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7998 Statsservice

Højesterets dom om garantierklæringer i forbindelse med
familiesammenføring
1. Højesteret afsagde den 21. april 2020 dom i en sag mod Københavns
Kommune (BS-25937/2019).
Ved brev af 12. maj 2020 bad jeg Ankestyrelsen om en udtalelse om styrelsens overvejelser i forlængelse af Højesterets dom.
Jeg bad i den forbindelse Ankestyrelsen om at oplyse, om styrelsen er bekendt med praksis i andre kommuner vedrørende den problemstilling, der har
været til pådømmelse i Højesterets dom.
Jeg bad endvidere Ankestyrelsen om at oplyse, om styrelsen på baggrund af
Højesterets dom fandt anledning til at foretage sig noget i forhold til kommunerne, herunder f.eks. vejlede kommunerne med hensyn til pligten til at genoptage tidligere afgjorte sager.
Endelig bad jeg Ankestyrelsen om at oplyse, om Højesterets dom har betydning for sager, der tidligere har været behandlet i Ankestyrelsen. Hvis dette
var tilfældet, bad jeg Ankestyrelsen om at oplyse, hvad styrelsen ville foretage sig i den anledning.
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2. Ankestyrelsen har i et brev af 24. juni 2020 udtalt bl.a. følgende:
”Ankestyrelsen har som tilsynsmyndighed for kommunerne behandlet
en henvendelse om Københavns Kommunes inddrivelse af kontanthjælp på baggrund af garantierklæringer afgivet i forbindelse med familiesammenføring. Vi har ikke umiddelbart kunnet identificere andre
henvendelser om inddrivelse af kontanthjælp på baggrund af garantierklæringer afgivet i forbindelse med familiesammenføring vedrørende
andre af landets kommuner. Vi har derfor heller ikke i kraft af vores
funktion som tilsynsmyndighed kendskab til, hvilken praksis landets
øvrige kommuner har vedrørende inddrivelse af hjælp til forsørgelse på
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baggrund af garantierklæringer afgivet i forbindelse med familiesammenføring, herunder om andre kommuner har samme praksis som Københavns Kommune.
Den ovennævnte henvendelse fra en borger i Københavns Kommune
er modtaget i Ankestyrelsen den 12. oktober 2016. Vi afviste den 9. januar 2018 at rejse en tilsynssag over for Københavns Kommune.
Ifølge ombudsmandens henvendelse af 12. maj 2020 er Københavns
Kommune blevet bedt om en udtalelse om, hvilke overvejelser højesteretsdommen giver kommunen anledning til i forhold til lignende sager,
der tidligere er afgjort i kommunen. Københavns Kommune har i sit høringssvar af 15. juni 2020 oplyst, at det er kommunens vurdering, at
højesteretsdommen indebærer, at forvaltningen af egen drift skal genoptage tidligere lignende sager. Københavns Kommune oplyser på
denne baggrund, at den af egen drift vil finde de tidligere sager frem
og genoptage dem. Vi foretager derfor ikke yderligere vedrørende den
afviste tilsynssag.
Afslutningsvist kan vi oplyse, at vi på baggrund af henvendelsen af 12.
maj 2020 har besluttet at sende et brev til landets kommuner, hvori vi
orienterer om, at Højesteret har afsagt en dom om inddrivelse af hjælp
til forsørgelse på baggrund af garantierklæringer, der er afgivet i forbindelse med familiesammenføring. Vi vejleder i brevet også om pligten til
at genoptage tidligere afgjorte sager.”
Jeg har noteret mig, at Ankestyrelsen i overensstemmelse hermed i et brev
af 24. juni 2020 har oplyst landets kommuner om Højesterets dom og vejledt
om pligten til at genoptage tidligere afgjorte sager.
Jeg foretager mig på den baggrund ikke mere i sagen.
Jeg går ud fra, at Ankestyrelsen – hvis styrelsen finder det relevant – også
orienterer kommunerne om Københavns Kommunes brev af 15. juni 2020 til
mig.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeg i dag også har sendt et brev til Københavns Kommune om sagen. Jeg vedlægger en kopi af dette brev.
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Der vil blive lagt en nyhed om sagen på min hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kopi til orientering:
Kommunernes Landsforening
Københavns Kommune
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