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Kære Borgmester 

Nedenstående ønskes besvaret jf reglerne for skriftlig besvarelse. 

 

Anvisning af boliger. Brud på menneskerettighederne? 

Iflg. Information.dk den 17. september 2019 har Århus kommune spurgt ministeriet til råds om lovligheden 
i anvisning af boliger ud fra statsborgerskab.  
 
Det fremgår af svaret til kommunen at ”Ministeriet finder, at brug af statsborgerskab og etnicitet 
indebærer forskelsbehandling………som ikke ses at være sagligt begrundet”.   

Kommunens årelange praksis med at anvise boliger efter statsborgerskab er altså ulovligt. 

”Men det efterlader stadig tvivl hos kommunerne om, hvorvidt de må inddrage etnicitet som kriterium, når 
de anviser boliger i udsatte områder til borgere, lyder det fra direktøren for kommunens afdeling for sociale 
forhold og beskæftigelse, Erik Kaastrup-Hansen: 

»Vi har brug for at være på et sikkert grundlag. Vi har brug for at få udboret, hvad rammen er,« siger han 
og henviser til en bestemt paragraf i loven om almene boliger. 

Ifølge paragraffen skal anvisning af ledige boliger blandt andet ske på baggrund af 
»beboersammensætningen« i den pågældende boligafdeling. Men en ledig bolig må ifølge samme paragraf 
ikke anvises til en person, der »ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er 
omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« samt Schweiz. Undtaget er dog 
studerende.  

»Når ministeriet i svaret til os skriver, at etnicitet og statsborgerskab generelt vil indebære en 
forskelsbehandling, hvor lang rækkevidde har det så? Og hvad er konsekvenserne,« spørger Erik Kaastrup-
Hansen”. (Information 17.9.2019) 
Se bilag  



https://www.information.dk/indland/2019/09/aarhus-kommune-gerne-vide-boliganvisning-lovlig?lst_frnt 
 
Erik Kaastrup-Hansen anfører i artiklen at anvisning af boliger ud fra statsborgerskab kun er brugt i udsatte 
boligområder og at denne praksis har fundet sted siden 1996. 
 

 Borgmesteren bedes oplyse hjemlen til denne forskelsbehandling i perioden 1996 – 2010 
 Borgmesteren bedes oplyse hjemlen til denne forskelsbehandling i perioden 2011 – 2019 

 
Almenboliglovens § 59 stk. 6 nr. 4, der pålægger kommunen at anvise borgere boliger beliggende i et udsat 
boligområder efter statsborgerskab, blev indført i 2011 

 Er borgmesteren enig med direktør Erik Kaastrup Hansen i (Jf. Information 17.9.2019), at 
lovgivningen meget vel kan være i strid med Den europæiske 
Menneskerettighedskonvention? 

 Er det borgmesterens vurdering at Almenboliglovens § 59 stk. 6 nr. 4, er i 
overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention (EMRK), Artikel 
14 jf. artikel 8?  
Jf. ministeriets svar ”Ministeriet finder, at brug af statsborgerskab og etnicitet indebærer 
forskelsbehandling………som ikke ses at være sagligt begrundet”.  
 

 Finder borgmesteren at anvisning af boliger ud fra statsborgerskab overholder FNs 
anvisninger i konklusionen fra det økonomiske, sociale og kulturelle udvalg (CECSR) af 
18.10.2019? 
Se konklusionen: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E
%2fC.12%2fDNK%2fCO%2f6&Lang=en 

Almenboligloven: 
§ 59  Stk. 6.  
Ledige boliger, som er stillet til rådighed for kommunalbestyrelsen efter stk. 1-5, og som er beliggende i et 
udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, må ikke anvises til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden 
4)ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er 
indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution.  
 
Vedhæftet bilag: 

1. Notat vedrørende praksis for boligsocial anvisning i Aarhus Kommune fra MSB af 14.6.2019 
2. Svar til Århus Kommune af 3.7.2019 fra Transport- og Boligminister 
3. Orientering til Transport- og Boligministeriet af 8.7.2019 fra Borgmesterens Afdeling 
4. Artikel i Information den 17.9.2019 al Ulrik Dahlin 

 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø. 

 


