
     

 

 

Vedrørende opkrævning af dobbelttakst for ophold på en § 110-boform 

 

På baggrund af en henvendelse fra Gribskov Kommune anmodede Velfærds-

ministeriet den 13. juni 2008 Region Hovedstaden om en udtalelse i sagen om 

dobbeltopkrævning af betaling for ophold på Nordsjællands Misbrugscenter 

samt oplysning om de ydelser, Misbrugscentret tilbyder samt om omfanget af 

dobbeltopkrævningerne. 

 

Region Hovedstaden har den 17. juli 2008 afgivet redegørelse i sagen. 

 

Det fremgår af redegørelsen, at Misbrugscentrets akutafsnit rummer både et § 

110-tilbud i henhold til serviceloven (midlertidigt botilbud) og et § 141 tilbud i 

henhold til sundhedsloven (alkoholbehandling), og at der fra 2009 vil blive fore-

taget en adskillelse af de to tilbud. 

 

Det oplyses endvidere, at Misbrugscentret i 2007 og 2008 har opkrævet beta-

ling for begge tilbud for beboere på hjemløseafsnittet, der blev behandlet på 

akutafsnittet. Regionen har pr. 1. maj standset denne opkrævningspraksis og 

oplyser, at de kommuner, der i perioden 1.januar – 30. april 2008 er opkrævet 

betaling for to tilbud samtidig, vil modtage en kreditnota på det for meget op-

krævede.  

 

I 2007 er der som følge af dobbeltopkrævningerne opkrævet for 682 dage sva-

rende til 944.570 kr. For Gribskov Kommune betyder det, at kommunen i 2007 

har haft en udgift på 135.730kr. i forbindelse med dobbeltindskrivningen.  

 

Det oplyses, at regionen ikke finder det hensigtsmæssigt at skulle efterregulere 

for dobbeltbetaling i 2007, idet det vil kræve uforholdsvis mange ressourcer. 

 

I den anledning skal Velfærdsministeriet oplyse, at ministeriet tager til efterret-

ning, at der fra 2009 sker en adskillelse af servicelovens og sundhedslovens 
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tilbud. Ministeriet tager ligeledes til efterretning, at der sker en efterregulering 

for dobbeltbetaling i det dog bemærkes, at der også skal ske en efterregulering 

for dobbeltbetalinger i 2007. 

 

Da beboernes betalingskommuner må formodes at have hjemtaget refusion for 

betalingerne, jf. § 5 i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud, samt regn-

skabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeri-

ets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for 

Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder, skal vi anmode om en over-

sigt over hvilke kommuner (og beløb), der i perioden 1. januar 2007 til 1.maj 

2008 er blevet faktureret dobbelt. 

 

Kopi af dette brev er sendt til Gribskov Kommune og til Kommunernes Lands-

forening. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Juul 

 


