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Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om social11.service
og
januar 2019
ligningsloven (styrket behandlingsgaranti for personer med stofmisbrug m.v.)
Overordnede bemærkninger
Selveje Danmark har den 17. december modtaget et udkast til lov om ændring af lov om social service
og ligningsloven (styrket behandlingsgaranti for personer med stofmisbrug m.v.) i høring fra Børne- og
Socialministeriet. Selveje Danmark har med interesse læst udkastet og stiller sig overordnet positivt til
udkastets tydeliggørelse af bestemmelserne for social behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om
social service.
Selveje Danmark ser det som positivt, at lovforslaget retter op på nogle af de problemstillinger, som
den tværministerielle rapport Undersøgelse af mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for
personer med et stofmisbrug fra oktober 2018 viser. Nemlig at der i forhold til den sociale behandling
af stofmisbrug er forskel på kommunernes tolkning af de eksisterende regler for behandlingsgarantien,
herunder særligt i forhold til forløbet fra en borger anmoder om behandling, og til behandlingen skal
være iværksat senest 14 dage efter.
Selveje Danmark efterlyser dog, at lovforslaget i højere grad tydeliggør borgernes ret til frit valg
mellem et offentligt eller privat behandlingstilbud. Selveje Danmark savner også, at kommunernes
forpligtelse til at at oplyse borgerne om det frie valg fremgår direkte af loven. Den tværministerielle
rapport fra oktober 2018 dokumenterer, at brugerrepræsentanterne ofte oplever, at kommunerne og
de kommunale behandlingssteder ikke informerer brugerne om retten til frit valg, hvorfor brugerne
ofte ikke kender til og anvender deres ret. Det har store negative konsekvenser for de private
behandlingstilbud, herunder selvejende tilbud, som får færre borgere i behandling, end de ville have
kunnet opnå, hvis borgerne kendte til det frie valg. Manglende omsætning har negativ betydning for
det enkelte tilbuds økonomi og kan medføre lukning eller afspecialisering grundet dårlig økonomi.
Kommunernes manglende information om frit valg skaber en uacceptabel konkurrenceforvridning
mellem de offentlige og private behandlingstilbud, da sidstnævnte i høj grad er afhængig af, at
brugerne via kommunens information får kendskab til og kan benytte sig af det frie valg. Endelig har
det store negative konsekvenser for brugerne, der i henhold til den tværministerielle rapport tillægger
det frie valg stor betydning, og som grundet deres manglende kendskab til det frie valg risikerer at gå
glip af den behandling, der bedst matcher deres ønsker og behov.
Selveje Danmark har nedenstående specifikke kommentarer til udkastet.
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Specifikke bemærkninger
Vedr. §101 stk. 2 Afgørelse om behandling sker på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af
personens problemer og behov
Selveje Danmark finder det positivt, det med den nye § 101, stk. 2 tydeliggøres, at kommunens
beslutning om social behandling af stofmisbrug skal ske på baggrund af en helhedsorienteret
afdækning af borgerens problemer og behov.
Selveje Danmark er også positivt stemt over, at ordningen medfører, at der skal foregå en afdækning af
borgerens behov, en visitering af borgeren til et effektivt behandlingstilbud og påbegyndelse af
behandling inden for behandlingsgarantiens fristen på 14 dage. Selveje Danmark mener, det er
særdeles positivt, at bestemmelserne vedrørende tidsfrist tydeliggøres, så borgerens retssikkerhed
styrkes, og borgeren hurtigst muligt kommer i behandling, mens vedkommende stadig er motiveret.
Vedr. § 101 stk. 3 Anmodning om et behandlingstilbuds afdækning af personens problemer og behov
Selveje Danmark finder det positivt, at kommunalbestyrelsen med den foreslåede § 101, stk. 3 kan
anmode et behandlingstilbud om at foretage afdækningen af borgerens problemer og behov, da et
behandlingstilbud med kendskab til målgruppen og ekspertisen i forhold til behandling af stofmisbrug,
med større præcision vil kunne afdække den pågældende borgers behov.
Selveje Danmark ser det også som positivt, at der med lovforslaget indføres metodefrihed, så der ikke
længere stilles krav om, at der skal benyttes et bestemt redskab til at afdække borgerens problemer og
behov.
Vedr. stk. 4-7 og 12 Behandlingsgaranti for social behandling af stofmisbrug og borgerens frie valg
Selveje Danmark har med tilfredshed noteret sig, at borgerens ret i forhold til behandlingsgaranti
for social behandling af stofmisbrug videreføres.
Vedr. § 101 stk. 5 Behandling i offentligt eller privat regi
Selveje Danmark mener, det bør fremgår af loven, at kommunalbestyrelsen er forpligtet på at oplyse
borgere, der har behov for stofmisbrugsbehandling, om, at de har ret til frit at vælge mellem
behandling i et privat eller offentligt behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, borgerne er
visiteret til efter stk. 1 og 2.
Vedr. § 101, stk. 8 Krav om udarbejdelse af behandlingsplan fra behandlingens start
Selveje Danmark finder det positivt, at kommunalbestyrelsen, med det foreslåede nye § 101, stk. 8, får
pligt til at sørge for, at behandlingstilbuddet ved behandlingens start udarbejder en behandlingsplan,
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der har til formål at sikre sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket, jf. det
foreslåede § 101, stk. 2, og den behandling der iværksættes.
Vedr. § 101, stk. 9 -11 Anvendelse af gavekort under behandlingsforløb
Selveje Danmark er positiv over for, at kommunalbestyrelsen med det foreslåede nye § 101, stk. 9 kan
anvende gavekort i social behandling af stofmisbrug og under behandlingsforløbet med henblik
på at fastholde borgeren i behandling. Selveje Danmark finder det også positivt og hensigtsmæssigt, at
værdien af gavekort ikke fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige
ydelser.
Endelig er Selveje Danmark positiv over for, at den foreslåede ordning i den nye § 101, stk. 9 om
anvendelse af gavekort i social behandling af stofmisbrug også kan anvendes som led i behandlingen af
børn og unge under 18 år med et stofmisbrug, der får behandling efter stk. 12 eller er i et tilbud efter §
52, stk. 3.
Afsluttende bemærkninger
Selveje Danmark har ikke yderligere kommentarer.
Med venlig hilsen

Kåre Skarsholm
Politisk konsulent, Selveje Danmark
Mail: ksk@selveje.dk
Mobil: 41 87 08 04
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