KL.
Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Sendt pr. mail til p-boernsm.dk med kopi til johssm.dk

KL's bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til
forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse særhandleplaner
og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan
Børne- og Socialministeriet har ved mail fra den 12. februar 2019 bedt KL
om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om
revision af handleplan. Høringssvaret skal være Børne- og Socialministeriet i hænde den 13. marts 2019.
Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet 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.
KL har følgende bemærkninger til forslaget:
KL er positiv overfor, at der som en del af det flerårige moderniseringsog effektivitetsprogram, som blev aftalt i Økonomiaftalen for 2017, nu endelig er fokus på at få afskaffet de regler, som er unødvendige og som
ikke giver mening i sagsarbejdet. KL havde dog gerne set, at lovgiver
havde foreslået endnu flere regelforenklinger.
KL er særligt positiv overfor, at lovgiver afskaffer kravet om en forudgående børnesamtale i de situationer, hvor der alene træffes afgørelse om
økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren. KL gjorde allerede
i forbindelse med Barnets Reform i sit høringssvar fra den 29. januar
2010 opmærksom på det uhensigtsmæssige i at tale med barnet om den
økonomiske støtte til forældrene, som blandt andet vurderes på baggrund
af forældrenes økonomiske formåen.
Afskaffelse af kravet om afgørelser ved revision af handleplanen
I forslaget foreslås det at afskaffe den formelle afgørelse om revision af
handleplanen og i stedet betragte aktiviteten, som en procesledende beslutning.
KL er positiv overfor, at afgørelse om revision af handleplanen afskaffes,
men undrer sig over, at kommunen alligevel skal træffe en afgørelse, hvis
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KL
revisionen af handleplanen indebærer, at der skal foretages en ændring i
indsatsen. KL bekendt, er kommunerne ikke blevet kompenseret for to afgørelser i den forbindelse bestående af én afgørelse for selve revisionen
og én for ændring i indsatsen.
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