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Social- og Indenrigsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 

 

 

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

Supplerende høringssvar vedr. regler om botilbud for voksne 

 

KL sendte et foreløbigt høringssvar til udkast til vejledning om botilbud 

mv. til voksne den 7. november 2019 med forbehold for den politiske be-

handling af høringssvaret.  

 

Sagen har efterfølgende været politisk behandlet i KL. På den baggrund 

har KL supplerende bemærkninger. Bemærkningerne vedrører selve lo-

ven, som ligger til grund for vejledningen (lov nr.  498 af 1. maj 2019) og 

ikke vejledningen.  

 

Jf. lov nr. 498 af 1. maj 2019, § 5, punkt 9 er der indført denne nye be-

stemmelse i lov om almene boliger, som gælder fra 1. januar 2020:  

 

”§ 74 a. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til istandsættelsesar-

bejde i almene plejeboliger, når skader er forvoldt af en lejer med en psy-

kisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der 

hindrer den pågældende i at leve op til pligten til at behandle det lejede 

forsvarligt, jf. § 78 i lov om leje af almene boliger .” 

 

KL støtter indførelsen af bestemmelsen. Dette fremgår af KL’s hørings-

svar af 14. december 2018 til udkast til forslag til lov om ændring af lov 

om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område, lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om 

almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. 

 

Imidlertid fremgår det ikke af lov nr.  498 af 1. maj 2019, hvilken kom-

mune, der afholder udgifterne til istandsættelsesarbejderne. Som ud-

gangspunkt antager KL derfor, at det er den kommune, hvor den pågæl-

dende almene plejebolig er beliggende, som afholder udgifterne.  

 

Dette hænger ikke sammen med den betalingsstruktur, der i øvrigt er på 

det specialiserede socialområde, hvor en borgers aktuelle opholdskom-

mune har ret til refusion af udgifter til hjælp fra en borgers tidligere op-

holdskommune, når den tidligere opholdskommune har medvirket til, at 

en person får ophold i en almen plejebolig mv. jf. lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område § 9 c. 

 

KL foreslår, at der etableres hjemmel i lov om retssikkerhed og admini-

stration på det sociale område til, at en borgers aktuelle opholdskom-

mune har ret til refusion af udgifter til istandsættelsesarbejder jf. den nye 

§ 74 a i lov om almene boliger fra en borgers tidligere opholdskommune, 
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når den tidligere opholdskommune har medvirket til, at personen har fået 

ophold i den almene plejebolig. 

 

Etableringen af en sådan hjemmel vil medvirke til at understøtte den ak-

tuelle specialiserede tilbudsstruktur, hvor kommuner i vidt omfang tilbyder 

borgerne pladser i almene plejeboliger udenfor egen kommune, når kom-

munen ikke selv har den nødvendige ekspertise til at støtte borgeren.  

 

Ligeledes vil denne hjemmel også understøtte en retfærdig fordeling af 

potentielle istandsættelsesudgifter for kommunerne, i de tilfælde hvor en 

borger har benyttet sig af sin ret til fr it valg af plejebolig på tværs af kom-

munegrænser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Janet Samuel 

 


