
KL 

Høring udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reg-
lerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven 

KL har modtaget udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter 
reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven. 

Det har ikke været muligt at behandle forslaget til vejledning politisk forud 
for høringsfristen. KL forbeholder sig derfor ret til at fremsende bemærk-
ninger efter politisk behandling. KL tager endvidere forbehold for de øko-
nomiske konsekvenser af udkastet til vejledning. 

Kapitel 8 Lolland Kommunes modtagepligt 
KL er positive overfor, at der sker en præcisering af vejledningen vedr. 
borgere med domstype 2. 

KL bakker op om, at borgere med domstype 2 skal placeres på en åben 
afdeling og først kan overføres til en sikret afdeling, såfremt der forelig-
ger begrundet mistanke om, at borgeren vil begå ny kriminalitet inden for 
dommens afgørelse. 

KL anser det for væsentligt, at der sker en understregning af, at borge-
rens handlekommune og ledelsen på det botilbud, hvor den domfældte 
borger er anbragt forpligtes til løbende at vurdere, om borgere med 
domstype 2, som er anbragt på sikrede afdelinger, skal udsluses til åben 
afdeling. 

Det er positivt, at der med vejledningen er sket en præcisering af de for-
skellige aktørers roller og ansvar; herunder at det præciseres at handle-
kommunen bør høre Lolland Kommune, forinden der træffes afgørelse 
om overflytning til sikret afdeling. 

Dog savnes at handlekommunen får mulighed for at anmode om ændring 
eller endelig ophævelse af dommen efter straffelovens §§ 68, 69 eller 70. 

KL har derudover ingen bemærkninger til vejledningen. 
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