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Bolig- og Planst yrelsen

Kære Søren Lorenzen
Tak for jeres brev til Indenrigs- og Boligministeriet, hvor I beder om udsættelse
af ansøgningsfristen til puljen til borgerrådgivning. Bolig- og Planstyrelsen administrerer puljen til borgerrådgivning, og jeres brev er derfor videresendt til
styrelsens besvarelse.
Puljen har helt overordnet til formål at understøtte borgernes retssikkerhed og
relationer til kommunerne, og regeringen lægger vægt på at kunne understøtte
denne dagsorden med et så kort aftræk som muligt.
Der er til puljen afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 20222024. Midlerne for 2021 skal anvendes i år, og derfor er det nødvendigt at få
meddelt tilsagn til kommunerne så hurtigt som muligt, så kommunerne kan nå at
afholde udgifter i indeværende år.
Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at rykke ansøgningsfristen, og det er ikke
muligt at fravige fristen for enkelte kommuner.
Vi er opmærksomme på, at det kan være en udfordring med en ansøgningsperiode, der ligger hen over sommerferien, hvor der ikke er ordinære kommunalbestyrelsesmøder. Blandt andet for at imødekomme den udfordring er der givet
mulighed for, at der kan fremsendes en ansøgning til puljen, selvom en beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion endnu ikke er truffet i kommunalbestyrelsen.
Det skal dokumenteres, at der er truffet beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e, men denne dokumentation skal, hvis den ikke kan foreligge på ansøgningstidspunktet, senest fremsendes forud for udbetaling af støtte. En kommune, der har indsendt en ansøgning
uden denne dokumentation, vil derfor kunne opnå et betinget tilsagn. Af tilsagnet
vil det fremgå som vilkår, at dokumentation skal fremsendes, før kommunen
modtager et endeligt tilsagn, og den første rate af tilsagnsbeløbet kan udbetales.
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Det vurderes endelig at være hensigtsmæssigt, at I som kommuner så tidligt som
muligt får kendskab til, om I kan opnå tilskud fra puljen og i givet fald beløbets
størrelse, så der kan foretages de nødvendige tilpasninger af indeværende års
budget for 2021 og det kommende budget for 2022.
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