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Høringssvar til høring over forlsag til lov om opfølgning på evaluering af 

kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest 

specialiserede specialundervisning 

 

Selveje Danmark har gennemgået forslaget til ændring af lov om social service, og har i den forbindelse 

følgende bemærkninger.  

 

Forlaget indebærer en større grad af centralisering og tillægger Socialstyrelsen beføjelser i forhold til at 

understøtte styrket kvalitet og samarbejde på det mest specialiserede socialområde samt området for 

den mest specialiserede specialundervisning.  Ligeledes sikre, at der i hver region er de fornødne tilbud 

og at disse udvíkles i takt med at behovene ændrer sig. Der sikres en samlet koordination af rådgivning 

og vidensudvikling samt større sikkerhed for regionale tilbuds fremtidige placering. Sluttelig skal der 

med forslaget skabes incitament til effektiv drift, gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af 

private, kommunale og regionale tilbud samt understøtte udbuddet af særligt specialiserede tilbud.  

 

Med forslaget vil Socialstyrelsen derved få mulighed for at påvirke kommuner og regioners 

tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til specifikke målgrupper og i helt særlige 

tilfælde pålægge en kommune eller region egentlige driftspålæg. 

 

Inddragelse af aktører 

Selveje Danmark, der repræsenterer en lang række selvejende aktører på det specialiserede 

socialområde og den mest specialiserede specialundervisning, er generelt meget enig i ambitionen om, 

at sikre, at der ikke sker en afspecialisering og deler derfor også ønsket om større central koordinering. 

Vi deler bekymringen for, at kommunerne i stigende grad visiterer borgere til egne tilbud af 

driftsmæssige og økonomiske hensyn fremfor faglige. Med lovforslaget får Socialstyrelsen beføjelser til 

at medvirke til at sikre, at dette ikke sker. 
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Det bør i forhold til hele processen understreges, at Socialstyrelsens fremtidige indsats på området bør 

sikre, at både private, selvejende og frivillige aktører godkendt på Tilbudsportalen inkluderes. Det vil 

være væsentligt at Socialstyrelsen inddrager disse organisationer, når området skal monitoreres,  nye 

tilbud skal udmeldes og andre nedlægges.  

 

Der bør derfor tydeliggøres, at der skal tages udgangspunkt i den samlede kapacitet på området og 

ikke kunkapaciteten i regionale eller kommunale tilbud. 

 

Takster 

Selveje Danmark lægger stor vægt på at takstberegningerne på er ensartede  i såvel offentlige som 

ikke-offentlige tilbud. Det er derfor positivt, når det af ændringen til § 174, anføres, at takster skal 

beregnes med udgangspunkt i samtlige direkte og indirekte omkostninger. Derved vil den 

skævvridning af priser der tidligere har været mellem offentlige og ikke-offentlige tilbud kunne 

undgås.  

 

Høring  

Selveje Danmark er positivt indstillet overfor forlaget om gennemførelse af en årlig høring.  

 

Arbejdsgrupper 

Selveje Danmark vil gerne, som repræsentant for det selvejende område, deltage i processer omkring 

forløbsbeskrivelserne. 

 

  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gitte Landors 
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