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Orientering til Socialudvalget om, at Socialforvaltningen på vegne 
af 6-byerne har afsendt et brev til Socialministeriet og KL ang. 
grænsegængerproblematik.  
 
Baggrund for orientering 
Direktør Anette Laigaard har den 2. juni 2014 på vegne af 6-by 
kredsen sendt et brev1 til Socialministeriet og KL for at få belyst 
brugen af EU Forordningen om Sociale sikringsydelser og EU 
Forordningen om Arbejdskraftens Frie Bevægelighed.  
 
Reglerne på området 

EU Forordningen om Sociale Sikringsydelser afgrænser, hvilke 
sociale ydelser en grænsegænger2 har ret til at modtage i det land, 
hvor han/hun betaler skat. Sociale sikringsydelser er begrænset til 
visse sociale ydelser efter Serviceloven, så som merudgifter til voksne 
og børn, tabt arbejdsfortjeneste og hjælpemidler. Disse ydelser knytter 
sig oftest til et handicap.  
 
Konkret problemstilling 

Handicapcenter København modtog en afgørelse i en konkret sag fra 
Ankestyrelsen den 5. februar 2014, som udvidede tolkningen af, hvad 
en grænsegænger har ret til. Sagen drejer sig om en grænsegænger, 
der bor i Sverige men arbejder i et fleksjob i Danmark. 
Grænsegængeren havde ansøgt Handicapcenter København om 
bevilling af en handicapbil; en ydelse, som ikke er omfattet af EU 
Forordningen om Sociale Sikringsydelser. Ankestyrelsen omgjorde 
kommunens afgørelse og vurderede, at selvom grænsegængeren ikke 
var berettiget til handicapbilen som social sikringsydelse i henhold til 
EU Forordningen om Sociale Sikringsydelser, så var grænsegængeren 
berettiget til ydelsen, fordi han var grænsegænger i forhold EU 
Forordningen om Arbejdskraftens Frie Bevægelighed. Ifølge 
Ankestyrelsens begrundelse har borgeren adgang til sociale ydelser i 
det land, hvor han arbejder.  
 
Såfremt Ankestyrelsens tolkning er korrekt betyder det, at en 
grænsegænger er berettiget til alle sociale ydelser og ikke blot sociale 
sikringsydelser. Dette kan have større konsekvenser, da det ved 
sociale ydelser ikke blot forstås økonomisk tilskud men også 
enkeltydelser i henhold til Aktivloven og hjemmehjælp. Desuden 

                                                
1 Se bilag 1 og 2. 
2 En grænsegænger er en arbejdstager, som arbejder i et andet EU land end det 
han/hun bor i. Han/hun skal arbejde minimum 9 timer ugentligt, 18 timer hver 
fjortende dag eller 39 timer om måneden i Danmark, betale skat i Danmark, 
indbetale til ATP og ikke have beskæftigelse i sit bopælsland.    
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medfører Ankestyrelsens afgørelse af den 5. februar 2014 flere 
problemer i praksis i forhold til, hvordan kommunerne skal forholde 
sig til de afledte følger af bevillingen af handicapbilen til en 
grænsegænger – f.eks. indregistrering af bilen i udlandet, vægtafgift 
mv.   
 
Brevet, som er afsendt, stiller spørgsmål til, hvordan vi som kommune 
kan leve op til kravene i forordningen, og hvordan det rent praktisk 
kan lade sig gøre at samarbejde med udenlandske myndigheder 
herom, herunder udfordringer i forhold til dokumentation fra borgere 
og den kommunale tilsynsopgave. Derudover stilles der 
spørgsmålstegn til, om forbuddet mod dobbeltydelser, som findes i 
forhold til EU Forordningen om Sociale Sikringsordninger tillige 
finder anvendelse i forhold til EU Forordningen om Arbejdskraftens 
Frie Bevægelighed. 
 
Den videre proces 

Direktør Anette Laigaard har den 19. juni 2014 fået følgende svar fra 
Socialministeriet: ”I første omgang er din anmodning videresendt til 
Ankestyrelsen med henblik på styrelsens kommentarer til de stillede 
spørgsmål. Når ministeriet har modtaget Ankestyrelsens 

kommentarer, vil vi snarest herefter vende tilbage med et svar til dig.” 
 

Socialforvaltningen afventer derfor et endeligt svar fra 
Socialministeriet.     
 
 


