
 

 

 

 

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling for 

botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med 

botilbud efter § 108 

Generelle bemærkninger til forslaget 

Selveje Danmark har den 31. oktober 2017 modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling 

for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 

108. Selveje Danmark har med bekymring læst udkastet, fordi borgerens ret til selv at vælge botilbud 

efter servicelovens §108 sættes ud af kraft i den periode, hvor borgeren vurderes at opfylde kriterierne 

i servicelovens §129 a.  

 

Bemærkninger til forslaget 

Selveje Danmark har forståelse for, det i helt særligt tilfælde kan være nødvendigt, at flytte en borger 

fra det hidtidige botilbud til et andet og mere egnet tilbud. Selveje Danmark mener imidlertid ikke en 

sådan flytning retfærdiggør en fuldstændig ophævelse af borgerens frie valg. I stedet bør borgeren have 

mulighed for at vælge mellem forskellige egnede og relevante botilbud og ikke blot placeres i ét 

bestemt botilbud, som kommunalbestyrelse og statsforvaltningen har fastlagt. 

 

Selveje Danmark mener også, at forslaget strider mod regeringens mål om at styrke og udvide det frie 

valg jf. Regeringens fritvalgsudspil Frit valg – bedre sammenhæng.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Selveje Danmark har ikke yderligere kommentarer til forslaget, men står naturigvis til rådighed for 

yderligere uddybelse af vores synspunkter. 

 

Det skal afslutningsvis bemærkes at Selveje Danmark repræsenterer en lang række selvejende non-

profit organisationer, som leverer botilbud efter servicelovens §108. En stor del af botilbuddene 

arbejder inden for det socialpsykiatriske område og har udviklet højtspecialiserede kompetencer i 

forhold til mennesker med massivt støttebehov og i forhold til forebyggelse af vold. 
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