
Dato: 1. november 2019 

 

Sags ID: SAG-2019-05370 

Dok. ID: 2827532 

 

E-mail: RIL@kl.dk 

Direkte: 3370 3238 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 6 

 

Social- og Indenrigsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 

 

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

KL’s bemærkninger til udkast til vejledning om magtanvendelse 

mv. 

 

Social- og Indenrigsministeriet har den 3. oktober 2019 bedt KL om even-

tuelle bemærkninger til udkast til vejledning om magtanvendelse og an-

dre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædago-

giske principper. Høringssvaret skal være Social- og Indenrigsministeriet 

i hænde den 1. november 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 forslaget: 

 

Kommunens vejledningspligt 

Vejledningen indeholder ikke en anvisning af, hvordan kommunen skal 

forholde sig, hvis der er udøvet magt uden hjemmel. KL foreslår, at det 

indføjes i vejledningen, hvad borgeren, dennes pårørende, eventuelle 

værge mv. skal vejledes om, hvis dette uheldigvis er sket. 

 

Faglig dokumentation, punkt 13 

Vejledningens punkt 13 vedrører den faglige dokumentation, som er en 

forudsætning for at kunne iværksætte foranstaltninger efter §§ 124 b-129 

a, 136 a og 136 c-136 f. Der skal herunder foreligge den nødvendige fag-

lige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne, jf. §§ 124 a, 

136 og 136 b. 

 

KL foreslår, at der under punkt 13 tilføjes et afsnit om, at kommuner i 

komplekse sager på det sociale område, hvor der er brug for supplerende 

faglig viden, kan søge rådgivning og sparring hos Socialstyrelsens natio-

nale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og 

på specialundervisningsområdet (VISO).  

 

Forebyggelse af magtanvendelse 

Vejledningens punkt 18 handler om forebyggelse af magtanvendelse. 

Herunder foreslår KL ligeledes, at det i konkrete komplekse borgersager 

kan være relevant at søge rådgivning og sparring hos Socialstyrelsens 
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nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale om-

råde og på specialundervisningsområdet (VISO) om, hvilke initiativer, der 

kan tages for at forebygge, at en borger udvikler udadreagerende ad-

færd, som kan føre til behovet for magtanvendelse.  

 

Sundhedslov og psykiatrilov 

Vejledningens kapitel 9 handler om forholdet mellem serviceloven, sund-

hedsloven og psykiatriloven. KL foreslår, at kapitlet udbygges med nogle 

eksempler, så kommunerne får et mere klart billede af, hvornår medar-

bejderne kan agere efter det ene eller andet regelsæt, og så de kan blive 

skarpe på deres forpligtelser – og hvornår de ikke har en pligt. 

 

KL er bekendt med, at Gribskov Kommune har haft taget kontakt til So-

cial- og Indenrigsministeriet vedr. dette, og at ministeriet i den anledning 

skulle have lovet kommunen at indarbejde nogle eksempler i materialet. 

Det ser ikke ud til at være sket.  

 

Afværgehjælp, § 124 c 

Vejledningens punkt 61 handler om, i hvilket tilfælde medarbejdere kan 

anvende magt for at afværge skader og ødelæggelse af indbo eller inven-

tar.  

 

Herunder nævnes to konkrete eksempler, hvor det ene handler om en an-

den beboers fotoalbum, som har stor affektionsværdi for vedkommende 

og det andet om et vandglas til en pris på 4 kr.  

 

Dette eksempel er problematisk, da et billigt vandglas principielt kan 

være uden økonomisk værdi, men have affektionsværdi for en beboer. Li-

geledes i tilfælde, hvor der er tale om et dyr uden den store økonomiske 

værdi. KL foreslår derfor, at afsnittet præciseres, så der ikke entydigt 

lægges vægt på den økonomiske værdi af indbo eller andre værdier.   

 

Fastholdelse, § 124 d 

Vejledningens punkt 62 handler om, i hvilke tilfælde en medarbejder kan 

fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til boligen eller til et 

andet opholdsrum.  

 

I punkt 62, tredje afsnit mangler der tekst, hvilket foreslås rettet. Derud-

over foreslår KL, at punktet udbygges med flere konkrete eksempler.  

 

Stofseler, § 128 

Vejledningens punkter 70-74 handler om anvendelsen af stofseler.  

 

Punkt 70, syvende afsnit indledes med formuleringen ”Det samme gæl-

der…”. Dette afsnit er uklart og tvetydigt, da det ikke fremgår klart, hvil-

ken anden lignende situation, der henvises til. KL foreslår derfor, at det 

beskrives mere klart, hvad der menes i afsnittet, herunder hvad der me-

nes med, at denne ”form for fastspænding omfatter ikke fiksering”.  

 

Låsning og sikring af yderdøre og vinduer, § 128 c 

Vejledningens punkt 76 handler om, i hvilke tilfælde kommunen kan 

træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer 

en borgers bolig. Det fremgår ikke klart af vejledningen, om gangarealer i 
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et botilbud o. lign. er at sidestille med indendørs fællesarealer. KL fore-

slår derfor, at dette præciseres i vejledningen. 

 

Flytning uden samtykke, § 129 

Vejledningens punkt 77 handler om, i hvilke tilfælde kommunen kan ind-

stille til Familieretshuset, at en person, der modsætter sig flytning eller 

mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, skal optages i et be-

stemt botilbud.  

 

I vejledningen er det ikke beskrevet, om servicelovens § 129 også kan 

anvendes i den situation, at borger, der bor i et botilbud, tilbagekalder sit 

samtykke til at opholde sig dér, eller ikke længere ønsker at bo der, men 

kommunen fortsat vurderer, at borger bør forblive i botilbuddet.  

 

Det kan fx være i tilfælde, hvor en borger søger om at flytte ud af botil-

buddet til egen bolig, men kommunen konkret vurderer, at borger bør for-

blive i § 108-tilbuddet. 

 

KL foreslår, at det i vejledningen præciseres, om det er muligt at anvende 

§ 129 i disse tilfælde. 

 

Vejledningens punkt 81 opremser, hvilke særlige botilbud, kommunen 

kan indstille, at borgeren optages i. I det fjerde afsnit nævnes botilbud ef-

ter serviceloven og herunder alene kommunale botilbud efter servicelo-

vens §§ 107-108.   

 

KL undrer sig over, at regionale og private botilbud efter servicelovens §§ 

107-108 ikke er nævnt i opremsningen. I servicelovens § 129 henvises 

alene til botilbud opført efter serviceloven, og ikke udelukkende kommu-

nale botilbud.  

 

KL foreslår, at opremsningen i punkt 81 ændres, så det fremgår, at der 

ved botilbud efter serviceloven forstås kommunale, private eller regionale 

botilbud efter servicelovens §§ 107-108. 

 

Tilsvarende gælder for vejledningens punkt 88, tredje afsnit, hvor der 

alene nævnes kommunale og regionale botilbud. 

 

Registrering og indberetning, § 135 a 

Vejledningens punkt 125 handler om registrering og indberetning af 

magtanvendelser til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for tilbud-

det til den pågældende person og andre parter, mv.  

 

De former for magtanvendelse, der skal registreres og indberettes, er af-

værgehjælp, fastholdelse, tilbageholdelse, tilbageførelse og føren til et 

andet opholdsrum, anvendelse af stofseler, kortvarig fastholdelse i per-

sonlige hygiejne-situationer (såvel uden som med forudgående afgø-

relse), låsning og sikring af yderdøre og vinduer, anvendelse af særlige 

døråbnere, anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi på bag-

grund af en afgørelse samt alle former for flytning uden samtykke. 

 

For registrering og indberetning i situationer, hvor der er truffet afgørelse 

om anvendelse af stofseler, låsning og sikring af yderdøre og vinduer, 
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anvendelse af særlige døråbnere, samt anvendelse af tryghedsskabende 

velfærdsteknologi fremgår det ikke klart af vejledningen, hvilke hændel-

ser, der specifikt skal registreres og indberettes af personalet, hvordan 

og hvor ofte. 

 

Når der er truffet afgørelse om låsning og sikring af yderdøre og vinduer 

eller anvendelse af særlige døråbnere vil det betyde, at en borger konti-

nuerligt i en periode vil være hindret i at anvende de pågældende døre 

og vinduer. Det vil ikke være muligt for personalet at vide, hvor ofte bor-

geren tager i dørhåndtaget til en låst dør eller forsøger at åbne en dør 

med en særlig døråbner for at forsøge at komme ud. 

 

Tilsvarende vil en afgørelse om anvendelse af stofseler eller trygheds-

skabende velfærdsteknologi betyde, at stofselerne og den tryghedsska-

bende velfærdsteknologiske løsning vil være i brug kontinuerligt over en 

periode. Hvis der fx er givet tilladelse til at anvende faldmåtter, vil perso-

nalet få besked mange gange i løbet af et døgn, når en borger stiger ud 

af sin seng eller lign.  

 

KL foreslår, at det præciseres i vejledningen, hvordan, hvor ofte samt 

hvilke konkrete hændelser, som personalet skal registrere og indberette, 

når kommunen har truffet afgørelse om anvendelse af stofseler,  låsning 

og sikring af yderdøre og vinduer, særlige døråbnere, samt anvendelse af 

en eller flere tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger.  

 

Hvis dette ikke præciseres, er der stor risiko for, at personalet vil regi-

strere og indberette uensartet og tilfældigt, hvilket vil være uhensigts-

mæssigt, dels af hensyn til borgerens retssikkerhed og dels af hensyn til 

kommunens muligheder for systematisk at følge brugen af de pågæl-

dende indgreb. 

 

KL foreslår at præciseringen indføjes både i vejledningens punkt 125 og 

de enkelte punkter, der beskriver anvendelsen af de særskilte indgreb, 

det vil sige punkterne 69, 74, 75 og 76. 

 

Som nævnt skal alle former for flytning uden samtykke registreres og ind-

berettes, jf. servicelovens § 135 a. Det fremgår ikke af vejledningen, 

hvad det præcis er, som personalet skal indberette. Det er kommunalbe-

styrelsen, der kan indstille til Familieretshuset, at der træffes afgørelse 

om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at 

give informeret samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud.  

 

Det må derfor antages, at kommunen i forlængelse heraf får besked fra 

Familieretshuset, hvis Familieretshuset imødekommer kommunens ind-

stilling. Set i det lys er det uklart, hvad personalets rolle i denne proces 

er, samt hvad det er personalet skal registrere og indberette i sager vedr. 

flytning uden samtykke.  

 

KL foreslår derfor, at det præciseres i vejledningen, hvad personalets 

rolle i denne proces er, samt hvilke oplysninger det er, som personalet 

skal registrere og indberette i sager vedr. flytning uden samtykke.  
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KL foreslår, at præciseringen indføjes både i vejledningens punkt 125 og 

de enkelte punkter, der beskriver de forskellige muligheder for at indstille 

til Familieretshuset at træffe afgørelse om, at en person skal optages i et 

bestemt botilbud, det vil sige punkterne 93, 112 og 123. 

 

I punkt 125, syvende afsnit står der, at ”De myndigheder, der modtager 

indberetningerne, har ikke pligt til at give det indberettende tilbud en til-

bagemelding herpå.” 

 

KL foreslår, at det præciseres, at der heller ikke skal sendes oriente-

ring/tilbagemelding til borgeren eller dennes pårørende med vurderingen, 

men at der i nogle tilfælde er orienteringspligt, jf. pkt. 126.  

 

Fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger 

KL bifalder, at det foreslås at dele vejledningen op i kapitel 17 og kapitel 

18, hvor forholdene der er gældende alene for Kofoedsminde præciseres.  

 

I vejledningens kapitel 17 skelnes tydeligt mellem, hvilke regler der gæl-

der for henholdsvis borgere, der er anbragt ved dom, og øvrige borgere 

på de § 108-botilbud, som kapitlet omhandler. I kapitel 18 skelnes der 

ikke mellem borgere, der er anbragt ved dom til sikret afdeling og øvrige 

borgere, der er anbragt på Kofoedsminde.  

 

KL foreslår, at det i kapitel 18 tydeliggøres, hvordan de forskellige regel-

sæt skal anvendes for de forskellige borgere, der er anbragt på Kofoeds-

minde, svarende til den opdeling og præcisering, der er foretaget i kapitel 

17. 

 

Vejledningens punkt 148 handler om sammenhængen mellem servicelo-

vens regler om magtanvendelse og det strafferetlige system. På side 81 i 

vejledningen står, at det er regionsrådet, der træffer afgørelse om ud-

gang. Dette er faktuelt forkert. Statsadvokaten har d. 7. marts 2019 skre-

vet til alle kommuner, og præciseret myndighedsfordelingen mellem 

statsadvokaten og kommunerne. Vejledningen bør følge denne.  

 

Handlekommunerne kan delegere deres beslutningskompetence til for-

stander på botilbud. Det bør fremgå af vejledningen, at for de kommuner, 

som har delegeret beslutningskompetencen vedr. udgang, skal handle-

kommunen orienteres hver gang der gives tilladelse eller gives afslag. 

Begge dele skal begrundes.  

 

Vejledningens punkt 162-165 handler om undersøgelse af den anbragte 

person, scanning, samt undersøgelse og opbevaring af effekter for besø-

gende og anbragte på Kofoedsminde. 

 

Det fremgår af vejledningen, at undersøgelse kan foretages af eksterne 

personer, såfremt de er hyret til opgaven. Begrebet ”eksterne personer, 

hyret til opgaven” nævnes flere gange. KL foreslår, at det præciseres, 

hvad der menes med eksterne personer, hyret til opgaven, herunder om 

det fx er vagtfolk til særlige opgaver, vikarer, vikarfirma eller lignende. 

 

Det nævnes kun under punkt 162, sjette afsnit vedr. brug af scanning, at 

den eksterne person skal have en fornøden fagkyndige ekspertise til at 
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forestå undersøgelsen. KL foreslår, at dette nævnes i alle tilfælde, hvor 

det beskrives, at indgreb kan foretages af eksterne personer, hyret til op-

gaven. KL foreslår endvidere, at det præciseres, hvad fornøden fagkyn-

dig ekspertise er. 

 

Vejledningens punkt 161 handler om nedlæggelse af forbud mod enhe-

der, der muliggør internetadgang, jf. servicelovens § 137 g, stk. 4.  

 

Servicelovens § 137 g, stk. 4 giver driftsherren af botilbuddet tilladelse til 

at udstede en generel begrænsning i adgang til internet og brug af mobil-

telefon. Driftsherrens tilladelse omfatter hele boformen. 

 

Dog skal driftsherren samtidig sørge for, at de anbragte i boformen på 

anden vis har adgang til internettet, fx ved at der etableres et lokale med 

computere med internetadgang, som de anbragte kan benytte sig af i et 

nærmere fastsat tidsrum. 

 

KL foreslår, at det præciseres i vejledningen, hvad der menes med "hele 

boformen". Kofoedsminde er opbygget ud fra en centerstruktur, og de for-

skellige dele af boformen er beliggende og adskilt i forskellige bygninger 

og afdelinger over et større geografisk område. Det er alene nogle af 

bygningerne, der rummer den sikrede afdeling.  

 

Hvis der med hele boformen menes samtlige boliger, som er en del af 

Kofoedsminde vil reglen medføre, at borgere, der ikke er anbragt på en 

sikret afdeling vil skulle afskæres fra adgang til internettet, hvis driftsher-

ren beslutter at reglen i § 137 g, stk. 4 skal bringes i anvendelse.  

 

Det vil medføre betydelige praktiske og organisatoriske udfordringer 

jævnligt at skulle lede disse borgere til det lokale med internetadgang på 

det sikrede område, når disse borgere ønsker at anvende internettet. KL 

vurderer at dette vil være uhensigtsmæssigt og en betydelig indgriben i 

disse borgeres muligheder for at leve et almindeligt hverdagsliv.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Janet Samuel 

 


