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KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om magtanven-
delse mv. 

Social- og Indenrigsministeriet har den 1. oktober 2019 bedt KL om even-
tuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og 
andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige 
sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter 
lov om social service. Høringssvaret skal være Social- og Indenrigsmini-
steriet i hænde den 30. oktober 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 be-
handlet. 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser. 

KL har følgende bemærkninger til udkastet: 

Handleplan, jf. udkastets § 14 
I bekendtgørelsens § 14 står følgende: 
"§ 14. Er der efter § 141 i lov om social service udarbejdet en handleplan 
for personer, over for hvem der er iværksat magtanvendelse eller andre 
indgreb i selvbestemmelsesretten, vedlægges en kopi af handleplanen i 
forbindelse med indberetningen efter § 11, stk. 3 § 12, stk. 2, og § 13, 
stk. 2". 

Dette er ikke i overensstemmelse med servicelovens § 136, stk. 2, hvor 
der står, at der skal udarbejdes en handleplan for personer, for hvem der 
foretages foranstaltninger om optagelse i botilbud efter §§ 129 og 129 a 
og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbin-
delse med foranstaltninger efter §§ 125-128. KL foreslår derfor, at be-
kendtgørelsens § 14 rettes, så den afspejler loven. 

Årsberetning 
I bekendtgørelsens § 15, stk. 2 står følgende: 
"§ 15 (...) stk. 2. Den kommunale sagsbehandler udarbejder en beretning 
om udviklingen efter stk. 1, som forelægges kommunalbestyrelsen. Dette 
sker en gang årligt". 

KL mener, at det er uhensigtsmæssigt at henvise til, at "den kommunale 
sagsbehandler" skal udarbejde beretningen. 
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KL, 

For det første bryder dette med § 15 i lov om retssikkerhed og admini-
stration på det sociale område, hvorefter kommunalbestyrelsen har an-
svaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin 
virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den soci-
ale lovgivning. For det andet er det uklart, hvem denne sagsbehandler er. 

KL foreslår derfor, at § 15 ændres, så det fremgår, at kommunalbestyrel-
sen sikrer, at der udarbejdes en beretning, som forelægges kommunalbe-
styrelsen en gang årligt. 

Med venlig _hilsen 

ICAlre"( 

-Janet Samuel 
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