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Høring vedr. lov om ændring af social service  

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har i brev af 9. december 2013  

Bedt KL om eventuelle bemærkninger til forslag af lov om ændring af lov 

om social service (en tidlig forebyggende indsats). Høringssvaret skal være 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet i hænde senest den 6. januar 2014. 

 

Det har desværre ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk 

behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringsvar og 

vil fremsende eventuelle bemærkninger, når sagen har været politisk 

behandlet. 

 

Overordnet tager KL forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold 

til DUT-princippet. 

 

Derudover har KL følgende bemærkninger til lov om ændring af social 

service. 

 

Med lovforslaget tydeliggøres servicelovens § 11 som egentlig 

forebyggelsesparagraf. Lovforslaget indeholder endvidere en tydeliggøre lse 

af muligheden for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn 

og unge med særlige behov samt at tilbyde økonomisk støtte til andre end 

forældremyndighedsindehaveren, eksempelvis bedsteforældre med det 

formål at sikre en stabil kontakt med barnet under en anbringelse uden for 

hjemmet. 

 

KL hilser generelt disse ændringer velkomment. KL er af den opfattelse, at 

det er godt at tydeliggøre § 11 som egentlig forebyggelsesparagraf med 

henblik på at forebygge den tidlige og forebyggende indsats og præcisere at 

børn og unge kan få en forebyggende indsats, når der ikke er behov for en 

mere indgribende foranstaltning. Endvidere at det tydeliggøres, at der er 

mulighed for at give økonomisk støtte til fx bedsteforældre under et barns 
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anbringelse uden for hjemmet med henblik på at stabil kontakt mellem fx 

bedsteforældre og anbragte børn og unge. 

 

KL hilser punktet om økonomisk støtte til fritidsaktiviteter velkomment. 

Det er KL’s opfattelse at det er meget vigtigt at det nu klart fremgår af lov 

om social service, at det er muligt at understøtte børns fritidsaktiviteter med 

henblik på at understøtte børns deltagelse i fritidslivet.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tina Wahl 

Kontorchef 


