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Børne- og Socialministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 

Sendt pr. mail til sofb@sm.dk  med kopi til p-handicap@sm.dk  

KL's høringssvar til ændringer af lov om social service og soci-
altilsyn 

Social- og Indenrigsministeriet har sendt et udkast til ændring af lov om 
social service og lov om socialtilsyn i høring den 27. august 2019. 

Lovforslaget udmønter den del af aftalen om satspuljen for 2019-2022, 
som vedrører styrkelse af borgernes og den nærtståendes retsstilling i 
hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (kontant tilskud til an-
sættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA)), når der 
indgås aftale om overdragelse af arbejdsgiveropgaven til foreninger og 
private virksomheder i hjælperordninger. 

Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden 
høringsfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil frem-
sende eventuelle endelige bemærkninger, når sagen har været politisk 
behandlet. KL tager endvidere forbehold for de økonomiske konsekven-
ser af udkastet til ændringer af lovene. 

KL støtter lovforslaget. Lovforslaget vil tydeliggøre borgerens, kommu-
nens og socialtilsynets forpligtelser i forhold til administration af ordninger 
om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA, hvor en borger har 
indgået aftale med en nærtstående, en forening eller privat virksomhed, 
der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nært-
stående, foreningen eller den private virksomhed. 

Foreninger og virksomheders pligter ved indgåelse af aftale med en 
tilskudsmodtager 
Af lovforslagets § 1, punkt 1 og 2 fremgår det, at en aftale om overførsel 
af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed ikke er bindende for til-
skudsmodtageren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var 
godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis 
foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt har gjort 
tilskudsmodtageren bekendt med dette. 

Med det nuværende lovforslag bliver borgeren (den svage part) pålagt et 
ansvar i forhold til, at en forening/privat virksomhed kan dække sig ind 
under, at de havde gjort borgeren bekendt med, at de ikke var god-
kendt/blevet re-godkendt. 
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KL foreslår, at lovforslaget ændres, så sætningen "og hvis foreningen el-
ler den private virksomhed ikke på dette tidspunkt har gjort borgeren be-
kendt med dette" i § 1, punkt 1 og 2 udelades. 

Det vil betyde, at der ikke kan lægges et ansvar på borgeren, såfremt for-
eningen/den private virksomhed har gjort borgeren bekendt med, at de 
ikke var godkendt, og borgeren har overset dette. 

Supplerende eller alternativt foreslår KL, at lovforslaget præciseres, så 
det tydeligt fremgår af loven, at en forening eller virksomhed, der vareta-
ger arbejdsgiveropgaver for en tilskudsmodtager, først kan indgå en af-
tale med en borger, når foreningen eller den private virksomhed skriftligt 
har informere tilskudsmodtageren om, hvorvidt foreningen eller virksom-
heden er godkendt af socialtilsynet. 

Dette vil yderligere bidrage til sikre tilskudsmodtagerens retsstilling i den 
konkrete situation, hvor tilskudsmodtageren står overfor at indgå en af-
tale med en forening eller virksomhed. 

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan retssikkerheden er for de bor-
gere, som indgår aftale med en forening eller en privat virksomhed, som 
har gjort borgeren opmærksom på, at foreningen eller virksomheden ikke 
er godkendt. 

Der kan være borgere, som modtager BPA, som ikke vil tænke over at 
spørge til konsekvenserne af deres valg, uagtet at det fremgår af punkt 3 
under § 1 i fremsendte forslag. 

Borgere er i deres gode ret til at henvende sig til — og underskrive kon-
trakter med — foreninger/private virksomheder uden kommunens vidende, 
hvorved den kommunale vejledning om konsekvensen af at vælge en 
ikke-godkendt forening/virksomhed kan komme for sent. 

KL foreslår derfor, at det beskrives tydeligere i lovforslaget, hvilke konse-
kvenser det har for borgeren og for kommunen, hvis en borger indgår af-
tale med en forening eller en privat virksomhed, som har gjort borgeren 
opmærksom på, at foreningen eller virksomheden ikke er godkendt. 

Offentligt tilgængelig oversigt over foreninger og private virksomhe-
der 
Af lovforslagets § 2 fremgår det, at socialtilsynene vil skulle offentliggøre 
en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, der er god-
kendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant til-
skud til ansættelse af hjælpere og BPA, samt at oversigten skal opdate-
res løbende. 

Det er ikke nærmere præciseret i lovbemærkningerne, hvad der menes 
med løbende, samt hvordan den fælles oversigt skal offentliggøres samt 
opdateres af socialtilsynet. KL foreslår, at lovforslaget ændres, så det 
indgår i lovforslagets § 2, præcis hvor ofte og/eller i hvilke tilfælde over-
sigten skal offentliggøres. Det kan fx være en gang om året og i tilfælde 
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af, at en forening/virksomhed mister eller opnår/genopnår en godken-
delse. Baggrunden for dette forslag er at begrænse lovforslagets admini-
strative byrder for socialtilsynet samt tydeliggøre regelsættet. 

Supplerende hertil foreslår KL, at det tilføjes lovforslagets § 2, at socialtil-
synene skal give besked direkte til kommunerne ved frakendelser af god-
kendelser af foreninger/private virksomheder. Bevillinger af kontant til-
skud eller BPA indebærer forholdsvis høje månedlige acontobetalinger. 
En direkte advisering af kommunerne ved frakendelse af en godkendelse 
vil således mindske risikoen for tab af offentlige midler. 

Procedurer ved frakendelser og re-godkendelser 
Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan borgeren og kommunen skal 
forholde sig, hvis en tidligere godkendt forening eller privat virksomhed 
fratages deres godkendelse af socialtilsynet. KL foreslår derfor, at proce-
durer i disse tilfælde beskrives nærmere i lovforslaget. 

Det fremgår heller ikke, hvordan borgere og kommuner skal forholde sig i 
situationer, hvor der sker en re-godkendelse af en forening/privat virk-
somhed. Derfor foreslår KL, at lovforslaget også præciserer, hvilke proce-
durer borgere, kommuner, foreninger og private virksomheder skal følge, 
når/hvis foreninger/private virksomheder opnår en re-godkendelse. 

Hjælpernes ansættelsesvilkår ved frakendelse 
Det fremgår ikke af lovforslaget, hvilke ansættelsesretlige forhold der vil 
gælde for borgerens hjælpere, såfremt en forening/privat virksomhed bli-
ver frataget sin godkendelse. 

KL foreslår derfor, at det præciseres, hvorvidt ordningen i så fald bliver 
betragtet som en virksomhedsoverdragelse, hvor hjælperne automatisk 
fortsætter deres ansættelse hos borgeren, og hvilke rettigheder dette 
medfører for borgeren, fx om borgeren dermed kan vælge at lønadmini-
strationen varetages af kommunen. 

Det bør også fremgå af lovforslaget, hvordan borgeren og kommunen 
skal forholde sig i de sager, hvor en borger modtager kontant tilskud eller 
BPA på betingelse af, at vedkommende overdrager sit arbejdsgiveran-
svar, jf. punkt 6 i Social- og Indenrigsministeriets vejledning om kontant 
tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, nr. 
10325 af 12. december 2017, og hvor den forening/private virksomhed, 
som tilskuddet er overført til, mister sin godkendelse. 

Herunder bør det præciseres, hvordan kommunen skal forholde sig i den 
mellemliggende periode, indtil borgeren finder en anden forening/privat 
virksomhed, som de vælger at indgå aftale med, og herunder hvor lang 
tid der maksimalt bør gå, før borgeren har indgået en ny aftale. Herunder 
bør det præciseres, om kommunen skal tilbyde at varetage lønadmini-
strationen i den mellemliggende periode. 

Lovforslagets gyldighed 
Af lovforslagets § 3, stk. 2 fremgår det, at lovforslagets § 1 ikke finder an- 
vendelse for aftaler med en forening eller privat virksomhed om overfør- 
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sel af tilskud efter §§ 95 og 96 i lov om social service, som er indgået in-
den lovens ikrafttræden. For sådanne aftaler finder de hidtil gældende 
regler anvendelse. 

KL mener, at det er bekymrende, at gyldigheden af en aftale om overfør-
sel af tilskud, som er indgået inden lovens ikrafttræden mellem en borger 
og forening/privat virksomhed, som er godkendt af socialtilsynet, men 
som senere får frataget sin godkendelse, skal behandles efter de hidti-
dige regler. Det betyder, at en aftale mellem en borger og forening/privat 
virksomhed kan være bindende for borgeren, og at borgeren risikerer at 
hæfte for de udgifter, som tilskuddet skulle have dækket. 

KL foreslår derfor, at dette ændres, og at der eventuelt indføres en over-
gangsordning. Denne ordning kan fx indeholde en pligt for kommunen om 
at oplyse borgeren om regelændringen, samt en pligt for alle forenin-
ger/private virksomheder til at oplyse borgeren om, hvorvidt de er god-
kendt af socialtilsynet inden en given dato, så borgeren kan tage sine for-
holdsregler. 

Hvis dette ikke indføres, bør det fremgå af lovbemærkningerne om kom-
munen kan opfordre borgere ved lovens ikrafttræden, til at opsige deres 
kontrakt med en forening/privat virksomhed og tegne en ny. 

En ung borger, som i dag har en aftale med en forening/private virksom-
hed kan komme ud for at foreningen/den private virksomhed efter en lang 
årrække, ikke bliver re-godkendt. Det vil til den tid betyde, at borgere risi-
kerer at komme til at hæfte i forhold til en aftale, der er indgået for mange 
år siden. Dette er ikke hensigtsmæssigt, særligt set i lyset af, at formålet 
med lovændringen er at sikre borgerens retsstilling. 

Med venlig hilsen 

Janet Samuel 
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