisering af Aarhus Kommunes anvendelse af almenboligslovens § 59 samt en 
beskrivelse af praksis vedr. almenboliglovens § 60, gøres Transport- og Bo-
ligministeriet bekendt hermed ved skrivelse af 8. juli 2019. Borgergruppen ved 
Kasper Fuhr Christensen gøres samtidigt også bekendt med dette2. 

Begge skrivelser til borgergruppen er vedlagt nærværende besvarelse som 
bilag 1 og 2.  

Som bilag 3 er vedlagt en illustration af Aarhus Kommunes praksis vedr. an-
vendelse af almenboligslovens § 59.3 

                 Jacob Bundsgaard
                 Borgmester                              /

                                                                        Niels Højberg
                                                                        Stadsdirektør

1 Bilag 1. Skrivelse til borgergruppen af 17. juni 2019. 
2 Bilag 2. Skrivelse til borgergruppen af 8. juli 2019.  
3 Bilag 3. Illustration af Aarhus Kommunes praksis vedr. anvendelse af almenboligs-
lovens § 59. 


