
 

 

 
 

 
 
 
Vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område og lov om social service (Sammenhæng 
mellem visitationskompetencen og finansieringsansvar på det specialiserede 
socialområde)  
 
Indenrigs- og Socialministeriet har den 19. november 2009 sendt lovudkastet, der vedrører 
ændringer af den nuværende fordeling af visitationskompetence og finansieringsansvar på 
det specialiserede sociale område i høring.  
 
Lovudkastets indhold betyder, at en borgers tidligere opholdskommune fortsat skal være 
handlekommune, uanset hvor længe borgeren har boet i en anden kommune. Det vil komme 
til at gælde i de situationer, hvor en kommune eller en anden offentlig myndighed har 
medvirket til, at borgeren har fået bolig i en anden kommune. I dag er borgerens 
bopælskommune handlekommune, mens den tidligere kommune er betalingskommune. I 
lovudkastet er der indføjet en undtagelse, hvorefter den tidligere kommune helt eller delvist 
kan delegere nogle af opgaverne til opholdskommunen. 
 
Ændringen skal som udgangspunkt både gælde borgere, som fremover får bolig i en ny 
kommune og borgere, som allerede i dag har en opholdskommune, hvor en tidligere 
kommune betaler for ydelser. I den sidste situation kan den gamle kommune dog beslutte, 
at bopælskommunen fortsat er handlekommune, og den tidligere kommune fortsat 
refunderer udgifter til støtte efter serviceloven.  
 
Ergoterapeutforeningen har følgende bemærkninger til lovudkastet. 
 
Ændringerne kommer, hvis lovudkastet vedtages til at gælde for varige og midlertidige 
botilbud i henhold til serviceloven, plejehjem, forsorgshjem, krisecentre, boliger til ældre og 
mennesker med handicap efter almenboligloven, institutioner under sygehusvæsenet, insti-
tutioner under Kriminalforsorgen samt en opsamlingskategori, der angives som ”boliger, 
boformer m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles” med de øvrigt nævnte boformer. 
Ergoterapeutforeningen mener, at det er meget bredt og uklart formuleret, og det bør 
anskueliggøres med eksempler, hvilket former for støtte, der indgår i opsamlingskategorien.  
 
Det er Ergoterapeutforeningens opfattelse, at der vil ske væsentlige forandringer for 
borgerne. De skal nu have to kommuner, der skal træffe beslutninger vedrørende borgeren. 
Den ene kommune skal træffe beslutninger indenfor servicelovens område, hvilket blandt 
andet vil sige personlig hjælp, omsorg, pleje, økonomiske tilskud, misbrugsbehandling, 
aktivitets- og samværstilbud, botilbud og hjælpemidler samt rådgivning og vejledning. Det 
er den oprindelige kommune, som borgeren ikke nødvendigvis har et forhold til, og som 
måske er beliggende geografisk langt fra borgeren, der skal træffe disse beslutninger. Den 
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anden kommune skal træffe beslutninger vedrørende alle andre ydelser som eksempelvis 
beskæftigelsesmæssige ydelser eller ydelser efter pensionslovgivningen. Det vil sige, at en 
borger med behov for særlig støtte kan komme ud for at skulle være i kontakt med to 
kommuner, hvilket Ergoterapeutforeningen finder uacceptabelt.   
 
For borgeren er forslaget dermed en forringelse og til stor gene. Borgeren skal kunne 
orientere sig i forhold til to kommuner og have styr på, hvilke spørgsmål der skal rettes 
hvorhen, og hvor eventuelle klager skal sendes til. Borgeren bliver afhængig af to 
kommuners sagsbehandling og indbyrdes koordinering, hvilket må få store konsekvenser for 
helheden.  
 
Med lovforslaget bryder man samtidig med princippet om, at det er den kommune, der 
kender borgeren og dennes behov, der skal beslutte hvilke nye tiltag, der skal sættes i værk 
til gavn for borgeren. For eksempel ledsagelse, pædagogisk støtte, hjælpemidler osv. Man 
bryder dermed med nærhedsprincippet.  
 
Ergoterapeutforeningen mener desuden, at en gennemførelse af dette lovforslag vil 
indebære et ganske betydeligt bureaukrati. Desuden vil borgerens retssikkerhed blive 
forringet – herunder blandt andet muligheden for at gennemskue, hvad der foregår – alene 
fordi, der vil være to kommuner, som borgeren skal forholde sig til. Dertil kommer, at 
borgere i samme tilbud vil kunne have meget forskellige vilkår, selvom de er i samme 
situation og har samme behov.  
 
En gennemførelse af lovforslaget vil efter foreningens opfattelse være et stort tilbageskridt i 
forhold til den måde, vi behandler borgere på, som har brug for særlig social støtte.  
 
 
Venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 
Formand for Ergoterapeutforeningen  
  
 
 
 
 
 


