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Høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn
(tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere)
Selveje Danmark har gennemgået forslaget til ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn,
der fremsættes som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2014 på baggrund af erfaringerne fra
det satspuljefinansierede forsøgsprojekt ”Projekt Anonym Stofbehandling ”og har i den forbindelse
følgende gererelle bemærkninger:
§101 a
Selveje Danmark finder det overordnet positivt, at man med forslaget vil arbejde for at sikre en relativ
overset målgruppe et relevant og anonymt misbrugsbehandlingstilbud. Som evalueringsrapporten
også viser, så er tilbuddet blevet vel modtaget i forsøgskommunerne Odense og København, hvor der
trods et deltagerantal på 430 personer (flere end først tiltænkt) har været ventelister til tilbuddet.
Selveje Danmark vurderer, at der er et stort behov for netop en sådan indsats, og at en sådan indsats
på både individuelt og samfundsmæssig plan vil afstedkomme en lang række postitive psykiske, sociale
og økonomiske gevinster. Det er derfor også i dette perspektiv af største betydning, at den gode vilje
følges op af midler til indsatsen. Her finder Selveje Danmark, at de skønsmæssigt afsatte 9,2 millioner
årligt ikke vil kunne dække behovet.
I evalueringsrapporten anslåes det, at et behandlingstilbud vil koste 7.950,- kr. per borger. Dette
betyder, at 1157 personer årligt vil kunne modtage tilbuddet. Fordelt på 98 kommuner er der altså
knap 12 personer i hver kommune, der årligt vil kunne modtage et tilbud om anonym
misbrugsbehandling. Vi er bevidste omkring de mange ubekendte faktorer og den skønsmæssige
beregning, men Selveje Danmark finder det alligevel bydende nødvendigt at påpege, at de 9,2
millioner ikke vil tilgodese behovet.
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Som rapporten også fastslår, så vil det blive en udfordring at finde en betalingskommune, hvis
anonymiteten også betyder, at den visiterede borger ikke opgiver bopælskommune – eller region. Det
skal der findes en central fastsat løsning på, således at aktører på misbrugsbehandlingsområdet ikke
står i en situation, hvor de ikke får betaling for deres indsats.
§2
Til sikring af kvaliteten af de forstående misbrugsbehandlingstilbud finder Selveje Danmark det
postitivt, at denne underlægges lov om social tilsyn på lige fod med behandlingstilbud efter §101.
Selvejende institutioner
I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det i 2.2.1, at kommunen i forhold til sin
forsyningsforpligtelse ”kan vælge selv at oprette og drive tilbud eller ved at samarbejde med andre
kommuner, regioner eller private tilbud”. Selveje Danmark foreslår, at også de selvejende
organisationer indskrives som en del af mulige aktører. En stor del af de relevante organisationer i
forhold til netop dette lovforlag er selvejende organisationer, der gennem årtier har arbejdet med
midbrugsbehandling og givet vil komme til at spille en rolle også i forhold til anonym
misbrugsbehandling . Selveje Danmark finder der derfor relevant, at disse repræsenteres selvstændigt.
Med venlig hilsen
Gitte Landors
Konsulent
Selveje Danmark
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