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Kære Borgmester 

Nedenstående ønskes besvaret jf reglerne for skriftlig besvarelse. 

Rådmanden for Sociale og Beskæftigelsesmæssige anliggender bedes oplyse: 

1. Hvad gør kommunen for at sikre, at ægtefælle og børn til en førtidspensioneret borger som grundet 
svært handicap bebor lejlighed i botilbud under almenboliglovens § 105 har et tilstrækkeligt 
forsørgelsesgrundlag?  

 

Baggrund:  

Vi har set tilfælde, hvor hele førtidspensionen går til at dække udgifterne til bolig og andre ydelser i 
botilbuddet, så den pågældende ikke har midler til at dække forsørgelsesforpligtelse i forhold til ægtefælle og 
børn, der er blevet boende uden for botilbuddet – samtidig med at ægtefællen ikke kan modtage ydelser som 
enlig (børnetilskud og friplads). 

Personer, der har betydelig fysisk/psykisk funktionshæmning, har mulighed for at få tildelt et 
botilbud, enten efter servicelovens § 108 eller efter almenboliglovens § 105. 

Fastsættelse af egenbetaling sker efter forskellige regler i de to love: Efter almenboligloven med 
udgangspunkt i de almindelige regler for fastsættelse af leje efter loven, evt. med tilskud efter 
boligstøtteloven. 

Efter serviceloven fastsættes betalingen efter Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 
og 108 i lov om social service samt om flytte ret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om 
social service.  

I modsætning til reglerne i almenboligloven hedder det i Servicelov-bekendtgørelsens § 9.  

"Har en beboer i et botilbud efter servicelovens § 108 pligt til at forsørge børn eller en ægtefælle, 
der ikke har ophold i botilbuddet eller et tilsvarende botilbud efter serviceloven, beregnes 
betalingen for opholdet i botilbuddet først efter, at der af beboerens indtægter ud over pensionen er 



afsat et sådant beløb til at opfylde forsørgelsespligten, at ægtefællens og børnenes levevilkår ikke 
bliver ringere på grund af, at beboeren er flyttet ind i botilbuddet." 

 

2. Er Aarhus Kommunes praksis at bruge Almenboliglovens § 105 frem for Servicelovens § 
108, når et menneske skal have bolig i plejebolig? 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø. 

 


