
KL NOTAT 

Til Social- og Indenrigsministeriet 
Att.: kstu@sm.dk  

Høringssvar fra KL til udkast til ændring af databe-
kendtgørelsen på socialområdet 

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail fra den 11. oktober 2019 bedt 
KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om 
dataindberetninger på socialområdet med planlagt ikrafttrædelse 1. juli 2020. 
Høringssvaret skal være Social- og Indenrigsmisteriet i hænde mandag den 
25. november 2019. 

Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fri-
sten. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende even-
tuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet. 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser. 

KL har følgende generelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgø-
relse om dataindberetninger på socialområdet: 

Med ændringerne vil der på voksenområdet indføres frivillig indberetning af 
indsatser om gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 a i 
lov om social service samt obligatorisk indberetning af individuel tidsbegræn-
set socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 b i lov om social service. På 
børneområdet vil der indføres obligatoriske indberetninger af hjælp og støtte 
efter § 11 i lov om social service, som tidligere har været frivillig af indberette 
for kommuner. 

KL mener generelt, at både § 11 og § 82 a-b er helt centrale for kommu-
nerne ift. at understøtte en tidlig og forebyggende indsats målrettet den en-
kelte borgers behov. KL mener ligeledes, at det generelt er vigtigt med et so-
lidt data- og vidensgrundlag på socialområdet, bl.a. til at understøtte den fo-
rebyggende indsats. KL mener dog, at det er uhensigtsmæssigt at indføre 
indberetningspligt på disse paragraffer, da de negative konsekvenser ved en 
sådan indberetningspligt på netop disse paragraffer efter KL's vurdering 
overstiger fordelene ved den øgede dataindsamling. 

KL har følgende uddybende bemærkninger til de relevante paragraffer: 

Indberetninger af § 82 a og 82b på voksenområdet 
Ministeriet sendte i maj 2018 et udkast til ændring af databekendtgørelsen i 
høring, hvor der ligeledes skulle indføres indberetningspligt på §§ 82 a-b. 
Som det også fremgår af KL's høringssvar af 20. juni ser KL en række pro-
blemer med obligatoriske indberetning på §§ 82 a-b. Som svar på opføl-
gende henvendelse fra ministeriet uddybede KL udfordringerne i brev af 6. 
november 2018 med beskrivelse af, hvordan indberetningskravet i 12 kom-
muner vil være i modstrid med fx kommunens organisering, de politiske prio-
riteringer for borgernes adgang til tilbuddene, og give ekstra registreringer. 
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KL vurderer i den forbindelse, at det er vigtigt med et solidt data- og videns-
grundlag på voksen-socialområdet, men at det er uhensigtsmæssigt med 
obligatoriske indberetninger af følgende grunde: 

For det første er §§ 82 a-b "kan-bestemmelser", som kommunerne ikke er 
forpligtede til at tilbyde. Bestemmelserne egner sig derfor ikke til statistik, 
som er det primære formål med indberetningerne til Danmarks Statistik. 

For det andet, at netop disse nye tilbud efter §§ 82 a-d i mange kommuner 
prioriteres som åbne tilbud uden registreringer, og med anonymitet for at 
skabe større tilgængelighed, og mindre stigmatisering af borgerne. KL har 
tidligere beskrevet konkrete eksempler på dette for ministeriet. 

For det tredje, kan et nyt indberetningskrav stå i modsætning til den sanering 
af indberetningskravene, som KL og daværende Børne- og Socialministe-
rium blev enige om i 2017. Her var budskabet, at der kun skal indberettes 
det mest nødvendige til centralt hold, som samtidig skal være meningsfyldt 
for sagsbehandlerne. 

KL vurderer, at disse udfordringer gælder for både gruppebaseret hjælp efter 
§ 82 a og individuel hjælp efter § 82 b. I udkastet til bekendtgørelse lægges 
der i § 33 op til frivillig "kan" indberetning af § 82 a og obligatorisk "skal" ind-
beretning af § 82 b. 

Det vil efter KL's vurdering skabe yderligere udfordringer i datagrundlaget, 
hvis der er frivillige indberetninger på den ene type indsat og obligatoriske 
på den anden. Det vil skabe et ufyldestgørende datasæt ift. indsatserne og 
gøre det mindre sammenligneligt på tværs af kommunerne, da kommuner-
nes tilbudssammensætning er forskellig, hvilket vil få stor betydning for brug-
barheden af de indberettede data. 

Servicelovens § 82 b kan i dag anvendes til en meget bred målgruppe af 
voksne borgere, og det må antages, at der er en relativt stor variation fra 
kommune til kommune i, hvilke borgere kommunen tilbyder indsatserne til. 

I mange kommuner er § 82 b-tilbud organiseret som åbne rådgivningstilbud, 
hvor i princippet alle kan henvende sig, mens det andre steder vurderes 
mere individuelt, hvem der vil kunne profitere af tilbuddet. 

Hvis alle borgere, der søger rådgivning i kommunernes nye § 82 b-tilbud 
skal registreres, så data om borgerne kan indberettes, vil det betyde, at 
kommunen vil skulle vejlede borgeren om dette, hvilket kan spænde ben for 
borgerens motivation for at tage imod tilbuddet, hvilket ikke anses for hen-
sigtsmæssigt. 

KL mener generelt, at det er vigtigt med dokumentation af effekterne af §§ 
82 a-b, men at sådan dokumentation bør skabes på anden vis end indberet-
ningspligt for alle kommuner, fx med pilotanalyser på data fra kommuner, 
der har implementeret tilbuddene med registrering af borgerne. 

Indberetning af servicelovens § 11 på børneområdet 
Ministeriet sendte i maj 2019 et udkast til ændring af databekendtgørelsen i 
høring, hvor der ligeledes skulle indføres indberetningspligt på § 11. Som 
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det fremgår af KL's opfølgende brev af 28. august 2019, ser KL en række 
udfordringer med obligatoriske indberetninger af § 11, som i dag er frivilligt 
at indberette for kommunerne. 

Den væsentligste udfordring er, at mange kommuner leverer forløb efter § 
11 stk. 3 i nogle udførende led, hvor der ikke skal træffes afgørelser og hvor 
der ikke er journalpligt/notatpligt, og hvor myndighedsfunktionen ikke er inde 
over sagerne. Eksempelvis leverer flere kommuner § 11. stk. 3 i et familie-
hus frakoblet myndighed uden registreringer og afgørelser. I mange kommu-
ner kan en stor del af forløbene efter § 11 stk, 3, ligeledes leveres af frem-
skudte socialrådgivere, der laver samtaleforløb m.v. uden afgørelse og regi-
strering. Det vil sige, at "leverandørerne" af indberetninger er meget forskel-
lige, har forskellige metoder, rutiner og praksisser. De oplysninger, som mini-
steriet nu kræver systematisk indberetning om, er ikke oplysninger, der fin-
des i forvejen — og slet ikke systematisk. De frivillige indberetninger til Dan-
marks Statistik, der finder sted nu, er ikke repræsentative og valide, hvilket 
formentlig også er årsagen til, at ministeriet finder anledning til at gøre ind-
beretning obligatorisk. 

KL anerkender, at ministeriet i medfør af Retssikkerhedslovens § 82 kan på-
lægge kommunerne systematisk at indberette data om disse ydelser. Men 
KL vurderer, at indførelsen af en de facto registreringspligt vil medføre bety-
delige merudgifter for kommunerne. I mange tilfælde vil der være tale om 
helt ny indsamling og registrering af oplysninger hos skoler, familiehuse, 
børnehuse m.fl., der ikke er omfattet af journaliseringspligt efter offentlig-
hedslovens § 15, og efterfølgende videregivelse til medarbejdere med ad-
gang til myndighedssystemet. I andre tilfælde hvor sagsbehandleren i forve-
jen har adgang til myndighedssystemet vil der ligeledes være behov for 
etablering af sagsgange og systematiske registreringer målrettet ministeriets 
krav 

Ifølge bemærkningerne til Barnets Reform fra 2011, hvor § 11, stk. 3, fik nyt 
liv som en del af en større afbureaukratisering samt inspirationsmateriale fra 
2016 fra Socialstyrelsen, skal der ikke træffes afgørelse om iværksættelse af 
en forebyggende indsats efter servicelovens § 11, stk. 3. Det betyder, at der 
ikke er klageadgang og heller ikke notatpligt efter offentlighedsloven. I be-
mærkningerne til de enkelte bestemmelser i Barnets Reform understreges 
det blandt andet også i forbindelse med rådgivning og familieplanlægning ef-
ter § 11, stk. 3, nr. 3, at der alene er tale om rådgivning og dialog med fami-
lien, og at familien bør være indforstået hermed. KL er med på, at kommu-
nerne i ganske særlige tilfælde i henhold til god forvaltningsskik bør tage no-
tat om væsentlige sagsekspeditionsskridt i enkelte sager. 

Udover ovenstående er det vigtigt for KL at påpege, at kommunerne ikke på 
noget tidspunkt har fået økonomisk kompensation til § 11, stk. 3, indsatser. 
Argumentet fra ministeriets side, for ikke at kompensere kommunerne for 
denne opgave, har været, at der ikke er notatpligt, og at der ikke er tale om 
en afgørelsessag. Denne argumentation gælder både i forbindelse med DUT 
forhandlingerne ved Barnets Reform og igen ved den sidste lovændring fra 
2014 om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats 
m.v.). 
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I alt 97 kommuner indberetter frivilligt et antal sager på § 11 til Danmarks 
Statistik. KL var i forbindelse med den tidligere høring i dialog med en række 
kommuner om disse data. Ingen af de pågældende kommuner kan gen-
kende tallene i Danmarks Statistik for 2016 og 2017, som de vurderer for 
lave, da kun en andel af kommunernes sager registreres og indberettes. 

For &-i kommune er der tale om afvigelser, hvor der fremgår under 10 sager 
i DST, men reelt vurderes antallet til over 500. For en anden kommune er 
der et par hundrede sager i Danmarks Statistik, mens det reelle antal vurde-
res til over det dobbelte. Disse afvigelser skyldes bl.a., at flere kommuner le-
verer forløb efter § 11 stk. 3 i nogle udførende led, hvor der ikke træffes af-
gørelser, og hvor myndighedsfunktionen ikke er inde over sagen. 

Med venlig hilsen 

Janet Samuel 
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