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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om døgnophold i til-
bud i Danmark eller 1 Grønland og på Færøerne 

Børne- og Socialministeriet har den 10. marts 2017 bedt KL om eventu-
elle bemærkninger til udkast to bekendtgørelser om døgnophold i tilbud i 
Danmark eller i henholdsvis Grønland og på Færøerne. Høringssvarene 
skal være ministeriet i hænde senest mandag den 17. april 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. 

De to udkast til bekendtgørelser om døgnophold i tilbud i Danmark og i 
henholdsvis Færøerne og Grønland er indholdsmæssigt de samme. KL 
har på den baggrund valgt at afgivet et samlet høringssvar. 

KL har følgende generelle bemærkninger til udkast til de to bekendt-
gørelser om døgnophold i tilbud i Danmark og i henholdsvis på Fæ-
røerne og i Grønland: 

KL finder det positivt, at det bliver tydeliggjort, hvilken myndighed, der 
har kompetencen til at træffe afgørelse om ændring af indsatsen for bor-
geren samt proceduren for dette. 

Det er også positivt, at reglerne tydeliggøres vedrørende muligheden for 
at træffe midlertidige afgørelser, hvis der foreligger en risiko for borge-
rens sikkerhed og sundhed, eller hvis det er af afgørende betydning af 
hensyn til borgerens øjeblikkelige behov for støtte. 

Betalingsforpligtelse, hvis et barn/ung eller en voksen vælger af blive i 
det land, hvor døgntilbuddet ligger 
Som reglerne er i dag, kan Danmark kun modtage refusion fra enten Fæ-
røerne eller Grønland, hvis Færøerne eller Grønland har visiteret borge-
ren til døgnopholdet i Danmark. 

KL finder det problematisk, at reglerne indebærer, at den danske op-
holdskommune ikke har ret til refusion for borgere fra Færøerne eller 
Grønland, der ønsker at blive i Danmark, efter ophør af det oprindelige 
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formål med visiteringen til ophold i Danmark, og hvor Grønland eller Fæ-
røerne vurderer, at der ikke længere er behov for støtten. 

Det er kommunernes erfaring, at i flere sager har en ung fortsat behov for 
at være anbragt i en plejefamilie eller på en institution, selvom Færøerne 
eller Grønland ikke visiterer til et sådan tilbud. 

Det er ligeledes kommunernes erfaring, at en gruppe borgere fortsat har 
behov for ophold i døgntilbud eller andre boformer, der kan sidestilles 
med botilbud efter §107 og § 108 eller plejehjem efter § 192, selvom Fæ-
røerne eller Grønland ikke visiterer til et sådan tilbud. 

KL opfodrer til, at reglerne ændres således, at Danmark fortsat kan få re-
fusion for udgifter til en ung eller voksen fra Grønland eller Færøerne, 
hvis Danmark vurderer, at borgeren fortsat har behov for et døgntilbud el-
ler andre boformer, der kan sidestilles med døgntilbud og botilbud. 

Reglerne vedrørende betaling for borgere, der visiteres til et tilbud Dan-
mark fra enten Grønland eller Færøerne, bør således følge principperne 
vedrørende mellemkommunale betalinger, når en kommune visiterer en 
borger til et tilbud i en anden kommune. I disse sager, vil den visiterende 
kommune bibeholde ansvaret for betaling af indsatsen, selvom borgeren 
er visiteret til et tilbud i en anden kommune. 

De samme refusionsregler skal naturligvis også gælde, når Danmark an-
bringer eller visiterer borgere til døgnophold i Grønland eller på Færø-
erne, og disse borgere vælger at blive i det pågældende land. 

Specifikke bemærkninger 

Magtanvendelse 
Som noget nyt foreslås reguleret, hvilke regler om magtanvendelse der 
finder anvendelse. Der lægges op, at hvis kommunalbestyrelsen i den 
lovgivning, der finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, har afgø-
relseskom petencen vedrørende magtanvendelse, er det kommunalbesty-
relsen i modtagelseskommunen. 

Samtidig lægges op til, at afgørelseskommunen og modtagelseskommu-
nen skal kunne fravige ovenstående regel. 

KL opfordrer til, at det foldes mere ud med i vejledningen til serviceloven, 
hvornår det er muligt at fravige de gældende regler om kommunalbesty-
relsens rolle i forbindelse med beslutninger om magtanvendelse. 

Ændringer i indsatsen 
Det fremgår af § 11, stk. 1, at afgørelseskommunen, efter aftale med 
modtagelseskommunen, kan ændre indsatsen overfor borgeren, herun-
der ændringer i de ydelser borgeren modtager under døgnopholdet. 
Dette forudsætter, at ændringerne er i overensstemmelse med handle-
planen. Dog kan der forekomme særlige omstændigheder, der gør, at der 
kan iværksættes ændringer i indsatsen, inden der foreligger en ny hand-
leplan. 
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KL finder det positivt, at bekendtgørelsen sikrer mulighed for, at der hur-
tigt kan justeres i indsatsen, hvis der er behov for dette. Det er dog 
uklart, hvad der menes med "særlige omstændigheder". KL opfordrer til, 
at dette foldes mere ud med eksempler i vejledningen til serviceloven. 

Det er også positivt, at afgørelses- og modtagelseskommunen kan indgå 
aftale om, at modtagelseskommunen kan træffe afgørelse vedrørende 
borgerens ophold i tilbuddet på vegne af afgørelseskommunen. Men hvor 
det forsat er afgørelseskommunen, der er betalingskommune//refusions-
kommune for de iværksatte indsatser. 

Midlertidige afgørelser 
Det fremgår af § 12, at modtagelseskommunen kan træffe midlertidig af-
gørelse om ændring af indsatsen til borgeren, hvis der foreligger en risiko 
for borgerens sikkerhed og sundhed, eller hvis det er af afgørende betyd-
ning af hensyn til borgerens øjeblikkelige behov for støtte. 

Det er positivt, at det tydeliggøres, at modtagelseskommunen kan iværk-
sætte midlertidige indsatser, jf. § 12, og at afgørelseskommunen også i 
disse sager er betalingskommune//refusionskommune for de iværksatte 
indsatser. 

Det er også positivt, at det tydeliggøres, at afgørelses- og modtagelses-
myndigheden kan aftale, at modtagelsesmyndigheden kan træffe midlerti-
dige afgørelser i et videre omfang, hvis der foreligger en risiko for borge-
rens sikkerhed og sundhed, eller hvis det er af afgørende betydning af 
hensyn til borgerens øjeblikkelige behov for støtte. KL opfordrer til, at 
dette foldes mere ud med eksempler i vejledningen til serviceloven. 

Udgifter til administration afholdes af modtagelsesmyndigheden 
Det fremgår af §16, at modtagelseskommunen skal afholde udgifter til ad-
ministration af reglerne efter denne bekendtgørelse. Det er blandt andet 
udgifter til færdiggørelse af handleplan, det personrettede tilsyn og den 
halv- eller helårlige redegørelse til afgørelseskommunen vedrørende bor-
geren. 

KL undrer sig imidlertid over, at det ikke er afgørelseskommunen, der 
skal finansiere administrationen, da det er afgørelseskommunen, der har 
visiteret borgeren til døgnopholdet i fx Danmark. Det vil derfor være na-
turligt, at afgørelseskommunen også skal betale de afledte administrative 
udgifter, der knytter sig til visitationen af borgeren til et tilbud i Danmark. 

Med venlig hilsen 

.7)A 

iels Arendt Nielsen 
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