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Dansk Folkeparti har den 3. august 2017 sendt nedenstående spørgsmål 
vedr. fædrehoteller i Aarhus Kommune.  
”Dansk Folkeparti i Århus Byråd ønsker at få et overblik over hvordan det 
står til med den kommunale indsats mod de såkaldte ’fædrehoteller’, hvor 
lejere tjener penge på at etablere ’fædrehoteller’ for at andre kan begå soci-
alt bedrageri.  
Den nuværende indsats mod ’fædrehoteller’ ønsket beskrevet ligesom der 
ønskes et indblik i antallet af sager angående ’fædrehoteller’ i Århus Kom-
mune de seneste fem år. Endvidere ønskes der en vurdering af hvor stort et 
problem det er i kommunen i dag, om problemstillingen med socialt bedrage-
ri i forbindelse med udlejning har ændret karakter, og om der er brug for flere 
ressourcer for at komme problemerne til livs.” 
 
Svar: 
Indsatsen mod socialt snyd er i Aarhus Kommune forankret i henholdsvis 
Kontrolgruppen i Kultur og Borgerservice og Kontrolenheden i Sociale For-
hold og Beskæftigelse.  
 
Kontrolgruppen i Kultur og Borgerservice afdækker socialt snyd afledt af 
proforma flytninger i forhold til ydelser for Børn og Unge samt Udbetaling 
Danmark – henholdsvis snyd med friplads, børnetilskud/børnebidrag og 
boligstøtte. Indsatsen mod fædrehoteller er derfor primært forankret her.  
 
De to kontrolgrupper samarbejder løbende, og der er et formaliseret samar-
bejde med Udbetaling Danmark, SKAT og Østjyllands Politi. 
 
Fædrehoteller er den populære betegnelse for, at flere mænd proforma er 
tilmeldt eksempelvis en 1-værelses lejlighed mens de reelt bor og opholder 
sig hos en anden person, som opnår uretmæssige økonomiske tilskud. Så-
fremt de tilmeldte personer kun bebor en lejlighed proforma, vil der være tale 
om ulovlig folkeregistrering og ofte socialt bedrageri. Typisk udløser profor-
ma flytninger ekstra overførselsindkomster på ca. 100.000 kr. årligt.  
 
Kultur- og Borgerservice har siden 1.1.2014 haft et samarbejde med alle 
almennyttige boligforeninger i Aarhus om en præventiv indsats. Formålet 
er at reducere proforma flytninger og modvirke, at lejligheder bliver overbe-
folkede. Projektet blev igangsat som et forsøg og Byrådet besluttede at gøre 
det permanent i 2015, da projektet blev evalueret i forbindelse med regn-
skabet for 2014. http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/1/8/9/1896747-
2826145-1-pdf.pdf 
 
 

KULTUR OG  
BORGERSERVICE 
Borgerservice og Biblioteker 
Aarhus Kommune 

Folkeregistret/Sygesikringen 
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 10 30 
Direkte telefon: +3 09 13 54 4 
Telefax: 86 12 23 00 
 
E-mail: 
folkeregister@aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
aljo@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
 
Sag: 17/034885-6 
Sagsbehandler: 
Alice Johnsen 



 

 

10. august 2017 
Side 2 af 3 Samarbejdet består i kontrol af alle de flytninger, der bliver foretaget inden 

for disse boligforeninger. I forbindelse med sagsbehandlingen skal lejer af 
boligen bekræfte indflytningen af nye beboere. 
  
Boligforeningen får besked, hver gang en lejlighed er overbefolket. En lejlig-
hed er overbefolket, hvis der bor mere end 1 voksen pr. beboelsesrum. Dog 
må to voksne godt dele en 1-værelses lejlighed. Lejeren mister lejligheden, 
hvis antallet af beboere ikke bliver nedbragt til det tilladte. 
 
En del af kontrollen foregår desuden ved kvartalsvis opfølgning ud fra ad-
resselister og skriftlig korrespondance med de i forvejen tilmeldte personer 
på adressen i overbefolkede lejligheder. 
 
Da projektet blev påbegyndt var der 601 overbefolkede lejemål. Ved evalue-
ringen ultimo 2014 lød tallet på 310. Dette er yderligere reduceret til 134 pr. 
8.8.2017. Projektet har dermed vist markante resultater. Antallet af overbe-
folkede lejligheder kan kun holdes nede på et lavt niveau ved en vedvarende 
indsats og et løbende samarbejde med boligforeningerne. 
 
Projektet har en præventiv effekt, men det betyder dog ikke, at proformaflyt-
ninger og socialt snyd ikke kan finde sted. Almenboliglovens regler om det 
tilladte antal tilmeldte beboere giver kun mulighed for at gøre det mere van-
skeligt at finde en proforma adresse, fordi der skal være plads til en ekstra 
tilmeldt uden at lejligheden bliver overbefolket. 
 
Kontrolgruppen og Folkeregisteret har heller ikke mulighed for at gennemfø-
re lignende indsats i den private boligmasse, da der ikke findes regler for, 
hvor mange der må bo i en bolig. Dog vil det altid give anledning til ekstra 
undersøgelser og at lejer/udlejer skal bekræfte en indflytning, hvis en borger 
flytter ind på en adresse, hvor der i forvejen er mange beboere tilmeldt. 
 
Den generelle indsats mod socialt snyd 
Som det fremgår ovenfor, er indsatsen mod overbefolkede lejligheder et af 
de præventive tiltag mod fædrehoteller. Det er dog vigtigt, at den præventive 
indsats suppleres af en egentlig kontrolindsats.   
Kontrolindsatsen omfatter bl.a. nedenstående tiltag:  
 

 Undersøgelse af ”undringssager” fra kommunes forskellige fagkon-
torer, politi, SKAT mv. Der afholdes afklarende samtaler med borge-
re og der er medarbejdere, som besøger borgere efter aftale. 

 
 Registersammenkøring via Den Fælles Dataenhed under Udbetaling 

Danmark.  ”Undringslister” er tilgængelige som følge af register-
sammenkøringen. Kontrolgruppen har siden registersammenkørin-
gens start i 2016 visiteret 604 udsøgte sager, hvoraf 100 sager er 
udtaget til nærmere undersøgelse. 
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 Udsendelse af enligerklæringer en gang om året. Projektet går ud 
på, at alle enlige modtagere af økonomisk friplads skal bekræfte, at 
de fortsat er enlige. Projektet er gennemført i samarbejde med 
Pladsanvisningen og har i 2016 og 2017 givet et betydeligt provenu. 
 

 Indsats målrettet borgere registreret på ”ukendt adresse” 
 
 

Resultaterne af kontrolindsatsen fremgår af indstillingen om kontrolindsatsen 
mod social snyd 2016, som blev behandlet af Byrådet den 26. april 2017. 
http://www.aarhus.dk/da/politik/byraadet/byraadsmoeder/tidligere-
moeder/2017/2017-04-26/dagsorden-d70e/kontrolindsats-mod-socialt-snyd-
2016.aspx 
 

 
Budget til kontrolområdet 
I forbindelse med vedtagelsen af Forventet regnskab for Kultur og Borger-
service besluttede Byrådet, at Kultur og Borgerservice i forbindelse med 
budget 2018 – 2021 skulle fremlægge et forslag til justering af Kontrolgrup-
pens investeringsmodel.  
 
Kultur og Borgerservice har til budgetmaterialet fremlagt notat af 10. april 
2017 med forslag til justering af investeringsmodellen. 
http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/3/3/4/3347610-5569993-1-pdf.pdf 
  
Rabih Azad-Ahmad 
Rådmand  
  / 
     
   Rolf Hapel 

Forvaltningschef 
 


