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Aarhus Kommunes ansøgningsfrist for lån til 

boligindskud (kommunens sagsnr. 17/047723-2) 
 

Ankestyrelsen vender hermed tilbage i sagen om Aarhus Kommunes 

ansøgningsfrist for lån til boligindskud. 

 

Vi har efter en gennemgang af sagen ikke fundet anledning til at rejse en 

tilsynssag.  

 

Nedenfor kan I læse nærmere om sagens baggrund og begrundelsen for, 

at Ankestyrelsen ikke rejser en tilsynssag. 

 

Sagens baggrund 

 

Ankestyrelsen traf i februar 2017 afgørelse i en konkret sag vedrørende 

Aarhus Kommunes afgørelse om afslag på beboerindskudslån. 

 

I den konkrete sag havde Aarhus Kommune meddelt afslag på 

beboerindskudslån under henvisning til, at ansøgningen ikke var 

modtaget inden for en frist på fire uger efter indflytningstidspunktet. 

 

Ankestyrelsen hjemviste sagen til fornyet behandling i Aarhus Kommune. 

Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at afslaget var meddelt under 

henvisning til, at ansøgningen ikke var modtaget inden for en frist på fire 

uger, og at kommunen havde henvist til boligstøttelovens § 55, stk. 2, 

nr. 1, og punkt 277 i vejledning om individuel boligstøtte, hvoraf blot 

fremgår, at ansøgning om beboerindskudslån skal indgives i tilknytning 

til indflytningstidspunktet. 

 

Ankestyrelsen blev desuden opmærksom på, at der på Aarhus 

Kommunes hjemmeside vedrørende lån til boligindskud stod følgende: 
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”Du skal ansøge senest 4 uger efter indflytningen. Ansøgninger 

efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.” 

 

Som led i sit tilsyn med kommunerne, jf. styrelseslovens § 47, stk. 1, 

anmodede Ankestyrelsen herefter byrådet i Aarhus Kommune om at 

afgive en udtalelse til sagen med henblik på Ankestyrelsens overvejelser 

om, hvorvidt der var anledning til at rejse en tilsynssag i medfør af den 

kommunale styrelseslov. 

 

Ankestyrelsen anmodede byrådet om særligt at komme ind på, hvorvidt 

byrådet anser den af kommunen fastsatte ansøgningsfrist på 4 uger for 

at være i overensstemmelse med lov om individuel boligstøtte, herunder 

om fristen kan anses for at være i overensstemmelse med den 

forvaltningsretlige grundsætning om forbud mod at sætte skøn under 

regel. 

 

Aarhus Kommune har herefter sendt udtalelse af 30. oktober 2017 til 

Ankestyrelsen. Det fremgår af udtalelsen, at det på baggrund af 

Ankestyrelsens henvendelse er kommunens vurdering, at en fast 

ansøgningsfrist på 4 uger ikke er i overensstemmelse med den 

forvaltningsretlige grundsætning om forbud mod at sætte skøn under 

regel.  

 

Det fremgår videre af udtalelsen, at Borgerservice i praksis i visse sager 

har fraveget ansøgningsfristen på 4 uger, eksempelvis i forbindelse med 

ansøgning fra svage borgere, der flytter i plejebolig eller flygtninge, som 

har brug for særlig hjælp. 

 

Aarhus Kommune har desuden oplyst i udtalelsen, at Borgerservice på 

baggrund af Ankestyrelsens spørgsmål og den hjemviste sag vil ændre 

ansøgningsfristen for boligindskudslån til samme ordlyd, som fremgår af 

boligstøtteloven, og at det fremover vil fremgå af hjemmesiden, at 

ansøgning om beboerindskudslån skal indgives i tilknytning til 

indflytningstidspunktet. 

 

Det er endvidere anført i udtalelsen, at der i administrationen af reglerne 

vil blive foretaget et konkret skøn med hensyn til, om en ansøgning er 

indgivet i forbindelse med indflytningstidspunktet. 

 

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag 

 

Ankestyrelsen har efter en gennemgang af sagen ikke fundet anledning 

til at rejse en tilsynssag. 

 

Vi har herved lagt vægt på, at Aarhus Kommune har oplyst, at den vil 

ændre ansøgningsfristen for boligindskudslån til samme ordlyd som 
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fremgår af boligstøtteloven, således at det fremover vil fremgå af 

hjemmesiden, at ansøgning om beboerindskudslån skal indgives i 

tilknytning til indflytningstidspunktet. Det fremgår af punkt 277 i 

vejledning om individuel boligstøtte (vejledning nr. 103 af 23. oktober 

2002 med senere ændringer), at det forudsættes, at der ansøges om lån 

i tilknytning til indflytningstidspunktet. 

 

I den forbindelse har vi noteret os, at følgende nu fremgår af 

kommunens hjemmeside vedrørende lån til boligindskud: 

 

”Hvornår skal jeg søge? 

Du kan ansøge om beboerindskudslån i forbindelse med, at du 

flytter til din nye adresse” 

 

Vi har desuden lagt vægt på, at Aarhus Kommune har oplyst, at der i 

administrationen af reglerne vil blive foretaget et konkret skøn med 

hensyn til, om en ansøgning er indgivet i forbindelse med 

indflytningstidspunktet. 

 

Ankestyrelsen foretager derfor ikke yderligere. 

 

Ankestyrelsens kompetence 

 

Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, at 

kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige 

myndigheder. 

 

Ankestyrelsen beslutter efter kommunestyrelseslovens § 48 a, om der er 

tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.  

 

Vi skal i den forbindelse vurdere, om sagen er generelt egnet til at 

understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi 

skal herved bl.a. lægge vægt på, om det vil have væsentlig betydning, 

hvis vi som statens tilsyn med kommuner og regioner vælger at tage 

sagen op til behandling.  

 

Ankestyrelsens tilsyn er et fremadrettet tilsyn, og det indgår i vores 

overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag, om 

der er tale om en mulig aktuel ulovlighed. 

 

Vores reaktionsmuligheder i sager, hvor vi rejser en tilsynssag, har 

navnlig til formål enten at standse en aktuel ulovlig handling i 

kommunen eller at gennemtvinge en lovlig handling i de tilfælde, hvor 

kommunen har undladt at opfylde en handlepligt efter den lovgivning, 

der særligt gælder for offentlige myndigheder.  
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Dette brev vil blive offentliggjort på www.ast.dk. 

 

Venlig hilsen 

 

Celina Bryde 

 

 

 


