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Børne- og Socialministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 

Sendt pr. mail til lovint@sm.dk  med kopi til masz@sm.dk  

Høringssvar over udkast til vejledning om servicelovens formål 
og generelle bestemmelser i loven 

Børne- og Socialministeriet har den 12. januar 2017 bedt KL om eventu-
elle bemærkninger til udkast til vejledning om servicelovens formål og ge-
nerelle bestemmelser i loven. Høringssvaret skal være ministeriet i 
hænde senest tirsdag den 28. februar 2017. 

Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk be-
handlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og 
vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været 
politisk behandlet. 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT 
princippet. 

KL har følgende bemærkninger til udkast til vejledning om servicelo-
vens formål og generelle bestemmelser i loven: 

Afsnit!: 
I kapitel 3, 'Midlertidigt ophold i udlandet' fremgår det, at en kommune 
kan vælge at fastsætte sit serviceniveau, så det er muligt at medtage 
visse andre ydelser under et udlandsophold, end de ydelser, der specifikt 
er nævnt i Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse om ydelser efter 
lov om social service under midlertidige ophold i udlandet (punkt 13). 

Dette er i strid med Ankestyrelsens afgørelse nr. 178-12, hvoraf følgende 
fremgår: "[Ankestyrelsen] finder, at bekendtgørelsens § 1 udtømmende 
fastslår, hvilken hjælp efter serviceloven, der er omfattet af bekendtgørel-
sen" og at "[Ankestyrelsen har] fundet, at der ikke ud fra bekendtgørel-
sens ordlyd er mulighed for at medtage hjælp efter serviceloven til udlan-
det ud over hjælp, som er opregnet i bekendtgørelsens § 1". 

KL har i en årrække gjort ministeriet opmærksom på, at lovgivningen er 
uklar og selvmodsigende på dette område. Der er behov for en tydelig 
lovfortolkning. 

Afsnit II: 
I kapitel 6 'Rammeaftaler' fremgår det, at private tilbud, herunder selv- 
ejende institutioner ikke indgår i rammeaftalerne (punkt 23). 

KL finder det problematisk, at selvejende institutioner med driftsoverens-
komst ikke kan indgå i rammeaftalen. Praksis har siden kommunalrefor- 
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KL. 
men været, at tilbud med driftsoverenskomst er medtaget i rammeafta-
lerne. Det gælder i alle fem regioner. I forbindelse med en tidligere rund-
spørge har kommunernes samlede svar været, at det vil medføre en 
række uhensigtsmæssigheder, hvis selvejende tilbud med driftsoverens-
komst udgår af rammeaftalerne. 

Det vil særligt være problematisk for de selvejende tilbud med en regio-
nal driftsoverenskomst, da regionen ikke må drive tilbud, som ikke er om-
fattet af rammeaftalen. Det vil derfor stille de private tilbud med regional 
driftsoverenskomst i en meget uhensigtsmæssig situation, hvis ikke de 
kan indgå i rammeaftalen, som en del af den samlede tilbudsvifte. Det 
kan betyde, at disse specialiserede tilbud må udgå af den samlede til-
budsvifte. 

KL og flere kommuner har i en årrække gjort ministeriet opmærksom på, 
at lovgivningen har været uklar og selvmodsigende på dette område 
uden at kunne få en tydelig lovtolkning. 

KL finder også, at der er behov for at tydeliggøre alle betragtninger om 
den retlige status af selvejende institutioner med driftsoverenskomst, fx 
også i forhold til socialtilsynene. 

I kapitel 7 'National Koordinationsstruktur', som omhandler kommunalbe-
styrelsens behandling i det eksisterende rammeaftaleregi samt Socialsty-
relsens reaktionsmuligheder i forbindelse med en central udmelding 
(punkt 55-57), er vejledningen skrevet, så det fremstår som om en central 
udmelding altid vil betyde, at der skal træffes politisk beslutning om, at 
indsatsen skal tilrettelægges og organiseres i en ny løsningsmulighed. 

Det er langt fra tilfældet. Som det fremgår af Socialstyrelsens behandling 
af de to første centrale udmeldinger vedr, børn og unge med alvorlig 
synsnedsættelse samt voksne med kompleks erhvervet hjerneskade har 
de kommunale afrapporteringer vist, at der er det fornødne udbud af højt 
specialiserede tilbud for begge målgrupper - og at der sker den fornødne 
koordination og planlægning på tværs af kommunerne i regionerne. 

Vejledningens tekst bør således afspejle, at der er flere mulighedsrum i 
Socialstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer. Dette 
skal særligt ses i lyset af, at centrale udmeldinger ofte sker på baggrund 
af rejste bekymringer, hvorfor selve den centrale udmelding bruges til at 
afdække, hvorvidt der reelt er behov for øget koordination eller planlæg-
ning på tværs af kommuner. Det ville yderligere være hensigtsmæssigt, 
hvis vejledningen i højere grad afspejler dette sidste væsentlige forhold. 

Under punkt 46 fremgår det, at Koordinationsstrukturen har en opgave 
med at styrke samarbejde på tværs af kommuner og regioner. KL finder 
formuleringen misvisende, idet Koordinationsstrukturen har til opgave at 
overvåge området med afsæt i sine beføjelser. Mens samarbejde og or-
ganisering er et anliggende kommuner og regioner imellem. 

Kapitel 10 handler om Tilsyn med tilbud, der ikke er omfattet af lov om 
socialtilsyn. I punkt 83 står beskrevet, hvilke forpligtelser en kommune 
har overfor de visiterende kommuner, hvis den i forbindelses med sit 
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KL 
driftsorienterede tilsyn bliver opmærksom på bekymrende eller kritisable 
forhold i et tilbud. 

Teksten i punkt 83 er for det første vanskelig at forstå. For det andet bør 
teksten justeres, så den er i overensstemmelse med den forpligtelse, 
som socialtilsynet har overfor de visiterende borgere, hvis socialtilsynet 
bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, jf. Bekendtgørelse 
af lov om socialtilsyn nr. 124 af 12. februar 2016. 

Kapitel 11 handler om Tilbudsportalen. I punkt 89, i det tredje større af-
snit, står at " Tilbudsportalen har betydning som arbejdsredskab til at 
medvirke til at sikre det rette match mellem en borger og dennes behov 
for social indsats "  Det bør i højere grad betones, at Tilbudsportalen 
kan medvirke til at få overblik over mulige relevante tilbud til en borger. 
Efterfølgende kan den visiterende kommune tage kontakt til tilbuddet og 
drøfte tilbuddets metoder, pædagogik, værdier mv. i forhold til den kon-
krete borger. 

I punkt 91 sidste afsnit står, at for behandlingstilbud efter sundhedslo-
vens § 141 samt for friplejeboliger, er det beliggenhedskommunen, som 
opretter tilbuddet på Tilbudsportalen. Det fremgår af bekendtgørelse om 
Tilbudsportalens §5, stk. 7, at dette er gældende for friplejeboliger. Det 
fremgår ikke umiddelbart af bekendtgørelsen, at dette også er gældende 
for behandlingstilbud efter sundhedsloves § 141. 

Afsnit III: 
I kapitel 16, 'Handleplaner på voksenområdet' fremgår det, at for at 
kunne skræddersy en helhedsorienteret indsats til den enkelte må der i 
de sager, hvor der udover kommunalbestyrelsens egne tilbud er behov 
for medvirken fra andre myndigheder, ske en koordinering med disse 
(punkt 116). 

I det efterfølgende afsnit står følgende sætning: "En sådan koordineret 
indsats er specielt vigtigt, når også andre forvaltningsgrene, som feks. 
psykiatriske sygehusafdelinger og distriktspsykiatrien eller andre myndig-
heder, som f.eks. Kriminalforsorgen, har ansvaret for at varetage opgaver 
på områder'. 

KL mener, at det er en uhensigtsmæssig formulering at bruge begrebet 
"andre forvaltningsgrene" om psykiatriske sygehusafdelinger og distrikts-
psykiatrien, da disse er underlagt en anden myndighed (regionsrådet) og 
ikke en del af kommunens forvaltning. Derfor foreslår KL, at sætningen 
omformuleres. 

Afsnit IV: 
I kapitel 23 om VISO fremgår der under punkt 176 en række udfordringer. 
KL finder ikke disse udfordringer dokumenteret og ser ikke, at en sådan 
beskrivelse hører hjemme i en vejledning. 

Afsnit V: 
I kapitel 29: Refusionsbestemmelsen i servicelovens § 181 om 100 pro-
cent statsrefusion har i praksis givet anledning til en række fortolknings-
vanskeligheder. KL finder det derfor positivt, at der med denne revidering 
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1(1 
sker en præcisering af refusionsreglerne. KL har dog en række ønsker til 
præcisering af enkelte elementer af vejledningen. 

Under punkt 260 kan det med fordel uddybes, at en udlænding der ophol-
der sig her i landet - og enten har indgivet ansøgning om asyl, eller ikke 
har ret til at opholde sig her i landet — ikke er omfattet af § 181 og såle-
des får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser 
dækket af Udlændingestyrelsen. 

Under punkt 260 § 181 stk. 1 fremgår personkredsen, for hvem staten af-
holder udgifterne efter reglerne i stk. 2 og 3. KL ønsker i forlængelse af 
dette en præcisering af, hvorvidt børn, som har opnået familiesammenfø-
ring efter § 9.c 1 til personer med ophold efter § 7 eller 8 er omfattet af 
paragraffen. 

KL ønsker desuden en præcisering af, hvorvidt beregningen af den tre-
årige refusionsperiode for børn, som enten er kommet til landet som fa-
miliesammenførte eller er født i landet, følger tilkendelsen af forældrenes 
opholdstilladelse. 

Under punkt 261, hvor det fremgår, at kommunens ret til refusion bortfal-
der, hvis barnet fylder 18 år samt hvis den uledsagedes forældre får lov-
ligt ophold i landet, kan det med fordel præciseres, at kommunen stadig 
kan opnå refusion efter § 181, stk. 2, indtil udløbet af perioden på 3 år ef-
ter datoen for den uledsagedes opholdstilladelse. 

Endeligt ønsker KL en præcisering af punkt 270, hvad angår kontering af 
udgifter til fælles børn i tilfælde af, at en herboende udlænding (omfattet 
af § 181, stk. 1) opnår familiesammenføring. Hvad gælder fx i en situa-
tion, hvor en herboende ægtefælle har været i landet i mere end tre år og 
får familiesammenføring med ægtefælle og børn? Vil kommunen da 
kunne hjemtage refusion for den ægtefællesammenførte på 50 pct. i tre 
år? 

Endelig vil KL anbefale, at vejledningen med fordel kan have et afsnit, 
måske omkring forsyningsforpligtelsen, hvor det bliver ridset op, at ud-
trykket "private tilbud" dækker over både de privat-private og selvejende 
institutioner med driftsaftale, og at sidstnævnte har en særlig status, fx i 
offentlighedslov, forvaltningslov, lånebekendtgørelsen, Økonomi- og In-
denrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og kom-
munestyrelseslovens § 67 med bekendtgørelse om Kommunernes Løn-
ningsnævn, idet næsten alle disse selvejende institutioner med driftsaf-
tale behandles stort set på samme måde som tilsvarende kommunale in-
stitutioner. 
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Med verjig llser 

Niels Årendt Nielsen 
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