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Høringssvar vedrørende høring over udkast til lov om ændring 
af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration 
på det social område, lov om socialtilsyn og forskellige andre 
love (Tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelse 
eller sociale problemer ud fra målgruppetilgang, krav om ud-
redning og handleplan i komplekse sager, samling af visse ydel-
ser i en tilbudsvifte m.v.). 

 

FOA – Fag og Arbejde vil meget gerne kommentere på nærværende 

høringsudkast. FOA- Fag og Arbejde mener, at tildeling af ydelser altid 

skal være baseret på et samarbejde med borgeren, tage udgangspunkt 

i borgerens individuelle behov og skal tildeles efter kompensationsprin-

cippet. Vi er klar over, at lovudkastet udspringer af økonomiaftalen 

mellem Finansministeriet og KL, og at intentionen med lovudkastet er 

et forsøg på at skabe helhed, forenkling samt, at borgere med kom-

plekse behov skal have en grundigere sagsbehandling. Ifølge ministeri-

et er det ikke hensigten at ændre indholdsmæssigt i lovgivningen.  

Men, i lovudkastets nuværende form, mener vi, at der indføres mange 

forringende ændringer. Lovforslaget åbner dog op for, at lovgivningen 

kan tolkes på andre måder end i dag. Det handler først og fremmest 

om den del, der vedrører målgruppeinddelingen. Lovforslaget kan læ-

ses således, at en borger skal placeres i en fast målgruppe, og at ydel-

serne afhænger af denne målgruppeindplacering. 

FOA mener, at lovudkastet i alt for høj grad kan bruges til at prioritere 

økonomi overfor at sikre borgerens behov, rettigheder og livskvalitet. 

Det handler først og fremmest om målgruppeinddelingen, borgerens 

retssikkerhed, hvor tilbuddene i tilbudsviften ændres fra skal til kan-

tilbud, samt kommunernes mulighed for at substituere mellem tilbud til 

borgeren.  

 

FOA mener derfor, at lovudkastet bør trækkes tilbage.   
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 Generelle kommentarer 

Hele det specialiserede socialområde hviler på den store udfordring, at, 

med den ene hånd skal den enkelte kommune foretage en faglig vurde-

ring med udgangspunkt i borgerens individuelle behov, mens den an-

den hånd skal betale for den faglige indsats. Det er meget dyrt for den 

enkelte kommune. Derfor vil FOA foreslå, at de eksisterende refusions-

ordninger for kommunerne, når en borger skal visiteres til eksempelvis 

at bo på et botilbud, ændres. KORA har i august 2014 fremlagt, at 

kommunerne indkøbte 10,7 procent. færre botilbudspladser til handi-

cappede og sindslidende hos eksterne leverandører i 2012 end i 2010. 

Det betyder, at kommunen selv opretter tilbud til borgerne. Men, det er 

ikke nødvendigvis det bedste tilbud til borgeren, og tendensen indehol-

der en generel stor fare for yderligere afspecialisering. Som lovgivnin-

gen er i dag, kan en kommune først kompenseres med 25 procent af 

det beløb, der ligger ud over 950.000 kr. for en borgers ophold på bo-

sted. For den del af en udgift til en borgers ophold på bosted, der over-

stiger 1.770.000 kr. refunderes en kommune med 50 procent (SEL § 

176).  

Siden kommunalreformen har det specialiserede socialområde været 

yderst presset. Derfor foreslår FOA, en grundlæggende ændring af fi-

nansieringen på det specialiserede område. I første omgang foreslår vi, 

at refusionen lægges fast på det niveau, der gjaldt umiddelbart efter 

kommunalreformen på 25 procent. fra 0,4 mio. kr. årligt og 50 pro-

cent. fra 0,8 mio. kr. årligt. Generelt foreslår FOA, at området skal til-

føres ekstra midler, da det er et område i vækst og med stor økono-

misk belastningsgrad. 

  

Lovudkastet er bekymrende for den videre udvikling af det fremtidige 

specialiserede socialområde.    

Lovudkastet indeholder ingen håndfaste rettigheder for borgeren, så 

med lovudkastet er borgerens retssikkerhed forsvundet. Vi taler om 

mennesker, der er afhængige af vores hjælp, og som vi, som samfund 

har påtaget os ansvaret for at hjælpe. Derfor et det dybt bekymrende, 

at forslaget til lovændring ikke i langt højere grad sigter på at sikre 

borgernes retssikkerhed overfor et system, hvor det som borger med 

særlige udfordringer, kan være svært at trænge igennem. Tonen i lov-
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 ændringerne sigter i alt for høj grad til at beskytte kommunernes øko-

nomi, fremfor at sikre borgere en ordentlig og perspektivrig hjælp. Det 

er ikke værdigt, og det er ikke omsorg for borgeren.   

 

Specifikke Kommentarer    

Målgruppeinddeling  

§ 79 

Det er ikke første gang, at man forsøger sig med målgruppeinddeling. 

På beskæftigelsesområdet er målgruppeinddelingen blevet skåret be-

tragteligt ned fra 5 til 3 til ingen matchgrupper, men blot et spørgsmål 

om at være aktivitetsparat eller jobparat. Problemet med den omstæn-

dige målgruppeinddeling var dels det medfølgende bureaukrati og dels, 

at det individuelle syn blev vanskeliggjort. Henset til den erfaring virker 

det noget bagvendt at begynde at indføre målgruppeinddelinger i ser-

viceloven. Erfaringen fra andre ressortområder bør overvejes. Endvide-

re fremstår lovforslaget ikke videre koordineret med det store apparat 

af indsatser, der er i beskæftigelseslovgivningen. Af lovbemærkninger 

er det ganske vist foldet lidt mere ud, men, der bør i selve lovteksten i 

langt højere grad sikres en koordinering med beskæftigelsesindsatsen, 

som netop også er intensiveret for de dårligste borgere. Serviceloven 

og beskæftigelseslovgivningen bør tage højde for de indsatser, der er i 

de respektive regi. Der bør derfor kun være én handleplan (og dermed 

sikre sammenhæng til bl.a. rehabiliteringsplanen). Der bør kun være 

én koordinerende sagsbehandler mv. Borgere, der har behov for omfat-

tende hjælp har svært ved at navigere mellem omfattende indsatser i 

to forskellige sammenhænge. Der er en tendens til, at der generelt 

puttes flere og flere indsatser på, når der opstår behov og viden om 

gode ideer. Det er tid til at bane vejen for mere enkle, helhedsoriente-

rede tilbud. Ellers kommer indsatserne i de forskellige regi til indbyrdes 

at spænde ben for hinanden.  

 

I § 79 beskrives formålet som; ’’formålet med at yde støtte til voksne 

med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 

problemer, er at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar 

for at udvikle sig og udnytte egne ressourcer’’ I den gældende lovgiv-

ning er formålet beskrevet i § 81 (SEL) således; ’’Kommunalbestyrel-
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 sen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer’’. Vi kan 

godt se, at man i forslaget med lovudkastets formål forsøger at frem-

skrive dikotomien mellem rettigheder og pligter. Men vi bliver nødt til 

at gøre opmærksom på, at ordvalget omkring eget ansvar for at udvik-

le sig, vil kunne anvendes uhensigtsmæssigt overfor borgere med 

komplekse behov. Her kan skeles til fleks-reformen, hvor kommunerne 

ikke har forstået, at der er mange borgere med komplekse behov som 

bør tilkendes førtidspension. Først og fremmest rammer det denne 

gruppe af borgere, der ikke er fyldt 40 år, idet de fastholdes i menings-

løse aktiveringsforløb m.v., som de reelt ikke er i stand til at deltage i. 

Udelukkende fordi kommunerne rigidt tolker lovteksten ud fra et øko-

nomisk rationale. Også på dette område har det været nødvendigt at 

skærpe vejledningen og sende et hyrdebrev fra socialminister Manu 

Sareen til kommunerne om, at disse borgere skal tilbydes førtidspensi-

on. Men kommunerne har ikke ændret praksis på området. Derfor er vi 

bekymrede for, at det også vil være den retorik borgeren vil blive mødt 

med på baggrund af formuleringerne, der er valgt i nærværende ud-

kasts formål omkring eget ansvar.  

 

I § 79 stk. 3. beskrives det, at den hjælp, som kommunalbestyrelsen 

skal tilbyde, afhænger af, hvilken målgruppe ansøgeren tilhører. I 

kommunerne vil det nærliggende kunne tolkes som, at hvis en borger 

matches til målgruppe 1, så kan borgeren ikke få en ydelse som hen-

hører under målgruppe 3. Eksempelvis en ung med udviklingsforstyr-

relse, som ikke kan indgå i gruppebaseret socialpædagogisk støtte, 

men har brug for egne visiterede timer til socialpædagogisk støtte, vil 

kunne blive tabt fuldstændigt med denne målgruppe – ydelsesstyring.  

Vi finder, at det er meget uklart, hvordan denne rating ind i målgrup-

perne foregår og, hvordan målgrupperne defineres. Ligesom det er 

meget uklart for os, hvilken retssikkerhed borgeren har. Derfor er mål-

gruppeinddelingen ikke hensigtsmæssig i anvendelse, og bør ikke indgå 

i servicelovens voksenbestemmelser.   

 

§ 82. Her er der fokus på det gruppebaserede tilbud. Det synes vi 

egentlig, er en god tanke at tænke forebyggelsesdelen fra SEL § 1 ind i 
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 bestemmelserne som et tilbud. Det er hele tanken om at vende borge-

ren i døren, som vi ligeledes kender fra hverdagsrehabiliteringen. Dog 

er tilbuddene kun tænkt som kan-tilbud. Tillagt en målgrupperu-

bricering, så kan det risikere at blive en økonomisk sovepude for kom-

munerne, da der ikke er krav om en skal-indsats.  

Vi er ligeledes bekymrede for den manglende klageadgang. Vi er klar 

over den gældende praksis, hvor der ligeledes ikke kan klages. Men vi 

er bekymrede for, at med den foreslåede målgruppetilgang, så er der 

fare for at nogle borgere overlades til sig selv, selvom de har et reelt 

behov for hjælp uden mulighed for at klage over denne målgruppeind-

placering.  

 

§§85-95 – Her har FOA tidligere afgivet høringssvar vedrørende reha-

bilitering og hjemmehjælp.  

 

Hjælpemidler 

§ 97 I forhold til bevilling af hjælpemidler efter princippet bedst og bil-

ligst, er det vigtigt, at kommunerne ikke får mulighed for at skære så 

langt ind til benet i disse ydelser, at der genereres en egentlig bruger-

betaling i stedet for det kompenserende sigte, som serviceloven skal 

medtænke.  

 

Udredning  

§ 102 Det er vigtigt at præcisere, at borgerens samtykke skal indhen-

tes. 

 

Tilbudsviften 

§ 104  

Igen er tilbuddene tænkt som kan-tilbud, hvor kommunen har mulig-

hed for at substituere mellem de indsatser, som borgeren har brug for 

qua udredningen efter § 102.  

Vi ser det meget problematisk, at der er tale om kan-tilbud, og at en 

kommune kan skønne og substituere mellem tilbuddene i viften, som 

de har lyst til. Og vi er stærkt bekymret for borgerens rettigheder.  
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 For eksempel erstattes den nuværende § 103 i SEL, som indledes med 

’’Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer 

under folkepensionsalderen … …’’ til et kan-tilbud i § 104 stk. 2 (7). 

Vi har kendskab til kommuner, der allerede på nuværende tidspunkt 

nedsætter borgeres beskyttede beskæftigelsestilbud med begrundelse 

om, at borgerens behov for aktiviteter og samvær er imødekommet i 

bostedet, selvom borgeren selv ønsker at bibeholde sin beskyttede be-

skæftigelse. Det er borgeren selv, der i den nuværende lovgivning kan 

ytre ønske om at indgå i beskyttet beskæftigelse. Det er en rettighed 

for borgeren som med de foreslåede ændrede voksenbestemmelser, 

fuldstændig fratages borgeren og henlægges til kommunens skøn, hvil-

ket i udstrakt grad tager afsæt i økonomiske incitamenter. Det er ikke 

sagligt at gøre eksempelvis beskyttet beskæftigelse til et kan-tilbud, 

hvor kommunen kan substituere den beskyttede beskæftigelse med 

mere tid i eget selskab for borgeren.  

 

FOA - Fag og Arbejde har i november 2014 gennemført en medlems-

undersøgelse om vold på arbejdspladsen. Her er et af spørgsmålene 

om medlemmerne oplever, at der er en ændring i kommunernes visita-

tion. Om borgeren modtager den rette indsats i forhold til deres behov 

qua deres funktionsnedsættelse. Hertil svarer 30 procent af medlem-

merne, at der er borgere på bostedet, der burde have en anden specia-

liseret faglig indsats. Borgeren får altså ikke altid den rette faglige ind-

sats i forhold til sit behov.  

 

Ligeledes oplever vi, at borgere med et reelt behov for et specialpæda-

gogisk tilbud med hjælp døgnet rundt, bliver flyttet ud af § 107 (botil-

bud) til tilbud i eget hjem efter den nuværende § 85. Dermed får de ik-

ke den socialpædagogiske støtte, som de har brug for pga. af deres 

funktionsnedsættelse, for at udvikle sig i retning af øget selvstændig-

hed og opnår ikke en forbedring af deres sociale og personlige funkti-

on. Borgeren overlades til sig selv i en bolig uden dækkende faglig ind-

sats.  

 

Socialpædagogisk ledsagelse er end ikke nævnt som et tilbud efter § 

104, stk.2, som borgeren ville kunne visiteres til, når borgerens behov 
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 for ledsagelse er socialpædagogisk og derfor ikke kan erstattes af den 

eksisterende ledsageordning, hvor borgeren ikke må have et socialpæ-

dagogisk behov i ledsagelsen.  

Manglende socialpædagogisk ledsagelse er ikke er ukendt problem. 

FOA gennemførte i juli 2014 en medlemsundersøgelse omkring ledsa-

gelse, som viste, at borgere, der har brug for socialpædagogisk ledsa-

gelse ikke modtager denne, selvom kommunerne er forpligtet til at sik-

re borgerne på landets bosteder socialpædagogisk ledsagelse. I no-

vember 2014 offentliggjorde KL endelig deres undersøgelsesresultat, 

der nedslående viste, at blandt landets 98 kommuner, svarede 18 

kommuner, at serviceniveauet for ledsaget ferie er nul dage om året, 

og 17 kommuner svarede nul dages ledsagelse til fritidsaktiviteter. 

Ydelser som borgeren er berettiget til, men ikke får. Socialminister Ma-

nu Sareen har ligeledes påpeget, at kommunerne løber fra deres an-

svar og pligt ved at spare på ledsagelse. På trods af socialministerens 

pointering, vil kommunerne ikke rette ind og tilbyde denne ledsagelse. 

Det er et oplagt eksempel på, hvorledes kommunerne vil kunne forval-

te kan-tilbuddene i tilbudsviften, mens borgerne betaler prisen. 

 

Tilbudsviften vil således kunne anvendes som et økonomisk styrings-

redskab til at opnå besparelser på handicapområdet. Vi er bekymrede 

for, at endnu færre borgere vil få den rette faglige indsats med de fore-

slåede ændringer i voksenbestemmelserne.  

 

Afsluttende vil FOA understrege, at man med den foreslåede målgrup-

peinddeling, tilbudsvifte af kan-tilbud og fratagelse af rettigheder, ef-

terlader borgeren endnu ringere stillet end i dag.  

Derfor vil vi anbefale, at lovudkastet tages af bordet.  

 

Skulle der være spørgsmål til vores høringssvar, vores henvisninger og 

undersøgelser eller området generelt, er I velkomne til at kontakte mig 

på jaks@foa.dk 

 

Venlig hilsen  

Jakob Sølvhøj 

Formand for pædagogisk sektor  
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