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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar 

for anbragte børn og unge. 

 

 

Generelle bemærkninger 

Selveje Danmark har modtaget forslaget i høring og kan med en enkelt undtagelse overordnet støtte 

de fremsatte forslag, der findes fornuftige og relevante. Undtagelsen gælder forslaget beskrevet i § 

1, nr. 7, hvorefter det tillades kommuner at drive kommunale tilbud i andre kommuner. 

 

Vedrørende kommuners overtagelse af regionale tilbud i andre kommuner 

Selveje Danmark finder ikke, at det skal tillades kommuner at overtage regionale tilbud og 

efterfølgende drive tilbud beliggende i andre kommuner. 

 

Kommuner driver i dag en stor del af de socialpædagogiske tilbud i Danmark. Det gør de i et tæt 

samspil med blandt andre gruppen af selvejende organisationer – men også i direkte konkurrence 

med disse. En konkurrence, der i forvejen er stærkt hæmmet af den meget uklare økonomi, der 

knytter sig til netop de kommunale tilbud. 

 

Det har efter kommunalereformen været en stor udfordring, at en række højt specialiserede tilbud, 

der tidligere lå i amterne efter at være blevet overtaget af en kommune efterfølgende måtte lukke. 

Det har ført til det tab af specialideret viden, der bevirkede, at folketinget i 2014 måtte vedtage en 

tilføjelse til serviceloven (§ 13C), hvorefter Socialstyrelsen kunne stille krav om fortsat drift af højt 

specialicerede tilbud. 

 

Problemstillingen har blandt andet været, at den kommunale demografi ikke på tilstrækkelig grad 

har understøttet den kommunale drift af de højt specialiserede tilbud. 

 

Socialministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 
 

Att:   masz@sim.dk,  jurint@sim.dk 

13. juli 2016 
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Selveje Danmark skal derfor foreslå, at såfremt en region påtænker at udskille et regionalt drevet 

tilbud så skal det forinden undersøges, om der vil være en eller flere selvejende organisationer, der 

vil være interesserede i - og evne - at overtage driften. 

 

Formålet vil være, at man derved søger at sikre tilbuddets placering i en organisation, der opererer 

på landsplan, og som derfor qua sin struktur i videre omfang vil kunne sikre tilbuddets langsigtede 

overlevelse.  

 

Hertil kan tilføjes, at den specialiserede viden vi gennem mange år har opbygget i Danmark – både 

i de offentlige institutioner og de selvejende organisationer – har stor værdi. Det vil i fremtiden 

være et område, som vi vil kunne eksportere til en række lande omkring os, lande som interesseret 

følger udviklingen i Danmark. Det sker allerede i dag på ældreområdet, men også det 

socialpædagogiske område vil kunne følge. Det kræver imidlertid, at den viden er forankret i 

organisationer, der faktisk kan indgå i den form for udviklingsprojekter, og det er netop de 

selvejende organisationer. 

 

Afslutningsvis skal det nævnes, at Selveje Danmark pricippielt finder det bekymrende og yderligere 

konkurrenceforvridende, hvis kommuner i et videre omfang fremad rettet skal kunne drive 

erhvervsvirksomhed – ikke blot i egen – men også i andre kommuner. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 


