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Notat 

 

 

Til Byrådets medlemmer 

Til Orientering 

 

 
 
 
Svar på 10-dags forespørgsel om borgere i botilbuds mulighed 
for at få dækket udgifterne til bolig og andre udgifter og samtidig 
opfylde en eventuel forsørgerpligt over for børn og ægtefælle 

 

Byrådsmedlem Keld Hvalsø har den 9. april fremsendt spørgsmål vedr. for-

sørgelsesgrundlag for førtidspensionister, der grundet betydelig fysisk/psy-

kisk funktionshæmning er beboer i et botilbud. 

 

Spørgsmål 1: 

Hvad gør kommunen for at sikre, at ægtefælle og børn til en førtidspen-

sioneret borger som grundet svært handicap bebor lejlighed i botilbud 

under almenboliglovens § 105 har et tilstrækkeligt forsørgelsesgrund-

lag? 

 

Svar: 

Indledningsvist skal det bemærkes, at denne besvarelse retter sig mod mu-

lighederne for at sikre et rimeligt forsørgelsesgrundlag for de borgere, som 

bor i et botilbud. Mulighederne for at sikre et rimeligt forsørgelsesgrundlag 

for dennes eventuelle ægtefælle og børn vil afhænge af en række forudsæt-

ninger, som for eksempel indkomstgrundlag, boligform mv.    

 

Som det fremgår af forespørgslen, er det korrekt, at den mulighed for husle-

jeberegning, der findes i ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v.” efter 

Servicelovens (SEL) kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud 

efter §108, ikke findes, når borgeren bor i almen bolig efter Almenboliglo-

vens §105, er på førtidspension og modtager støtte i eget hjem. 

 

Når en borger må flyttes fra det fælles hjem til en længerevarende boform 

efter almenboliglovens §105, har kommunen i henhold til serviceloven ikke 

retsmæssig mulighed for at sikre en eventuel ægtefælle og børn et tilstræk-

keligt forsørgelsesgrundlag.  

 

Mulighederne er her alene at støtte borgeren økonomisk gennem ordninger, 

der er rettet mod den enkelte borger og dennes bolig. Kommunen vejleder 

og rådgiver om den række af konkrete støttemuligheder, der findes for bor-

ger i forbindelse med dennes udgifter til bolig og forsørgelse. De eksiste-

rende støttemuligheder beskrives herunder. 
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Boligstøtte: 

Borgere i almenboliger efter §105 kan modtage boligstøtte efter boligstøtte-

loven. Støtten er betinget af borgerens forsørgelsesgrundlag og huslejens 

størrelse. Når borgeren er visiteret til en særlig bolig på grund af vedkom-

mendes fysiske eller psykiske funktionsevnenedsættelse, kan grænsen for 

huslejens størrelse hæves, hvilket øger størrelsen på boligstøtten. Derud-

over indgår boligens størrelse, antal beboere i boligen og beboerens kon-

krete behov for støtte i beregningen. 

 

§ 34-støtte: 

Efter Aktivloven (LAS) kan der ydes tilskud til personer, der opfylder tilde-

lingsbetingelserne i lovens §11, og som er særligt vanskeligt stillet på grund 

af høj forsørgerbyrde eller høje boligudgifter. Det vil sige, at personer, der er 

berettiget til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp som ud-

gangspunkt også er berettiget til særlig støtte efter LAS §34. Førtidspensio-

nister er dog ikke omfattet af målgruppen, idet de ikke modtager ydelse efter 

Aktivloven. Dog er en førtidspensionist, der modtager supplement til sin 

brøkpension efter LAS § 27a omfattet af målgruppen.  

 

Enkeltudgifter efter LAS til nye førtidspensionister – ”hjælp i særlige tilfælde”: 

Der kan være tilkendt førtidspension efter reglerne fra henholdsvis før januar 

2003 eller efter januar 2013. 

 

Nye førtidspensionister har mulighed for at søge hjælp til rimeligt begrun-

dede enkeltudgifter, hjælp til sygebehandling, medicin og tandpleje samt 

hjælp til flytning efter reglerne om hjælp i særlige tilfælde, jf. LAS kap. 10. 

 

Hjælpen skal have et forebyggende sigte. Der kan kun undtagelsesvis ydes 

hjælp til løbende udgifter. Der vil altså ikke kunne ydes hjælp efter disse reg-

ler, som en løbende støtte til pensionistens husleje.  

 

Der kan bevilges hjælp til husleje efter LAS §81, men ikke som løbende 

støtte. 

 

Der er mulighed for at yde løbende hjælp efter reglerne om hjælp i særlige 

tilfælde efter LAS § 81a om midlertidig huslejehjælp til udsættelsestruede le-

jere – dog kun kortvarigt. Denne bestemmelse vil derfor ikke kunne anven-

des i denne situation.  

 

Reglerne om hjælp i særlige tilfælde åbner ingen muligheder for at yde 

støtte til forsørgelse af pensionistens evt. ægtefælle eller børn.  
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Støtte via SEL §100: 

Efter servicelovens §100 kan der ydes støtte til dækning af nødvendige mer-

udgifter ved den daglige livsførelse. Herunder husleje, når borgeren er om-

fattet af personkredsen.  

 

”Nye” førtidspensionister er omfattet af personkredsen for SEL §100. 

”Gamle” førtidspensionister er alene omfattet af personkredsen for SEL 

§100, såfremt de har fået bevilget kontant tilskud til ansættelse af hjælpere 

efter SEL §95 eller borgerstyret personlig assistance efter §96.  

 

Dog er det en konkret vurdering, om betingelserne for at yde hjælp efter SEL 

§100 er opfyldt. 

 

Tilskud med udgangspunkt i beslutning fra Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse:  

Aarhus Kommune kan derudover give et tilskud til borgere, der bor i botilbud 

og har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet gives 

med udgangspunkt i en beslutning i Sociale Forhold og Beskæftigelse fra 

2008, der afgør, at borgere, der bor i botilbud i Socialforvaltningen, skal have 

et minimums rådighedsbeløb.  

 

Beregningen af om borgeren er berettiget til tilskud, tager udgangspunkt i 

borgerens indtægt, og indregner boligstøtte, tilskud efter LAS §34 samt faste 

definerede udgifter som husleje, forsikring, telefon og få andre udgifter. Efter 

konkret vurdering kan eventuel forsørgelsesforpligtelse overfor børn indgå i 

beregningen.  

 

Støtte til borgere tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 

Aarhus Kommune har mulighed for at yde personligt tillæg til en borger, der 

er tildelt førtidspension på den gamle ordning fra før januar 2003, til forsør-

gelse af sit barn. Tilskuddet gives efter reglerne om personligt tillæg (jf. lov 

nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig 

og almindelig førtidspension m.v. - §17, stk. 2) 

 

Kommunen foretager en konkret vurdering af pensionistens samlede økono-

miske forhold, når den vurderer, om der er ret til personligt tillæg. I vurderin-

gen indgår formue, den sociale pension og øvrige indtægter. Personligt til-

læg kan kun ydes, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem 

private midler, eller efter anden lovgivning, f.eks. Serviceloven. 
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Spørgsmål 2: 

Er Aarhus Kommunes praksis at bruge Almenboliglovens §105 frem for 

Servicelovens §108, når et menneske skal have bolig i plejebolig? 

 

Svar: 

Aarhus Kommune etablerer og har etableret en række boliger efter almenlo-

vens §105 og yder støtte i boliger efter servicelovens forskellige bestemmel-

ser. Kommunen råder også over boliger etableret efter servicelovens §108. 

Begge typer af boliger anvendes som varige boliger til borgere med forskel-

lige grader af funktionsnedsættelse. Tildeling af bolig til borgeren sker ud fra 

en individuel og konkret vurdering. Boliger efter §108 bruges hovedsageligt 

til svagt fungerende borgere og borgere med udviklingshæmning. 

 

Boliger efter almenboliglovens §105 indebærer ofte, at borgeren har en hø-

jere husleje end huslejen i et §108 tilbud. Ofte også en større, bedre og 

mere tidssvarende bolig. Samtidig sikres borgeren lejerettigheder gennem 

en lejekonktakt, herunder mulighed for beboerindflydelse. Boligformen un-

derstøtter således i højere grad ønsket om at styrke borgerens mestring af 

eget liv og den aktive borger. 


