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Høring vedr. ny bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på 
det sociale område og på det almene ældreområde
KL har den 22. august 2014 modtaget Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale forholds udkast til ny bekendtgørelse om 
rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde.

Det har desværre 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 behandlet.

KL har en række bemærkninger til udkast til bekendtgørelse.

Socialstyrelsens udmelding af målgrupper eller særlige indsatser på 
det mest specialiserede socialområde og området for den mest 
specialiserede specialundervisning
Idet der ikke er fastsat krav til hyppigheden af de centrale udmeldinger, og 
udgangspunktet er, at der helst ikke skal blive brug for dem, så bør § 9 
omformuleres, så der står: ’skal kommunalbestyrelserne i hver region 
behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding’.

I § 9, stk. 2 fremgår det, at kommunalbestyrelserne i hver region skal 
afrapportere om deres tilrettelæggelse af indsatsen under et særskilt punkt i 
udviklingsstrategien.

Det oprindelige udgangspunkt var, at afrapportering skal ske i forbindelse 
med fastlæggelse af udviklingsstrategien. KL finder det ikke 
hensigtsmæssigt, at afrapporteringen er en integreret del af udviklings-
strategien. Dels fordi der – som ovenfor nævnt – ikke er krav til 
hyppigheden af de centrale udmeldinger, så det kan ikke forventes at være 
en fast del af udviklingsstrategien. 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Att. Stine Hildebrandt 
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Men mest væsentligt er det, at der efter kommunalbestyrelsernes 
afrapportering vil være en dialog med Socialstyrelsen, som har bemyndigelse 
til at foranledige, at kommunerne kvalificerer afrapporteringen yderligere.

I en sådan situation er det væsentligt, at udviklingsstrategien for det 
kommende år ligger fast efter den politiske behandling med deadline 15. 
oktober, mens der fortsat kan være en proces vedr. den centrale udmelding, 
som evt. vil skulle forelægges kommunalbestyrelserne igen på et senere 
tidspunkt. Der er således tale om to parallelle processer, som naturligvis har 
gensidig indflydelse på hinanden. Derfor foreslår KL, at § 9, stk. 2 
omformuleres, så der i stedet står, at ’kommunalbestyrelserne i hver region 
skal afrapportere om deres tilrettelæggelse af indsatsen efter stk. 1 i 
forbindelse med indgåelse af udviklingsstrategien’.   

Af § 9, stk. 3 fremgår det, at en udmelding foretaget senest den 1. januar 
skal behandles og afrapporteres i forbindelse med udviklingsstrategien for 
det næstkommende år.

KL finder, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis fristen for en udmelding er 
1. november, da rammeaftalens årshjul derved følges. Det vil sikre et bedre 
grundlag for dialog mellem kommunerne (og regionen) om afdækning og 
afrapportering samt den efterfølgende politiske proces.

Drøftelse af Socialtilsyn
Af § 6 fremgår det, at ’herudover indgår konklusionerne fra socialtilsynets 
seneste årsrapport i drøftelserne om udviklingsstrategien’ og videre i § 11 
stk. 3, at ’i forbindelse med styringsaftalen skal kommuner og region drøfte 
aktiviteter og drift af børnehuset …. Og finansieringen for det kommende 
år af det socialtilsyn…’

KL finder, at den nuværende placering i bekendtgørelsen gør, at det er 
vanskeligt at se, at der alene er tale om en drøftelse i forbindelse med 
indgåelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen. KL foreslår derfor, at 
disse dele af bekendtgørelsen samles i et særskilt afsnit, så det bliver 
tydeligt, at der ikke er tale om obligatorisk indhold i rammeaftalen. 

Lands- og landsdelsdækkende tilbud
KL finder, at der mangler en afklaring af, hvordan § 8 i nærværende 
bekendtgørelse hænger sammen med ’Bekendtgørelse om rammeaftaler og 
udgifter ved de regionale undervisningstilbud mv.’ – og afledt heraf, hvori 
den indbyrdes koordinationsopgave består for kommuner og regioner.

KL opfatter det således, at den særlige koordinationsopgave vedr. de lands- 
og landsdelsdækkende undervisningstilbud er omfattet af 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse med den nuværende 
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opgaveportefølje, idet VISO har overtaget ansvaret for at tilvejebringe og 
sikre en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser i 
forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.
Det medfører, at alene den sikrede boform Kofoedsminde og CFD bør 
være omfattet af nærværende bekendtgørelse.

KL er vidende om, at de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud 
også har ydelser efter serviceloven, men de har ikke tidligere været i 
centrum for den særlige koordinationsforpligtelse, som har været knyttet op 
på de objektivt finansieret ydelser. 

KL mener, at der fortsat, som det allerede sker i dag som en naturlig 
sammenhæng med koordinationen af undervisningsdelen, skal ske en 
koordination af de sociale ydelser i regi af de lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud.

KL finder Udspecificeringen i nærværende bekendtgørelse uhensigtsmæssig, 
idet den skaber tvivl om koordinationsopgaven og kan give kommunerne et 
indtryk af, at der er tale om en ny opgave.

Personer, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Det fremgår af § 8, stk. 8, at det påhviler regionerne eller en eller flere 
kommuner at etablere tilbud efter § 108 i lov om social service til personer 
med nedsat funktionsevne med bopæl på Færøerne eller i Grønland.

KL finder at ’§ 108’ bør slettes, idet også tilbud efter andre §’er kan være 
relevante, herunder tilbud opført efter almenboligloven.

Udviklingsplaner for botilbud efter §§ 107-110
KL finder, at formålet med udviklingsplaner for botilbud efter §§ 107-110 
med over 100 pladser er uklart, og at det derfor kan være relevant at 
vurdere, hvorvidt §’en skal videreføres. 

Udtræk fra Tilbudsportalen
KL foreslår, at § 10, stk. 2 udgår. Udtrækket fra Tilbudsportalen bidrager 
ikke til de faglige eller politiske drøftelser i forbindelse med indgåelse af 
udviklingsstrategien, og det vil medføre en administrativ lettelse, hvis det 
udgår. 

Med venlig hilsen

Tina Wahl


