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KL's høringssvar til udkast til vejledning om botilbud m.v. til 
voksne 

Social- og Indenrigsministeriet har den 11. oktober 2019 bedt KL om 
eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning om botilbud m.v. til 
voksne. Høringssvaret skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde 
den 11. 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: 

Generelle bemærkninger vedr, boliger målrettet unge 
Vejledningens kapitler 3 a og 10 handler om de regler om målretning af 
botilbud til unge, der er indført med ændring af lov om social service, lov 
om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige an-
dre love, nr. 498 af 1 maj 2019. Reglerne træder i kraft 1. januar 2020. 

I begge kapitler er det ikke beskrevet, hvilke procedurer kommunen 
kan/skal anvende i de tilfælde, hvor kommunen har fulgt de procedurer 
for varsling, dialog mv., som der stilles krav om i loven, men en borger al-
ligevel modsætter sig at flytte fra sin bolig til en anden passende bolig, 
når han/hun er fyldt 35 år. 

KL foreslår, at der både i kapitel 3 a og 10 indskrives, hvilke procedurer 
kommunen kan og skal følge i disse tilfælde. 

Målgruppe for almene plejeboliger, lov om almene boliger § 57 
Af vejledningens punkt 39 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan an- 
vise ældre til almene plejeboliger, jf. lov om almene boliger § 57. 

Målgruppen for almene plejeboliger er ældre, personer med handicap, 
der har særligt behov for sådanne boliger samt personer med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. KL foreslår derfor, at 
punkt 39 justeres, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan anvise 
ældre, personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger 
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1(1 
samt personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne til almene plejeboliger. 

Målgruppe for almene plejeboliger målrettet unge mellem 18 og 35 år, lov 
om almene boliger, § 5, stk. 6 
Af vejledningens punkt 42 fremgår følgende: "Almene plejeboliger efter 
almenboliglovens § 6, stk. 5, er boliger målrettet unge mellem 18 og 35 
år". KL antager, at det er en fejl, da den rette bestemmelse er § 5, stk. 6. 
KL forslår, at det rettes. 

Af vejledningens punkt 43 fremgår følgende: "Målgruppen for boligerne er 
unge mellem 18 og 35 år med betydelige og varige psykiske eller fysiske 
funktionsnedsættelser, der har behov for omfattende støtte, pleje og om-
sorg i hverdagen, og som kan indgå i aktivt fællesskab med andre unge. 
Det er således ikke kun et alderskriterie, der skal opfyldes i forhold til 
målgruppen, det er også et krav, at de unge har behov for en omfattende 
pleje og omsorg i hverdagen". 

En tilsvarende formulering genfindes i punkt 44, femte afsnit. 

KL mener, at formuleringerne i punkt 43-44 er en betydelig indskrænk-
ning af målgruppen for almene plejeboliger målrettet unge, og at denne 
indskrænkning ikke er i overensstemmelse med lovforslaget, som ligger 
til grund for udkastet til vejledningen. 

Af bemærkningerne til lovforslaget om muligheden for målretning af botil-
bud til unge fremgår det, at målgruppen er unge under 35 år med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 

KL foreslår derfor, at formuleringen af punkt 43 ændres, således at den 
afspejler beskrivelsen af målgruppen i bemærkningerne til loven. 

Vejledningens punkt 44 indledes med sætningen "Botilbud målrettet unge 
adskiller sig imidlertid fra øvrige tilbud efter denne bestemmelse ved, at 
boligerne er forbeholdt unge mellem 18 og 35 år". 

Det er uklart, hvad "denne bestemmelse", som der henvises til, er. Derfor 
foreslår KL, at det præciseres i vejledningen, hvilken bestemmelse, der 
er tale om. 

Visitation til almene plejeboliger målrettet unge mellem 18 og 35 år, lov 
om almene boliger, lov om almene boliger, § 5, stk. 6. 
I vejledningens punkt 46 beskrives en række detaljerede krav til kommu-
nens sagsbehandling, som kommunens ifølge vejledningen skal følge, 
når kommunen skal vurdere, om en person skal visiteres til en almen ple-
jebolig målrettet unge mellem 18 og 35 år. 

KL mener ikke, at de detaljerede krav til visitationen i punkt 46 er i over-
ensstemmelse med lovforslaget, som ligger til grund for udkastet til vej-
ledning. Der er ikke i loven eller i lovbemærkningerne beskrevet krav, 
som kommunen skal følge i visitationen. 
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1(1 
KL foreslår, at beskrivelsen af de detaljerede krav til visitationen i punkt 
46 fjernes. Hvis det besluttes at bevare kravene, bør det alene fremgå, at 
kommunen kan vælge at lægge vægt på de omtalte forhold. 

Af punkt 46, fjerde afsnit, tredje sætning fremgår følgende: "Kommunal-
bestyrelsen bør desuden søge at undgå at anvise en borger til en unge-
bolig, hvis det må ventes at være betænkeligt i forhold til, at kommunen 
skal kunne drage omsorg for, at borgeren fraflytter boligen, inden ved-
kommende fylder 35 år". 

KL mener ikke, at det vil være muligt for kommunen at kunne vurdere 
dette på et kvalificeret grundlag, når en ung person visiteres ind i et botil-
bud, fx når den unge er 18 år. Det vil derfor i praksis oftest være umuligt 
for kommunen at følge denne anvisning. KL foreslår derfor, at sætningen 
slettes. 

Af punkt 46, femte afsnit fremgår følgende: "Når kommunen har truffet 
beslutning om, at den pågældende borger har behov for boligen, skal 
kommunen anvise den borger, der har størst behov for boligen, hvor 
ovenstående kriterier lægges til grund". 

KL mener ikke, at det vil være muligt for kommunen at følge denne pro-
cedure i alle tilfælde. Det må anses for sjældent, at kommunen vil træffe 
beslutning om, at flere unge samtidig vil have behov for en bolig målrettet 
unge. Det må forventes, at det i mange tilfælde ikke vil være muligt at an-
vise den borger, der har størst behov for boligen, fordi der kun vil være 
&I person ad gangen, som kommunen vil have vurderet, har behovet. 

KL foreslår derfor, at punkt 46, sjette afsnit omformuleres eller slettes. 
Hvis det besluttes at bevare afsnittet, bør det præciseres, at den foreslå-
ede procedure kun skal følges i tilfælde, hvor mere end &I ung person er 
vurderet til at have behov for en bolig målrettet unge. 

Udlejning og fraflytning af almene plejeboliger målrettet unge, lov om al-
mene boliger, § 85, stk. 4 
Vejledningens punkt 47 beskriver regelsættet for udlejning og fraflytning 
af almene plejeboliger målrettet unge. 

Af vejledningens punkt 144 er det tydeligt beskrevet, at en borgers op-
hold på et botilbud målrettet unge efter servicelovens § 108 a ophører 
automatisk, når vedkommende fylder 35 år. 

KL anbefaler, at teksten fra hele punkt 144 kopieres og også gengives 
under punkt 47, således at det tydeligt fremgår af vejledningen, at en bor-
gers ophold i en almen plejebolig målrettet unge ophører automatisk, når 
vedkommende fylder 35 år. 

Vejledningens punkt 48 beskriver den proces, der skal ske, når en borger 
skal fraflytte en bolig målrettet unge og flytte til et andet tilbud. Af punkt 
48, femte afsnit fremgår det, at kommunen skal tage med i betragtningen, 
om andre i tilbuddet måske ønsker at flytte sammen med lejeren til det 
nye tilbud. 
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KL 
Det er et meget detaljeret krav at stille til kommunen, at de skal tage 
dette med i betragtning. Dertil kommer, at kommunen ikke nødvendigvis 
er vidende om eller har mulighed for lovligt at opnå viden om, hvor andre 
beboere påtænker at flytte hen. Dette vil særligt gøre sig gældende i til-
fælde, hvor beboerne har forskellige handlekommuner. 

Varighed af midlertidigt ophold, jf. servicelovens § 107 
Vejledningens punkt 114 beskriver, hvor længe en borger kan have be-
hov for ophold i et midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107, samt hvor-
når udvisitering kan finde sted. 

Af punkt 114, andet afsnit beskrives det, at udvisitering vil kunne ske, når 
borgeren ikke længere har behov for botilbuddet, og at dette fx kan skyl-
des, at der har været et særligt pædagogisk eller fysisk/optræningsmæs-
sigt sigte med borgerens ophold i botilbuddet, og dette formål er indfriet. 

Vejledningen beskriver ikke, hvordan kommunen skal forholde sig, hvis 
formålet med opholdet er indfriet, og kommunen vurderer at borgeren kan 
klare sig i en ordinær bolig, eventuelt med socialpædagogisk eller anden 
støtte og borgeren ikke har en oprindelig bolig at vende tilbage til. 

KL foreslår, at det beskrives, hvilke hensyn, kommunen kan lægge vægt 
på i den forbindelse, herunder hvordan flytningen kan og skal tilrettelæg-
ges, særligt i tilfælde, hvor en beboer modsætter sig flytningen. 

Visitation til længerevarende botilbud, jf. servicelovens § 108 
Vejledningens punkt 119 beskriver krav til visitation til længerevarende 
botilbud, jf. servicelovens § 108. 

Af punkt 119, tredje afsnit fremgår det, at servicelovens § 129, 129 a og 
den kommende 136 f vil gøre sig gældende for borgere med betydelig og 
varigt nedsat psykisk funktionsevne, som modsætter sig flytning eller 
mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, også i tilfælde hvor 
en flytning sker som konsekvens af en generel beslutning om nedlæg-
gelse eller reorganisering af botilbuddet. 

KL mener ikke, at dette er i overensstemmelse med gældende ret og ej 
heller med lovforslaget, som ligger til grund for udkastet til vejledning, og 
de ændringer af magtanvendelsesreglerne, som lovforslaget bl.a. inde-
holder. 

Tværtimod er følgende præciseret i afsnittet om gældende ret i lovbe-
mærkningerne til lovforslag nr. 156, fremsat i Folketinget den 6. februar 
2019 (forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene 
boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love): 

"Beboere i længerevarende botilbud, der fortsat har behov for et botilbud, 
kan således kun revisiteres fra botilbuddet uden samtykke, hvis borge-
rens fraflytning er en nødvendig konsekvens af, at botilbuddet nedlægges 
eller reorganiseres, eller betingelserne i servicelovens §§ 129 eller 129 a 
om flytning uden samtykke er opfyldt" (KL's fremhævning). 
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KL 
KL antager, at formuleringen i punkt 119, tredje afsnit er en fejl, og KL fo-
reslår, at vejledningen rettes, så det fremgår, at kriterierne i servicelo-
vens § 129, 129 a og den kommende 136 f ikke skal følges, i tilfælde 
hvor en flytning sker som konsekvens af en generel beslutning om ned-
læggelse eller reorganisering af botilbuddet. 

Når en kommunalbestyrelse træffer en generel beslutning om nedlæg-
gelse eller reorganisering af et botilbud vil kriterierne i servicelovens gæl-
dende §§ 129 og 129 a samt den kommende § 136 f ikke i alle tilfælde 
være opfyldt, hvorfor det kan blive umuligt for kommunen at gennemføre 
nedlæggelse eller omorganisering af tilbuddet, hvis en eller flere beboere 
modsætter sig flytningen eller mangler evnen til at give informeret sam-
tykke. 

Visitation til længerevarende botilbud målrettet unge, jf. servicelovens § 
108 a. 
Vejledningens punkt 140 beskriver krav til kommunens visitation til læn-
gerevarende botilbud målrettet unge, jf. servicelovens § 108 a. 

Af punkt 140, andet afsnit fremgår det, at kommunen skal sikre sig, at 
borgeren på botilbuddet vil have adgang til den nødvendige hjælp og 
støtte efter serviceloven, som vedkommende har behov for pga. funkti-
onsnedsættelsen, og at botilbuddet i det hele taget er indrettet og drives 
på en måde, så det er egnet til at tilgodese den enkelte borgers behov. 
Derudover skal kommunen forholde sig til tilbuddets fysiske indretning og 
kom petenceprofilen blandt det tilknyttede personale. 

KL mener ikke, at de detaljerede krav til visitationen i punkt 140 er i over-
ensstemmelse med lovforslaget, som ligger til grund for ændringerne af 
lov om social service og vejledningen. Der er ikke i loven eller i lovbe-
mærkningerne beskrevet krav, som kommunen skal følge i visitationen. 
Der er ej heller i udkastet til vejledning, punkt 119 om visitation til botil-
bud jf. servicelovens § 108 beskrevet lignende detaljerede krav. 

KL foreslår, at de detaljerede krav til visitationen i punkt 140 fjernes. Hvis 
det besluttes at bevare kravene, bør det alene fremgå, at kommunen kan 
vælge at lægge vægt på de omtalte forhold. 

Af punkt 140, fjerde afsnit fremgår det, at kommunen bør søge at undgå 
at visitere en borger til et botilbud målrettet unge, hvis det må ventes at 
være betænkeligt i forhold til at drage omsorg for borgeren, at borgeren 
skal flytte igen, inden vedkommende fylder 35 år. 

KL mener ikke, at det vil være muligt for kommunen at kunne vurdere 
dette på et kvalificeret grundlag, når en ung person visiteres ind i et botil-
bud, fx når den unge er 18 år. Det vil derfor i praksis oftest være umuligt 
for kommunen at følge denne anvisning. KL foreslår derfor, at sætningen 
slettes. 

Kommunalbestyrelsens forpligtelser ved borgerens fraflytning mv., jf. ser-
vicelovens § 108 a, stk. 4. 

Dato: 7. november 2019 

Sags ID: SAG-2019-05838 
Dok. ID: 2832244 

E-mail: RIL@kl.dk  
Direkte: 3370 3238 

Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København S 

www.kl.dk  
Side 5 af 8 



KL 
Vejledningens punkt 141 beskriver en række detaljerede forpligtelser, 
som kommunen skal iagttage, når kommunen træffer afgørelse om visita-
tion til et andet tilbud, når en person fylder 35 år. 

KL mener ikke, at de detaljerede krav til visitationen i punkt 141 er i over-
ensstemmelse med lovforslaget, som ligger til grund for udkastet til vej-
ledning. Der er ikke i loven eller i lovbemærkningerne beskrevet detalje-
rede krav til, hvordan visitationen skal foregå, udover at kommunens vur-
dering af, hvorvidt en ny bolig modsvarer personens behov, skal baseres 
på en udredning af personens behov gennemført ved hjælp af voksenud-
redningsmetoden eller en lignende metode. 

KL foreslår, at de detaljerede krav til visitationen i punkt 141 fjernes. Hvis 
det besluttes at bevare kravene, bør det alene fremgå, at kommunen kan 
vælge at lægge vægt på de omtalte forhold. 

Dækning af flytteomkostninger, jf. servicelovens § 108 a, stk. 5. 
Vejledningens punkt 143 beskriver regelsættet for kommunens dækning 
af borgerens rimelige udgifter ved flytning fra et botilbud målrettet unge til 
en anden bolig. 

KL foreslår, at det under punkt 143 tilføjes en formulering svarende til 
vejledningens punkt 49, hvoraf det fremgår, at kommunen har ret til at 
fastsætte et loft for udgiftsrammen, således at denne dækker rimelige og 
vanlige udgifter til flytning. 

Betaling for og forhold for børn på kvindekrisecentre, jf. servicelovens § 
109. 
Vejledningens punkt 158 beskriver reglerne for borgerens egenbetaling 
ved ophold på kvindekrisecentre, herunder betaling for eventuelt medføl-
gende børn. Vejledningens punkt 160 omhandler endvidere de regler der 
gælder for eventuelt medfølgende børn. 

Af bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om 
social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institu-
tioner (takstbekendtgørelsen), nr. 1017 af 19. august 2017 fremgår ikke 
særskilte krav til beregning af takster for betaling for en borgers ophold 
på kvindekrisecenter. 

KL foreslår, at det præciseres i vejledningen, om der gælder særlige krav 
til kvindekrisecentrenes fysiske indretning og tilbud til eventuelt medføl-
gende børn, og herunder om børnene har ret til eget værelse under op-
holdet. Herunder foreslår KL, at det i vejledningen præciseres, hvis der 
ikke er krav om, at kommunen skal betale ekstra for, at eventuelt medføl-
gende børn kan få eget værelse under opholdet. 

Frit valg af botilbud, jf. servicelovens § 108, stk. 2 og lov om almene boli-
ger, § 58 a 
Vejledningens punkt 259 beskriver borgernes ret til frit valg mellem et bo-
tilbud til længerevarende ophold efter servicelovens § 108, og en almen 
plejebolig efter lov om almene boliger, § 105. 
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1(1 
Af punkt 259, tredje afsnit fremgår følgende: "En borger, der er visiteret til 
et botilbud målrettet unge efter servicelovens § 108 a, vil kunne benytte 
sit frie valg af botilbud til at vælge et andet botilbud, der er målrettet unge 
efter § 108 a". 

KL antager, at dette er en fejl, da det ikke fremgår af den kommende § 
108 a i serviceloven, at der er frit valg mellem botilbud målrettet unge, jf. 
servicelovens § 108 a. KL foreslår derfor, at sætningen slettes. 

Opsigelse, jf. servicelovens § 108 
Vejledningens punkt 283 beskriver reglerne for opsigelse og flytning af 
borgere, der bor i botilbud til længerevarende ophold, jf. servicelovens § 
108. 

Af opremsningen af gældende forudsætninger for flytning under punkt 
283 fremgår det, at reglerne i servicelovens §§ 129, 129 a eller kom-
mende 136 f skal iagttages for borgere med betydelig og varigt nedsat 
psykisk funktionsevne, når borgerens fraflytning er en nødvendig konse-
kvens af, at borgerens botilbud nedlægges eller reorganiseres. 

KL mener ikke, at dette er i overensstemmelse med gældende ret og ej 
heller med lovforslaget, som ligger til grund for udkastet til vejledning, og 
de ændringer af magtanvendelsesreglerne, som lovforslaget bl.a. inde-
holder. 

Tværtimod er følgende præciseret i afsnittet om gældende ret i lovbe-
mærkningerne til lovforslag nr. 156, fremsat i Folketinget den 6. februar 
2019 (forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene 
boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love): 

"Beboere i længerevarende botilbud, der fortsat har behov for et botilbud, 
kan således kun revisiteres fra botilbuddet uden samtykke, hvis borge-
rens fraflytning er en nødvendig konsekvens af, at botilbuddet nedlægges 
eller reorganiseres, eller betingelserne i servicelovens §§ 129 eller 129 a 
om flytning uden samtykke er opfyldt" (KL's fremhævning). 

KL antager, at formuleringen i opremsningen under punkt 283 er en fejl, 
og KL foreslår, at vejledningen rettes, så det fremgår, at kriterierne i ser-
vicelovens § 129, 129 a og den kommende 136 f ikke skal følges, i til-
fælde hvor en flytning sker som konsekvens af en generel beslutning om 
nedlæggelse eller reorganisering af botilbuddet. 

Når en kommunalbestyrelse træffer en generel beslutning om nedlæg-
gelse eller reorganisering af et botilbud vil kriterierne i servicelovens gæl-
dende §§ 129 og 129 a samt den kommende § 136 f ikke i alle tilfælde 
være opfyldt, hvorfor det kan blive umuligt for kommunen at gennemføre 
nedlæggelse eller omorganisering af tilbuddet, hvis en eller flere beboere 
modsætter sig flytningen eller mangler evnen til at give informeret sam-
tykke. 

I opremsningen under punkt 283 fremgår det ikke, om beboere i længere-
varende botilbud efter servicelovens § 108 kan udvisiteres og flyttes fra 
deres bolig på botilbuddet, hvis de ikke længere opfylder kravene til at 
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KL. 
opholde sig i boligen, fordi de ikke længere har betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke længere har behov for omfattende 
hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behand-
ling, og kan få dækket deres aktuelle behov for støtte på anden vis, fx 
ved socialpædagogisk eller anden støtte i en ordinær bolig. 

KL foreslår, at det præciseres i vejledningen, om beboere i længereva-
rende botilbud efter servicelovens § 108 kan flyttes i disse tilfælde, samt 
hvilke hensyn, kommunen kan lægge vægt på i den forbindelse, herunder 
hvordan flytningen kan og skal tilrettelægges, særligt i tilfælde, hvor en 
beboer modsætter sig flytningen. 

Med venlig hilsen 

Dato: 7. november 2019 

Sags ID: SAG-2019-05838 
Dok. ID: 2832244 

E-mail: RIL@kl.dk  
Direkte: 3370 3238 

Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København S 
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Janet Samuel 
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