
Fremsat den 6. oktober 2021 af social- og ældreministeren (Astrid Krag)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

(Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal 
refusion og satsregulering m.v.)

Social- og Ældreministeriet

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021, 
foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, udgår »og på ældreområdet efter forhandling 
med social- og ældreministeren«.

2. I § 9, stk. 13, 3. pkt., indsættes efter »§ 9 c, stk. 1«: », dog 
således at opholdskommunen også yder refusion for udgifter 
efter lov om social service«.

3. I § 9 c, stk. 1, 1. pkt., udgår »lov om social service,« 
og efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,« indsættes: 
»lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,«.

4. § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

5. I § 9 c, stk. 2 og 3, indsættes efter »refusion«: »for 
udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1«.

6. I § 9 c, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »refusion«: »for 
udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1, og efter 
lov om social service«.

7. I § 9 c, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:
»Bliver en ung, for hvem der er iværksat foranstaltninger 

efter § 76, stk. 3, i lov om social service, visiteret til en 
kommune efter integrationslovens § 10, ydes refusion efter 
1. pkt. dog af denne kommune.«

8. I § 9 c, stk. 5, ændres »efter stk. 1« til: »for udgifter til 
hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1, og efter lov om 
social service«.

9. I § 9 c, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »refusion«: »for 
udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1, og efter 
lov om social service«.

10. I § 9 c, stk. 6, 2. pkt., udgår »ligeledes«, og »efter stk. 1« 
ændres til: »for udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt 
i stk. 1, og efter lov om social service«.

11. I § 9 c, stk. 12, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », og 
efter lov om social service«.

12. I § 37 a, stk. 3, udgår »udpeget efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer«, og der indsættes efter 1. 
pkt.:

»Medlemmerne fra handicaporganisationerne udpeges ef-
ter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, idet kom-
munalbestyrelsen dog kan vælge at udpege et antal med-
lemmer, der ikke må overstige antallet af medlemmer, der 
udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 
fra lokale handicaporganisationer i kommunen.«

13. I § 37 a, stk. 4, ændres »og sammensætning« til: », sam-
mensætning, afholdelse af udgifter og honorering«.

14. I § 55, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:
»7) Sager, som Ankestyrelsen beslutter at tage op af egen 

drift efter § 65 i lov om social service.«
Nr. 7 bliver herefter nr. 8.

15. § 73, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
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»Der kan ske indbringelse for retten efter de særlige reg-
ler i kapitel 43 a i retsplejeloven af følgende:
1) Ankestyrelsens afgørelse om optagelse i særlige botil-

bud uden samtykke efter §§ 129 og 129 a i lov om 
social service.

2) Ankestyrelsens afgørelse i sager om børn og unge-ud-
valgets beslutninger, der er omfattet af § 169 i lov om 
social service.

3) Ankestyrelsens afgørelse efter § 65, stk. 3, i lov om 
social service.

4) Ankestyrelsens afgørelse i sager, hvor Ungdomskrimi-
nalitetsnævnets afgørelse er påklaget til Ankestyrelsen 
efter § 55, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskri-
minalitet.

Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelse efter stk. 1, nr. 1, 2 og 4 
skal foreligge inden 8 uger.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

16. I § 74 udgår »og social- og ældreministeren«.

17. I § 77 ændres »Social- og Ældreministeriet,« til: »So-
cial- og Ældreministeriet og«, og »og Social- og Ældremini-
steriet« udgår.

18. I § 80, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 52 c, stk. 2, og § 59 a, 
stk. 3« til: »§ 52 c, stk. 1, og § 59 a, stk. 2«.

19. I § 80, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
»Endelig skal udvalget rådgive Ankestyrelsen om beho-

vet for opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelser efter 
§ 76 af kommunernes praksis og om generel formidling af 
og vejledning om Ankestyrelsens praksis.«

20. I § 87, stk. 2, ændres »sammensætning og« til: »sam-
mensætning,« og efter »opgaver« indsættes: »og honore-
ring«.

§ 2

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 
1. juli 2021, foretages følgende ændringer:

1. I § 32 a, stk. 6, 2. pkt., ændres »500.000 kr.« til: »666.689 
kr. (2022-niveau)«.

2. I § 41, stk. 3, 1. pkt., ændres »4.596 kr. pr. år (2015-ni-
veau)« til: »5.207 kr. pr. år (2022-niveau)«.

3. I § 42, stk. 3, 1. pkt., ændres »31.936 kr.« til: »33.063 kr. 
(2022-niveau)«.

4. I § 45, stk. 5, 1. pkt., og § 97, stk. 7, 1. pkt., ændres »663 
kr.« til: »948 kr. (2022-niveau)«.

5. I § 55, stk. 4, 2. pkt., ændres »174 kr.« til: »195 kr.«, »186 
kr.« ændres til: »208 kr.«, og »(2016-niveau)« ændres til: 
»(2022-niveau)«.

6. I § 55, stk. 4, 3. pkt., ændres »162 kr.« til: »179 kr.«, og 
»(2016-niveau)« ændres til: »(2022-niveau)«.

7. I § 100, stk. 3, 1. pkt., ændres »6.408 kr.« til: »6.888 
kr. (2022-niveau)« og »534 kr.« ændres til: »574 kr. (2022-
niveau)«, i 2. pkt. ændres »1.000 kr.« til: »1.074 kr. (2022-
niveau)«, »534 kr.-1.500 kr.« ændres til: »574 kr.- 1.611 
kr. (2022-niveau)«, »2.000 kr.« ændres til: »2.148 kr. (2022-
niveau)« og »1.501 kr.-2.500 kr.« ændres til: »1.612 kr.- 
2.685 kr. (2022-niveau)«, og i 3. pkt. ændres »2.500 kr.« til: 
»2.685 kr. (2022-niveau)«.

8. I § 114, stk. 2, ændres »187.000 kr.« til: »201.000 kr. 
(2022-niveau)«.

9. I § 120, stk. 2, 1. pkt., ændres »11.609 kr.« til: »16.637 kr. 
(2022-niveau)«.

10. I § 174, stk. 3, indsættes efter »efter loven«: »og hvilken 
sundhedsfaglig indsats efter sundhedsloven«.

11. I § 176, stk. 1, 1. pkt., ændres »830.000 kr. årligt (2020-
niveau)« til: »860.000 kr. årligt (2022-niveau)«, i 2. pkt. 
ændres »1.630.000 kr. årligt (2020-niveau)« til: »1.680.000 
kr. årligt (2022-niveau)«, og i 3. pkt. ændres »2.050.000 
kr. årligt (2020-niveau)« til: »2.120.000 kr. årligt (2022-ni-
veau)«.

12. I § 176, stk. 2,, indsættes som 2. pkt.:
»I udgifterne efter 1. pkt. indgår kommunens udgifter til 

foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 og 32 
i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.«

13. I § 182, stk. 1, 2. pkt., § 182, stk. 2, 2. pkt., § 182, stk. 3, 
2. pkt., § 182, stk. 4, 2. pkt., § 182, stk. 5, 2. pkt., § 182, stk. 
7, 2. pkt., og § 182, stk. 9, 2. pkt., ændres »Beløbet« til: »Det 
beløb, der fremkommer efter regulering,«.

14. I § 182, stk. 1, 3. pkt., ændres »2016« til: »2023«.

15. I § 182, stk. 2, 3. pkt., ændres »2009« til: »2023«.

16. I § 182, stk. 3, 3. pkt., ændres »2021« til: »2023«.

17. I § 182, stk. 4, 3. pkt., og § 182, stk. 9, 3. pkt., ændres 
»2006« til: »2023«.

18. I § 182, stk. 5, 3. pkt., ændres »2017« til: »2023«.

19. I § 182, stk. 6, 2. pkt., og § 182, stk. 11, 2. pkt., ændres 
»Beløbene« til: »De beløb, der fremkommer efter regule-
ring,«.

20. I § 182, stk. 6, 3. pkt., ændres »2019« til: »2023«.

21. I § 182, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:
»Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.«

22. I § 182, stk. 11, 1. pkt., ændres »2021« til: »2023«.

23. I § 184, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. dog stk. 3«, og stk. 3 
ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.
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Justitsministeriet

§ 3

I lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, nr. 5, ændres »plejefamilie, i en kommunal 
plejefamilie« til: »almen plejefamilie, i en forstærket pleje-
familie, i en specialiseret plejefamilie«.

2. I § 13, stk. 1, nr. 6, ændres »plejefamilie, kommunal 
plejefamilie« til: »almen plejefamilie, specialiseret plejefa-
milie, forstærket plejefamilie«.

3. Efter § 54 indsættes i kapitel 7:

»§ 54 a. Kommunen afholder endeligt udgifter til foran-
staltninger iværksat i henhold til afgørelser truffet efter den-
ne lov.

Stk. 2. Social- og ældreministeren kan efter forhandling 
med justitsministeren fastsætte nærmere regler om betaling 

for ophold i delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukke-
de afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner 
og særligt sikrede afdelinger, når opholdet sker i henhold 
til en afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. 
§§ 15-17.«

Ikrafttræden m.v.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2022.
Stk. 2. § 176, stk. 2, i lov om social service, som ændret 

ved denne lovs § 2, nr. 12, finder anvendelse for afgørelser 
truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet den 1. januar 2021 
eller senere. For afgørelser truffet af Ungdomskriminalitets-
nævnet i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 
31. december 2020 finder reglerne i § 176 a i lov om social 
service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, 
anvendelse.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Lovforslaget indeholder for det første forslag om, at social- 
og ældreministeren gives mulighed for at fastsætte regler 
om, at tilbud efter lov om social service, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1548 af 1. juli 2021 (serviceloven), indregner udgifter 
til visse former for sundhedsfaglig indsats, der ydes som led 
i opholdet på tilbuddet i beregningen af taksterne for tilbud-
det. Dette er ikke muligt efter gældende ret, og udgifterne 
til sådanne ydelser vil derfor skulle afholdes af den kom-
mune, der efter reglerne i sundhedsloven er ansvarlig her-
for. De gældende regler om takstfinansiering i serviceloven 
kan derfor udgøre en barriere for, at en kommune opretter 
specialiserede tilbud, hvis kommunen ikke kan anvende alle 
pladserne til egne borgere.

Lovforslaget indeholder for det andet forslag til tekniske 
ændringer af reglerne i § 9 c i lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1647 af 4. august 2021, (retssikkerhedsloven), der vedrø-
rer mellemkommunal refusion. De foreslåede ændringer vil 
ikke medføre ændringer i, hvornår en kommune har ret 
til mellemkommunal refusion, herunder hverken på Social- 
og Ældreministeriets eller Beskæftigelsesministeriets områ-
de. Formålet med de foreslåede ændringer er derimod på de 
dele af reglerne, der vedrører Social- og Ældreministeriet, 
at gennemføre konsekvensændringer i bestemmelsen, som 
ikke blev gennemført ved indførelsen af sammenhæng i ser-
viceloven mellem visitationskompetencen og finansierings-
ansvaret med lov nr. 550 af 26. maj 2010 om ændring af 
lov om retssikkerhed og administration på det sociale områ-
de og lov om social service (Sammenhæng mellem visitati-
onskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede 
socialområde) samt ved indførelsen af sammenhæng mellem 
visitationskompetence og finansieringsansvar for børn an-
bragt uden for hjemmet med lov nr. 397 af 28. maj 2005 om 
ændring af lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område og lov om social service (Selvstændig hand-
lekommune for anbragte børn samt høring og inddragelse 
af børn i sagsbehandlingen). De manglende konsekvensæn-
dringer har dels givet anledning til tvivl i fortolkningen 
af reglerne om mellemkommunal refusion og forholdet til 
reglerne om visitationskompetence, dels givet et urigtigt 
indtryk på det sociale område af at den kommune, hvor 
et tilbud er beliggende, i alle tilfælde pålægges udgifter i 
forbindelse med borgernes ophold på tilbuddet, som efter-
følgende skal dækkes via mellemkommunal refusion.

For det tredje indeholder lovforslaget forslag om en præ-
cisering af beskrivelsen af opgaverne for Det Rådgivende 
Praksisudvalg i Ankestyrelsen.

For det fjerde indeholder lovforslaget et forslag om tydelig-
gørelse af udpegningen af medlemmer til handicaprådene i 

kommunerne fra Danske Handicaporganisationer og lokale 
handicaporganisationer.

For det femte indeholder lovforslaget forslag om tydeliggø-
relse af bemyndigelserne til social- og ældreministeren til 
at fastsætte regler om honoreringen af medlemmerne af hen-
holdsvis handicaprådene og Det Centrale Handicapråd.

For det sjette indeholder lovforslaget forslag om tekniske 
ændringer af satsreguleringsbestemmelserne i serviceloven.

For det syvende indeholder lovforslaget forslag om rettelser 
af fejl og uhensigtsmæssigheder i samspillet mellem lov 
om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og den socialretlige 
lovgivning i forhold til finansiering af udgifter til foranstalt-
ninger og frister for Ankestyrelsens behandling af visse af 
Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser m.v.

2. Lovforslagets indhold

2.1. Indregning af udgifter til visse former for sundhedsfag-
lige indsatser i beregningen af takster for tilbud efter ser-
viceloven

2.1.1. Gældende ret

De gældende regler om fastsættelse af takster for ydelser og 
tilbud efter serviceloven fremgår af § 174 i serviceloven. Ef-
ter servicelovens § 174, stk. 1, 1. pkt., fastsætter den kom-
munale, regionale eller private leverandør vejledende takster 
for ydelser og tilbud efter serviceloven, dog inden for de 
regler som social- og ældreministeren fastsætter med hjem-
mel i § 174, stk. 3. Efter § 174, stk. 1, 2. pkt., fastsættes 
taksterne på baggrund af samtlige budgetterede, direkte og 
indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen 
eller drift af tilbuddet. Efter § 174, stk. 3, fastsætter social- 
og ældreministeren regler om takstberegningen, herunder 
om grundlaget for beregningen, om hvilke ydelser og tilbud 
efter loven der er omfattet af bestemmelsen i § 174, stk. 1, 
om takster. Social- og ældreministeren fastsætter også efter 
bestemmelsen regler om, hvornår bestemmelsen i § 174, stk. 
1, om takster kan fraviges.

Bestemmelsen i § 174, stk. 3, er anvendt til at fastsætte 
regler i bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017 om 
finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social 
service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsor-
gens institutioner (finansieringsbekendtgørelsen). I finansie-
ringsbekendtgørelsen er der bl.a. fastsat regler om, hvilke 
omkostninger der indgår i grundlaget for beregningen af 
takster. Det er bl.a. fastsat, at som beregningsgrundlag ved 
fastsættelse af takster efter § 174, stk. 3, i serviceloven 
anvendes de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og 
-omkostninger ved levering af ydelser efter serviceloven 
eller drift af tilbud efter serviceloven. Følgende indtægts- 
og omkostningstyper indgår således i beregningsgrundlaget: 
1) almindelige indtægter, herunder indtægter fra salg af pro-
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ducerede ydelser, 2) alle direkte og indirekte driftsomkost-
ninger, f.eks. personaleomkostninger, borgerrelaterede ud-
gifter, administrationsomkostninger, omkostninger til kom-
petenceudvikling, ejendomsomkostninger, afskrivninger og 
forrentning af kapital, 3) andelen af eventuel central ledelse 
og administration fastsat som de faktiske omkostninger eller 
som en fast procent af et tilbuds øvrige budget, 4) udgifter 
forbundet med tilsyn og 5) indregnet over- eller underskud 
efter reglerne i finansieringsbekendtgørelsens §§ 3-7. For 
kvindekrisecentre og forsorgshjem efter §§ 109 og 110 i 
serviceloven indgår i beregningsgrundlaget endvidere: 1) 
omkostninger ved ophold for danske statsborgere, hvis den 
tidligere opholdskommune ikke kan findes, og 2) omkost-
ninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der 
ikke kan findes en dansk hjemkommune. Bortset fra takster 
for ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem efter ser-
vicelovens §§ 109 og 110 er taksterne vejledende og ligger 
til grund for den konkrete aftale mellem tilbuddet og handle-
kommune om ydelse og pris. Tilbuddet skal offentliggøre de 
vejledende takster på Tilbudsportalen.

Der er ikke efter gældende ret hjemmel til at lade udgifter til 
den sundhedsfaglige indsats, der foregår i tilbuddet, indgå i 
beregningsgrundlaget.

2.1.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

Da udgifter til visse former for sundhedsfaglig indsats, der 
ydes som led i opholdet på tilbud efter serviceloven, efter 
gældende ret ikke kan indgå i beregningen af taksterne for 
tilbuddet, vil udgifterne til disse ydelser skulle afholdes af 
den kommune, der efter reglerne i sundhedsloven er ansvar-
lig herfor. De gældende regler om takstfinansiering i ser-
viceloven kan derfor efter og Social- og Ældreministeriets 
opfattelse udgøre en barriere for, at en kommune opretter 
specialiserede tilbud, hvis kommunen ikke kan anvende alle 
pladserne til egne borgere.

Dette kan efter ministeriets opfattelse medføre den uhen-
sigtsmæssige konsekvens, at kommuner, der opretter et spe-
cialiseret tilbud efter serviceloven inden for kommunegræn-
sen, belastes uforholdsmæssigt økonomisk i form af at have 
betalingsforpligtelsen for sundhedsydelser for borgere, der 
er visiteret til tilbuddet af en anden kommune.

Samtidigt medfører de gældende regler, at det enkelte tilbud 
skal fakturere to forskellige kommuner for ydelserne, som 
tilbuddet giver til en borger, herunder i situationer hvor den 
socialfaglige ydelse og den sundhedsfaglige indsats i praksis 
vanskeligt kan opgøres særskilt.

Det vil på den baggrund efter Social- og Ældreministeriets 
opfattelse være hensigtsmæssigt at ændre de gældende reg-
ler, så tilbuddene indregner omkostninger til varetagelse af 
visse former for sundhedsfaglig indsats i de takster, der be-
regnes efter servicelovens § 174, stk. 1.

2.1.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås at ændre den gældende bemyndigelsesbestem-

melse i servicelovens § 174, stk. 3, så social- og ældremini-
steren vil få mulighed for at fastsætte regler om, at udgifter 
til visse former for sundhedsfaglig indsats efter sundheds-
loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2018 som 
senest ændret ved lov nr. 1184 af 8. juni 2021, indregnes i 
taksterne for tilbud efter serviceloven.

Sundhedsfaglig indsats skal forstås i overensstemmelse med 
behandlingsbegrebet, som det er defineret i sundhedslovens 
§ 5, og som omfatter undersøgelse, diagnosticering, syg-
domsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfag-
lig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold 
til den enkelte patient. Det er dog ikke alle former for sund-
hedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, der vil kunne 
indregnes i de sociale tilbuds takster.

Det forventes, at bemyndigelsen vil blive anvendt til at 
fastsætte regler om, at omkostninger til visse former for 
sundhedsfaglig indsats, der ydes af tilbuddet til borgere som 
led i opholdet på tilbuddet, indregnes i taksten for tilbuddet 
efter servicelovens § 174, stk. 1. Det vil således alene være 
sundhedsfaglig behandling, der ydes af tilbuddet selv, der vil 
skulle indregnes.

Det forventes således, at der vil blive fastsat regler om, at 
tilbuddets udgifter til sundhedsfaglig behandling, der ikke 
er forbeholdt visse specifikke faggrupper (forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed), samt udgifter til sundhedsfaglig be-
handling, der er forbeholdt visse specifikke faggrupper, men 
hvor tilbuddets personale udfører de sundhedsfaglige opga-
ver på baggrund af delegation fra f.eks. en læge, indregnes 
i tilbuddets almindelige takster. Det vil betyde, at f.eks. ud-
gifter til simpel sårpleje og til medicinhåndtering vil kunne 
indregnes i taksterne.

Den sundhedsfaglige indsats, der vil indgå i taksterne, er så-
ledes indsatser, der ligger tæt op ad den almindelige omsorg, 
der er en naturlig del af dagligdagen i et botilbud.

Der ændres ikke på fordelingen af ansvar mellem kommune 
og tilbud i forhold til, hvem der skal levere sundhedsydelser 
til borgere, der har ophold på et servicelovstilbud.

Da det foreslås, at udgifterne til de omfattede sundhedsfagli-
ge indsatser vil indgå i taksten for ydelsen i form af ophold 
på et botilbud efter serviceloven, og da det fremgår af § 9 c, 
stk. 9, 2. pkt., i retssikkerhedsloven, at hvis der for en ydelse 
er fastsat en takst, har opholdskommunen ret til refusion 
svarende til taksten, vil der være adgang til mellemkommu-
nal refusion for hele taksten i de få tilfælde, hvor der er 
adgang til mellemkommunal refusion for udgiften til ophol-
det efter serviceloven.

Bemyndigelsen forventes ikke anvendt til at fastsætte regler 
om, at udgifter til kommunale sundhedsydelser (behandlin-
ger), der ydes efter sundhedsloven, indregnes i taksterne 
for tilbud efter serviceloven. Sådanne udgifter, der altså 
ikke vil kunne indregnes, vil bl.a. være udgifter til hjemme-
sygeplejeydelser efter sundhedsloven § 138, forebyggende 
ydelser efter sundhedsloven §§ 120-123, kommunale bør-
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ne- og ungdomstandpleje efter sundhedslovens §§ 127 og 
129, tandpleje efter sundhedslovens §§ 131, 133, 134 a 
og 135, genoptræningsydelser efter sundhedslovens § 140, 
fysioterapiydelser m.v. efter sundhedslovens §§ 140 a og 
140 b, behandling for alkoholmisbrug efter sundhedslovens 
§ 141, lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 
§ 142, befordringsgodtgørelse efter sundhedslovens § 170 
og befordring i forbindelse med genoptræning efter sund-
hedslovens § 140 og § 168, stk. 1. Baggrunden herfor er, 
at taksten for tilbuddet bør afspejle den hjælp, støtte og 
behandling, som tilbuddet yder til borgeren.

2.2. Mellemkommunal refusion på socialområdet

2.2.1. Gældende ret

Reglerne om mellemkommunal refusion for kommunernes 
udgifter på socialområdet er reguleret i § 9 c i retssikker-
hedsloven. Det fremgår af § 9 c, stk. 1, at en opholdskom-
mune har ret til at få dækket sin andel af udgifterne til hjælp 
efter en række love, herunder serviceloven, efter bestem-
melsens stk. 2-6. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår, at der 
er adgang til mellemkommunal refusion for opholdskommu-
nen, når den tidligere kommune eller en anden offentlig 
myndighed har medvirket til, at en person får ophold i en 
række nærmere specificerede botilbud m.v., herunder mid-
lertidige og længerevarende botilbud efter §§ 107 og 108 i 
serviceloven, kvindekrisecentre efter § 109 i serviceloven og 
forsorgshjem efter § 110 i serviceloven.

Med lov nr. 550 af 26. maj 2010 om ændring af lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område og lov 
om social service (Sammenhæng mellem visitationskompe-
tence og finansieringsansvar på det specialiserede socialom-
råde) gennemførtes pr. 1. august 2010 en række ændringer, 
der medførte sammenhæng mellem, hvilken kommune der 
visiterer en borger til ydelser efter serviceloven, og hvilken 
kommune der betaler for ydelsen. Det blev med ændringer-
ne som altovervejende hovedregel den samme kommune, 
der visiterer og har finansieringsansvaret. Tilsvarende trådte 
allerede i kraft den 1. juli 2003 for børn anbragt uden for 
hjemmet med lov nr. 397 af 28. maj 2003 om ændring af lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale område 
og lov om social service (Selvstændig handlekommune for 
anbragte børn samt høring og inddragelse af børn i sagsbe-
handlingen). De to lovændringer om sammenhæng mellem 
visitationskompetence og finansieringsansvar har som ud-
gangspunkt overflødiggjort reglerne om mellemkommunal 
refusion for udgifter efter serviceloven. Der blev dog ikke 
med de to lovændringer gennemført ændringer af reglerne 
om mellemkommunal refusion.

Der er uanset indførelsen af sammenhæng mellem visitati-
onskompetence og finansieringsansvar på det sociale områ-
de med lov nr. 550 af 26. maj 2010 og lov nr. 397 af 28. 
maj 2003 enkelte tilfælde, hvor der fortsat ikke er sammen-
fald mellem den kommune, der visiterer borgeren til en 
ydelse efter serviceloven, og den kommune, der betaler for 
ydelsen. I disse tilfælde sker der fortsat mellemkommunal 

refusion af udgifter efter serviceloven med hjemmel i § 9 c i 
retssikkerhedsloven. Det drejer sig om følgende tilfælde: 1) 
Sager hvor en kommune i forbindelse med ikrafttrædelsen 
den 1. august 2010 af lov nr. 550 af 26. maj 2010 har 
truffet afgørelse om ikke at overtage handlepligten over for 
en borger. 2) Sager om efterværn efter § 76, stk. 3, i service-
loven. Mellemkommunal refusion i disse sager er særskilt 
reguleret i § 9 c, stk. 4, i retssikkerhedsloven. 3) Sager hvor 
borgeren anvender sin ret til frit valg efter § 108, stk. 2, 
og § 192 i serviceloven, § 58 a i lov om almene boliger 
m.v. (almenboligloven) eller lov om friplejeboliger til at 
flytte til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Når en 
borger anvender reglerne om frit valg, finder bestemmelsen 
i § 9, stk. 7, i retssikkerhedsloven om handlekommune ikke 
anvendelse, og det bliver derfor den kommune, hvor borge-
ren bor, der skal visitere borgeren til ydelser efter service-
loven. Mellemkommunal refusion i disse sager er særskilt 
reguleret i § 9 c, stk. 5, i retssikkerhedsloven. 4) Sager 
hvor en kommune, hvor borgeren tidligere havde ophold, 
burde have ydet hjælp. Mellemkommunal refusion i disse 
sager er særskilt reguleret i § 9 c, stk. 6, i retssikkerheds-
loven. 5) Sager hvor mellemkommunal refusion er aftalt 
mellem kommuner. Refusionen i disse sager er særskilt re-
guleret i § 9 c, stk. 12, i retssikkerhedsloven.

2.2.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

Det fremgår umiddelbart af § 9 c i retssikkerhedsloven, at 
der er mellemkommunal refusion for udgifter efter service-
loven ved en borgers ophold på bl.a. botilbud i en anden 
kommune end den visiterende kommune. Der har dog siden 
1. august 2010, hvor reglerne om sammenhæng mellem 
visitationskompetence og finansieringsansvar på socialom-
rådet trådte i kraft og på området for anbragte børn siden 
1. juli 2003, kun været ganske få situationer, hvor der i 
praksis er mellemkommunal refusion for udgifter efter ser-
viceloven. At bestemmelsens ordlyd er meget bredere end 
det faktiske anvendelsesområde giver anledning til misfor-
ståelser og uklarhed bl.a. i kommunerne. Samtidigt bidrager 
bestemmelsen til et indtryk af, at der følger en række for-
pligtelser, herunder levering af ydelser og administration, 
med til at have et botilbud m.v. beliggende i en kommune, 
hvor borgere fra andre kommuner har ophold. Dette kan dels 
have en uhensigtsmæssig afskrækkende effekt, dels er det 
ikke i overensstemmelse med virkeligheden.

Social- og Ældreministeriet finder det derfor hensigtsmæs-
sigt, at bestemmelsen i § 9 c i retssikkerhedsloven om 
mellemkommunal refusion kommer til at afspejle, hvornår 
mellemkommunal refusion for udgifter efter serviceloven 
er relevant henset til reglerne om sammenhæng mellem visi-
tationskompetence og finansieringsansvar. Samtidigt findes 
det hensigtsmæssigt med henblik på at undgå tvivl, at de 
situationer, hvor der i praksis er mellemkommunal refusion 
for udgifter efter serviceloven, fremgår eksplicit af bestem-
melsen.

2.2.3. Den foreslåede ordning
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Med lovforslaget foreslås, at den brede henvisning i § 9 c, 
stk. 1, i retssikkerhedsloven til, at der er mellemkommunal 
refusion for udgifter efter serviceloven i de situationer, der 
fremgår af § 9 c, stk. 2-6, i retssikkerhedsloven, udgår. Det 
foreslås i stedet, at det af de enkelte bestemmelser i § 9 c 
kommer til at fremgå eksplicit, i hvilke situationer der er 
mellemkommunal refusion efter serviceloven.

Det foreslås således, at der indsættes henvisninger i § 9 c, 
stk. 4-6 og 12, til, at i situationer omfattet af de pågældende 
bestemmelser kan der også ske mellemkommunal refusion 
af udgifter efter serviceloven. De nævnte bestemmelser om-
fatter efterværn (stk. 4), brug af fritvalgsordning (stk. 5), 
sager, hvor den kommune, borgeren tidligere havde ophold 
i, burde have ydet hjælp (stk. 6), og tilfælde, hvor to kom-
muner selv har aftalt, at der skal være mellemkommunal 
refusion (stk. 12). Der findes ikke at være behov for regule-
ring af tilfælde, hvor en kommune i forbindelse med ikraft-
trædelsen den 1. august 2010 af lov nr. 550 af 26. maj 2010 
har truffet afgørelse om ikke at overtage handlepligten over 
for en borger, idet disse situationer er reguleret ved lov nr. 
550 af 26. maj 2010.

De foreslåede ændringer vil ikke medføre ændringer i regu-
leringen af mellemkommunal refusion på Beskæftigelsesmi-
nisteriets område.

2.3. Det Rådgivende Praksisudvalgs opgaver

2.3.1. Gældende ret

Efter § 80 i retssikkerhedsloven nedsætter Ankestyrelsen 
et centralt rådgivende udvalg til støtte for sin indsats med 
at koordinere praksis. Ankestyrelsens praksiskoordinerende 
opgave fremgår af § 76 i retssikkerhedsloven, hvoraf frem-
går, at Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordi-
nere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen 
eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, træffes i over-
ensstemmelse med lovgivningen. Det fremgår videre, at An-
kestyrelsen følger praksis i kommunerne og jobcentrene og 
vejleder om praksis.

Det Rådgivende Praksisudvalgs opgaver er nærmere beskre-
vet i lovens § 80, stk. 2. Heraf fremgår det, at udvalget 
har til opgave at følge og rådgive Ankestyrelsen om den 
koordinering af praksis, som Ankestyrelsen har pligt til at 
foretage. Udvalget skal desuden rådgive Ankestyrelsen om 
kriterier for udvælgelse af de klagesager, der kan udtages til 
behandling med deltagelse af beskikkede medlemmer efter 
lovens § 52 c, stk. 2, og § 59 a, stk. 3.

2.3.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

Opgaverne for Det Rådgivende Praksisudvalg i Ankestyrel-
sen blev pr. 1. juli 2013 udvidet med ikrafttrædelsen af lov 
nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område, lov om ansvaret for 
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskel-
lige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale 
og beskæftigelsesmæssige område). Det fremgår således af 

forarbejderne til § 80, stk. 2, jf. Folketingstidende 2011-12, 
A, L 158 som fremsat, side 25, at udvalgets opgaver udvides 
til tillige at omfatte følgende områder: 1) Visitationskriterier 
for udvælgelsen af de sager, hvor afgørelsen skal træffes 
med deltagelse af beskikkede medlemmer. 2) Behov for 
særlige indsatsområder på baggrund af gennemførte kvali-
tetsmålinger af de kommunale afgørelser, som Ankestyrel-
sen behandler som ankeinstans. 3) Generel formidling og 
vejledning af Ankestyrelsens praksis. Af lovbestemmelsens 
ordlyd kom dog i lighed med den gældende bestemmelse 
alene til at fremgå, at udvalget har til opgave at følge og 
rådgive Ankestyrelsen om den koordinering af praksis, som 
Ankestyrelsen har pligt til at foretage, samt rådgive Anke-
styrelsen om kriterier for udvælgelse af de klagesager, der 
kan udtages til behandling med deltagelse af beskikkede 
medlemmer.

Opgaverne for Det Rådgivende Praksisudvalg var indtil den 
14. juni 2021 beskrevet i bekendtgørelse om retssikkerhed 
og administration på det sociale område (retssikkerhedsbe-
kendtgørelsen). Det fremgik således af bekendtgørelsen, at 
udvalget har til opgave at følge og rådgive Ankestyrelsen 
om koordineringen af praksis i kommunerne, herunder at 
rådgive Ankestyrelsen om 1) visitationskriterier for udvæl-
gelsen af sager, hvor afgørelsen skal træffes med medvirken 
af beskikkede medlemmer, jf. § 52 c, stk. 2, og § 59 a, stk. 3, 
i lov om retssikkerhed og administration på det sociale om-
råde, 2) behovet for opfølgning på baggrund af gennemførte 
undersøgelser af de kommunale afgørelser på områder, hvor 
Ankestyrelsen er ankeinstans, og 3) generel formidling af og 
vejledning om Ankestyrelsens praksis.

I forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelse nr. 1152 
af 7. juni 2021 om retssikkerhed og administration på det 
sociale område, der trådte i kraft den 14. juni 2021, blev det 
afklaret, at der ikke var tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag til 
at fastsætte disse bestemmelser i bekendtgørelsen.

Social- og Ældreministeriet finder, at Det Rådgivende Prak-
sisudvalg i overensstemmelse med forarbejderne til § 80 i 
retssikkerhedsloven og praksis også bør varetage opgaven 
med at rådgive Ankestyrelsen om behovet for opfølgning på 
Ankestyrelsens undersøgelser af kommunernes praksis samt 
om generel formidling af og vejledning om Ankestyrelsens 
praksis. Dette bør således fremgå af retssikkerhedsloven.

2.3.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at det i § 80 i retssikkerhedsloven indsættes, 
at Det Rådgivende Praksisudvalg i Ankestyrelsen i lighed 
med praksis også har til opgave at rådgive Ankestyrelsen 
om behovet for opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelser 
af kommunernes praksis samt om generel formidling af og 
vejledning om Ankestyrelsens praksis.

2.4. Sammensætningen af handicaprådene

2.4.1. Gældende ret

Efter § 37 a i retssikkerhedsloven nedsætter kommu-
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nalbestyrelsen et handicapråd i hver kommune. Handi-
caprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappoli-
tiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne 
og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der 
vedrører mennesker med handicap. Efter § 37 a, stk. 3, 
sammensættes handicaprådet af 3-7 medlemmer fra handica-
porganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget 
af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Efter § 37 a, stk. 4, kan social- og ældreministeren fastsætte 
nærmere regler om handicaprådets sammensætning. Denne 
bemyndigelse er anvendt til at fastsætte regler i bekendtgø-
relse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale om-
råde. Det fremgår af § 1, stk. 1, i denne bekendtgørelse, 
at handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmer-
ne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige 
sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med 
handicap. Det fremgår af § 1, stk. 5, at kommunalbestyrel-
sen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grup-
peringer uden for Danske Handicaporganisationer skal være 
repræsenteret i handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra 
handicaporganisationerne i kommunen. Det fremgår videre, 
at antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handi-
caporganisationer eller grupperinger, ikke kan overstige an-
tallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer.

2.4.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

Bestemmelsen i § 37 a i retssikkerhedsloven om handi-
caprådene blev indsat i retssikkerhedsloven med lov nr. 574 
af 25. juni 2005 om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område og andre love og om 
ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og 
den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af 
visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. 
i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 
1974 om social bistand (Konsekvensrettelser på det sociale 
område som følge af kommunalreformen). Det fremgår af 
forarbejderne til § 37 a, stk. 3, jf. Folketingstidende 2004-05 
(2. samling), tillæg A, side 2189, at afhængig af lokale for-
hold vil handicaprådet udover medlemmer fra kommunalbe-
styrelsen og forvaltningerne kunne bestå af 3-5 medlemmer, 
der udpeges efter indstilling fra handicaporganisationerne i 
kommunen. Det fremgår videre, at udpegningen af medlem-
mer fra handicaporganisationerne sker efter indstilling fra 
De Samvirkende Invalideorganisationer med en bred repræ-
sentation blandt organisationens medlemsorganisationer. I 
tilfælde, hvor der er andre væsentlige organisationer eller 
grupperinger af handicappede i kommunen, skal disse også 
kunne inddrages ved udpegningen lokalt, og der kan udpe-
ges medlemmer af rådet fra disse grupper. Endelig fremgår 
det, at det vil være kommunalbestyrelsen, der afgør hvilke 
organisationer uden for De Samvirkende Invalideorganisati-
oner, der vil være relevante at inddrage, når der skal udpe-
ges medlemmer af rådet. Under Folketingets behandling af 
lovforslaget blev antallet af medlemmer, der udpeges efter 
indstilling fra handicaporganisationerne i kommunen, øget 

fra 3-5 til 3-7 og kom endvidere til at fremgå af lovteksten 
og ikke kun bemærkningerne.

Indstillingsretten til handicaprådet blev pr. 1. juli 2009 med 
ikrafttrædelsen af lov nr. 316 af 28. april 2009 om ændring 
af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område og lov om social service (Præcisering af kommunal-
bestyrelsens ansvar, diæter, inhabilitet m.v.) ændret fra De 
Samvirkende Invalideorganisationer til Danske Handicapor-
ganisationer. Ændringen var begrundet i, at De Samvirkende 
Invalideorganisationer havde skiftet navn til Danske Handi-
caporganisationer. Der skete i øvrigt ikke ændringer i be-
stemmelsen.

Social- og Ældreministeriet finder, at bestemmelserne i § 1 
i bekendtgørelse om råd på det sociale område, om at kom-
munalbestyrelsen kan beslutte, at der også udpeges medlem-
mer til handicaprådet fra andre handicaporganisationer end 
Danske Handicaporganisationer, er i overensstemmelse med 
lovgivers intention. Social- og Ældreministeriet finder dog 
samtidigt, at denne ordning ikke fremgår af ordlyden af § 37 
a, stk. 3, i retssikkerhedsloven, og at det derfor vil være 
hensigtsmæssigt at tydeliggøre dette i bestemmelsen med 
henblik på at undgå tvivl herom.

2.4.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at det tilføjes til bestemmelsen i § 37 a, stk. 
3, i retssikkerhedsloven, at medlemmerne af handicaprådet 
fra handicaporganisationerne udpeges efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer, men at kommunalbestyrel-
sen kan vælge at udpege et antal medlemmer fra lokale 
handicaporganisationer i kommunen. Det foreslås videre, 
at det tilføjes, at antallet af medlemmer fra lokale handi-
caporganisationer i kommunen ikke må overstige antallet af 
medlemmer, der udpeges efter indstilling fra Danske Handi-
caporganisationer.

2.5. Honorering af handicaprådene og Det Centrale Handi-
capråd

2.5.1. Gældende ret

Efter § 37 a, stk. 1, i retssikkerhedsloven nedsætter kom-
munalbestyrelsen et handicapråd i hver kommune. Handi-
caprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappoli-
tiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne 
og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der 
vedrører mennesker med handicap. Efter § 37 a, stk. 4, 
er social- og ældreministeren tillagt bemyndigelse til at fast-
sætte regler om handicaprådets virksomhed og sammensæt-
ning. Denne bemyndigelse er anvendt til at fastsætte regler-
ne i §§ 1-6 i bekendtgørelse nr. 1200 af 12. juni 2021 om 
råd på det sociale område. Efter § 16 a, stk. 1, jf. § 16, stk. 
1, litra b, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 47 af 15. januar 2019, kan kommunalbestyrelsen 
beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af 
kommunalbestyrelsen deltager i møder i forbindelse med 
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varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af 
kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af § 6 i bekendtgørelse om råd på det sociale 
område, at kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved 
handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendi-
ge udgifter til handicapkompensation. Det fremgår videre af 
bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen yder diæter, erstat-
ning for dokumenteret arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgø-
relse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrel-
se til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprå-
det. Medlemmerne er dog ikke forpligtede til at modtage 
disse diæter eller godtgørelse af udgifter.

Efter § 87, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven nedsætter 
social- og ældreministeren et Centralt Handicapråd, der råd-
giver i handicapspørgsmål. Det fremgår af § 87, stk. 1, 2. 
pkt., at staten betaler udgifterne ved rådets virksomhed. I 
§ 87, stk. 2, er social- og ældreministeren tillagt bemyndi-
gelse til at fastsætte regler om rådets sammensætning og 
opgaver. Denne bemyndigelse er anvendt til at fastsætte reg-
lerne i § 13 i bekendtgørelse om råd på det sociale område.

Det fremgår af § 13 i bekendtgørelse om råd på det soci-
ale område for det første, at formanden for Det Centrale 
Handicapråd honoreres efter aftale med Social- og Ældremi-
nisteriet. For det andet fremgår det, at der ydes vederlag 
og udgiftsgodtgørelse, herunder godtgørelse for nødvendige 
udgifter til handicapkompensation til rådets medlemmer i 
forbindelse med møder i rådet, arbejdsudvalg m.v. efter sta-
tens regler.

2.5.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

Bestemmelsen i § 37 a i retssikkerhedsloven om handica-
prådene blev indsat i retssikkerhedsloven med lov nr. 574 
af 25. juni 2005 om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område og andre love og om 
ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og 
den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af 
visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. 
i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 
1974 om social bistand (Konsekvensrettelser på det sociale 
område som følge af kommunalreformen). Det fremgår af 
forarbejderne til § 37 a, stk. 4, jf. Folketingstidende 2004-05 
(2. samling), tillæg A, side 2189, at bestemmelsen forventes 
anvendt til at fastsætte regler om, at medlemmer af handi-
caprådet udpeget af handicaporganisationerne i kommunen 
vil modtage diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt ar-
bejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a 
i lov om kommunernes styrelse.

For at undgå uklarhed finder Social- og Ældreministeriet 
det hensigtsmæssigt, at det af § 37 a, stk. 4, i retssikkerheds-
loven fremgår udtrykkeligt, at social- og ældreministeren 
kan fastsætte regler om honorering af handicaprådene.

Bestemmelsen i § 87 i retssikkerhedsloven om Det Centrale 
Handicapråd indgik i retssikkerhedsloven, da den blev ved-
taget med lov nr. 453 af 10. juni 1997. Det fremgår ikke af 

forarbejderne hertil, jf. Folketingstidende 1996-1997, tillæg 
A, side 4902, hvad bemyndigelsesbestemmelsen i § 87, stk. 
2, påtænkes anvendt til. Det fremgår alene, at der er tale om 
en videreførelse af § 25 a i den sociale styrelseslov, der blev 
indsat i denne ved lov nr. 258 af 8. juni 1978 om ændring af 
lov om social bistand. Det fremgår videre af forarbejderne, 
at de nærmere regler om rådets sammensætning og opgaver 
er fastsat i bekendtgørelse nr. 499 af 21. juni 1995 om et 
Centralt Handicapråd. Der var i denne bekendtgørelse ikke 
fastsat regler om honorering m.v. af Det Centrale Handi-
capråds formand og medlemmer. Sådanne regler trådte først 
i kraft med bekendtgørelse nr. 1635 af 22. december 2010.

For at undgå uklarhed finder Social- og Ældreministeriet det 
hensigtsmæssigt, at det af § 87, stk. 2, i retssikkerhedsloven 
fremgår udtrykkeligt, at social- og ældreministeren kan fast-
sætte regler om afholdelse af udgifter i forbindelse med 
samt honorering af Det Centrale Handicapråd.

2.5.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at bestemmelserne i § 37 a, stk. 4, og § 87, 
stk. 2, i retssikkerhedsloven ændres, således at det fremgår 
udtrykkeligt, at social- og ældreministeren kan fastsætte reg-
ler om udgiftsafholdelse og honorering af handicaprådene 
henholdsvis honorering af Det Centrale Handicapråd.

2.6. Tekniske justeringer af reglerne om regulering af satser 
på socialområdet

2.6.1. Gældende ret

Bestemmelserne i § 182 i serviceloven fastsætter, hvordan 
en række satser på lovens område skal reguleres en gang 
årligt den 1. januar.

2.6.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

Social- og Ældreministeriet finder det for det første hen-
sigtsmæssigt, at det af alle bestemmelser i § 182 fremgår, 
hvornår satsreguleringen foretages første gang.

Social- og Ældreministeriet finder det for det andet hensigts-
mæssigt, at det af alle bestemmelser i § 182 entydigt frem-
går, at beløbet først reguleres og derefter afrundes.

2.6.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at der foretages en række tekniske justeringer 
af bestemmelserne i § 182, således at det af alle bestem-
melser fremgår, hvornår satsreguleringen foretages første 
gang, og hvordan rækkefølgen er for regulering henholdsvis 
afrunding. Sidstnævnte medfører et behov for at nyfastsæt-
te de enkelte beløb i de respektive bestemmelser i service-
loven. Der er ikke med ændringerne tilsigtet en indholds-
mæssig ændring af satsreguleringen.

2.7. Ændring af regler om behandling af afgørelser som 
Ankestyrelsen tager op af egen drift

2.7.1. Gældende ret
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Efter § 65 i serviceloven kan Ankestyrelsen af egen drift 
tage sager op om særlig støtte til børn og unge, når det må 
antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har 
foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller truffet de 
fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller 
den unges bedste.

Ankestyrelsen kan efter § 65, stk. 1, i serviceloven pålægge 
kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehand-
lingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser. Ankestyrel-
sen kan efter stk. 2 i samme bestemmelse træffe foreløbige 
afgørelser efter servicelovens §§ 52 og 52 a om særlig støtte 
til børn og unge og økonomisk støtte til forældemyndigheds-
indehaveren, medmindre afgørelsen vedrører et barn eller en 
ung, som er i et forbedringsforløb efter §§ 13 og 14 i lov 
nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet. Efter § 65, stk. 3, i serviceloven kan Ankesty-
relsen endvidere selv træffe afgørelse efter servicelovens 
§ 51 om gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse uden 
samtykke under ophold på en institution eller indlæggelse 
på et sygehus, § 58 om anbringelse uden for hjemmet uden 
samtykke, § 63 om lægelig undersøgelse eller behandling 
uden samtykke, § 68 a om videreført anbringelse og § 71 
om samvær og kontakt med familie og netværk under en 
anbringelse. Der er endvidere i bestemmelsen fastsat regler 
om Ankestyrelsens adgang til at pålægge kommunerne at 
gennemføre afgørelser efter § 65, stk. 1-3, herunder om 
fastsættelse af tidsfrist for gennemførelsen af afgørelsen, om 
borgere, fagpersoner og andres adgang til at underrette An-
kestyrelsen, når kommunerne ikke har foretaget eller truffet 
de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt eller 
afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges 
bedste. Der er desuden fastsat regler om Ankestyrelsens 
egendriftsbeføjelser i forhold til lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet.

Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, 
i det omfang det fastsættes ved lov, jf. retssikkerhedslovens 
§ 50.

Efter § 55 i retssikkerhedsloven træffer Ankestyrelsen afgø-
relse på et ankemøde ved brug af udvidet votering i sager, 
hvor Ankestyrelsen har besluttet, at sagen har principiel el-
ler generel betydning, jf. retssikkerhedslovens § 52 c, stk. 1, 
i afgørelser, der er udsat med henblik på udvidet votering, 
jf. retssikkerhedslovens § 53, stk. 3, og i andre sager, som 
direktøren for Ankestyrelsen beslutter har principiel eller 
generel betydning samt på en række specifikke områder, 
herunder afgørelser truffet af børn og unge-udvalget, jf. § 74 
i lov om social service. Udvidet votering betyder, at afgørel-
sen træffes på et møde med deltagelse af to medlemmer 
samt to ankechefer, hvor den ene af ankecheferne er for-
mand. Afgørelse træffes ved almindeligt flertal. Hvis stem-
merne står lige, er formandens stemme afgørende. De sager 
i forhold til udsatte børn og unge, der efter loven er omfattet 
af reglerne om udvidet votering, omfatter sager, hvor Anke-
styrelsen eller Ankestyrelsens direktør har besluttet, at sagen 
har principiel eller generel betydning, afgørelser, der er truf-
fet af børn og unge-udvalget, jf. § 74 i serviceloven, samt 

afgørelser, der er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet i 
medfør af § 14, stk. 2-4, og §§ 15-18, 23, 24 og 32 i lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Der er videre i kapitel 6 i bekendtgørelse nr. 992 af 26. 
juni 2020 om forretningsorden for Ankestyrelsen fastsat 
nærmere regler for afholdelse af møder i Ankestyrelsen. Det 
fremgår af bekendtgørelsens § 22, stk. 2, at der i forbindel-
se med behandlingen af sager om særlig støtte til børn og 
unge, jf. § 65, § 74, stk. 1, og § 75, stk. 5 eller 6, i ser-
viceloven, afholdes et møde umiddelbart inden, afgørelsen 
træffes, hvor forældremyndighedsindehaveren m.fl., barnet 
eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for 
forældremyndighedsindehaveren eller barnet eller den unge 
får mulighed for at udtale sig over for Ankestyrelsen.

2.7.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

I sager om børn og unge, som Ankestyrelsen tager op og 
behandler af egen drift efter servicelovens § 65, træffer 
Ankestyrelsen efter praksis afgørelse på et møde med udvi-
det votering på samme vis, som når Ankestyrelsen træffer 
afgørelse i sager, hvor børn og unge-udvalgets afgørelse er 
påklaget. I sager, som Ankestyrelsen vælger at tage op af 
egen drift efter § 65 i serviceloven, er Ankestyrelsen 1. 
instans til at behandle sagen og kan træffe både foreløbige 
og endelige afgørelser over for barnet, den unge og famili-
en, herunder om anbringelse uden for hjemmet, børnefaglig 
undersøgelse under ophold på institution eller sygehus og 
afgørelser om samvær og kontakt under anbringelsen. Der 
kan således være tale om meget indgribende afgørelser for 
barnet, den unge og forældrene.

Det er Social- og Ældreministeriets opfattelse, at det henset 
til, at de sager, som Ankestyrelsen vælger at tage op og be-
handle, i praksis afgøres på et møde med udvidet votering i 
dag og henset til afgørelsernes mulige indgribende karakter, 
er uhensigtsmæssigt, at der ikke er fastsat klare rammer i 
lovgivningen for behandlingen af sådanne afgørelser. Det er 
derfor ministeriets opfattelse, at der bør fastsættes udtrykke-
lige regler, som regulerer, hvorledes der træffes afgørelse i 
sager, som Ankestyrelsen vælger at tage op af egen drift i 
overensstemmelse med Ankestyrelsens nuværende praksis.

2.7.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at det fastsættes i retssikkerhedslovens § 55, 
stk. 1, at sager, som Ankestyrelsen beslutter at tage op af 
egen drift, jf. servicelovens § 65, skal behandles på et møde 
med udvidet votering. Herved sikres, at der er udtrykkelige 
rammer for behandling af disse sager, som kan være meget 
indgribende over for barnet eller den unge og forældrene på 
samme vis, som når Ankestyrelsen træffer afgørelse i sager, 
hvor der er truffet afgørelse af børn og unge-udvalget.

2.8. Frister for Ankestyrelsens behandling af klagesager og 
samling af bestemmelser på børneområdet, der kan indbrin-
ges for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a

2.8.1. Gældende ret
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Reglerne om behandling af klager m.v., herunder frister for 
behandling af klager, er fastsat i retssikkerhedsloven og i 
retssikkerhedsbekendtgørelsen.

Efter § 73, stk. 1, i retssikkerhedsloven kan visse af Anke-
styrelsens afgørelser efter serviceloven som følge af afgørel-
sens indgribende karakter over for borgeren indbringes for 
domstolene efter de særlige regler i kapitel 43 a i lov om 
rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 
2020, (retsplejeloven) om prøvelse af administrativt bestemt 
frihedsberøvelse. Det gælder afgørelser om optagelse i sær-
lige botilbud uden samtykke efter servicelovens §§ 129 og 
129 a og afgørelser om børn og unge-udvalgets beslutninger 
efter reglerne i servicelovens § 169. Ankestyrelsens afgørel-
se i sådanne sager skal foreligge inden otte uger efter, at 
Ankestyrelsen har modtaget klagen. Samtidig med Ankesty-
relsens afgørelse skal Ankestyrelsen oplyse om adgangen til 
at forlange sagen forelagt domstolene og fristen herfor, jf. 
§ 73, stk. 2, i retssikkerhedsloven.

Efter retsplejelovens kapitel 43 a om behandling af sager om 
administrativ frihedsberøvelse, vil sagen skulle forelægges 
retten inden fem søgnedage (hverdage), hvis den administra-
tivt frihedsberøvede begærer det. Det er den myndighed, 
som har besluttet optagelsen på botilbuddet eller anbringel-
sen, der skal forelægge sagen for retten. I forhold til be-
handling af sager om børn og unge efter serviceloven, sker 
rettens behandling med de tilpasninger, der følger af §§ 170 
og 171 i serviceloven. Byretten skal således under hovedfor-
handlingen tiltrædes af et retsmedlem, der er sagkyndig i 
børneforsorg, og et retsmedlem, der er sagkyndig i børne- 
eller ungdomspsykiatri eller i psykologi, og byrettens dom 
kan ikke indbringes for landsretten uden Procesbevillings-
nævnets tilladelse. Det er ligeledes fastsat, at forældremyn-
dighedens indehavere og den unge, der er fyldt 12 år, anses 
som parter i disse sager.

Forelæggelse for retten er ikke til hinder for gennemførelse 
af afgørelsen.

Efter servicelovens § 65 kan Ankestyrelsen tage sager op 
af egen drift, når det må antages, at en kommunalbestyrelse 
i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehand-
lingsskridt eller truffet de fornødne afgørelser i overens-
stemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankestyrel-
sen kan efter bestemmelsens stk. 1 i sådanne sager pålægge 
kommunen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt 
eller træffe de fornødne afgørelser, efter stk. 2 træffe fore-
løbige afgørelser efter servicelovens §§ 52 eller 52 a, og 
efter § 65, stk. 3, selv træffe afgørelse efter servicelovens 
§§ 51, 58, 63, 68 a og 71, som bl.a. omfatter anbringelse 
uden for hjemmet uden samtykke, behandling uden samtyk-
ke og gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse under 
barnets eller den unges ophold på døgninstitution eller ind-
læggelse på sygehus, når betingelserne i de enkelte bestem-
melser er opfyldt.

Der er i bekendtgørelse nr. 992 af 26. juni 2020 om for-
retningsorden for Ankestyrelsen fastsat regler om, at Anke-

styrelsen i sager efter servicelovens § 65 inden otte uger 
skal beslutte, om sagen skal optages til behandling. Det er 
desuden fastsat, at sagens parter skal have skriftlig besked 
om, hvornår sagen forventes behandlet, hvis fristen ikke kan 
overholdes i en konkret sag, ligesom der er fastsat regler om 
inddragelse af børnesagkyndig bistand i vurderingen af, om 
en sådan sag skal optages til behandling.

Efter servicelovens § 169 kan Ankestyrelsens afgørelser ef-
ter § 65, stk. 3, og § 168 ved henvendelse til Ankestyrelsen 
inden fire uger efter, at klageren har fået meddelelse om af-
gørelsen, kræves forelagt for retten. Det fremgår desuden af 
§ 169, stk. 2, at hvis Ankestyrelsens afgørelse er stadfæstet 
ved dom, kan fornyet prøvelse for retten kun kræves, hvis 
sagen på ny har været forelagt Ankestyrelsen til afgørelse.

Det er samtidig fastsat i servicelovens § 169, at Ankestyrel-
sens afgørelser efter servicelovens § 65, stk. 3, kan kræves 
forelagt retten og i servicelovens § 170, stk. 2, at sagerne 
behandles efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 
43 a.

Efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er der 
oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, der behandler sager 
vedrørende børn og unge i alderen ti til 17 år, som er mis-
tænkt eller dømt for alvorlig kriminalitet.

I § 55 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er der 
fastsat regler om påklage af Ungdomskriminalitetsnævnets 
afgørelser til andre administrative myndigheder. Efter be-
stemmelsens stk. 1 kan Ungdomskriminalitetsnævnets afgø-
relser som udgangspunkt ikke indbringes for anden admini-
strativ myndighed. Det følger dog af § 55, stk. 2, at følgende 
afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen inden fire uger 
efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen: 1) Gen-
nemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på 
en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af 
et børnehus, jf. § 32, 2) anbringelse uden for hjemmet uden 
samtykke, jf. § 14, stk. 2-4, 3) anbringelse på delvist lukke-
de døgninstitutioner eller afdelinger efter § 15, 4) anbringel-
se på sikrede døgninstitutioner, jf. § 16, 5) anbringelse på 
særligt sikrede afdelinger, jf. § 17, 6) tilbageholdelse under 
en anbringelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar 
for anbragte børn og unge, jf. § 18, stk. 1, 7) samvær og 
kontakt, jf. § 18, stk. 2, eller § 32, stk. 2, 8) opretholdelse 
af en anbringelse uden samtykke, jf. § 23, og 9) ændring af 
anbringelsessted, jf. § 24.

Det fremgår af § 55, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet, at forældremyndighedsindehaverne og en 
ung, der er fyldt 12 år, vil være berettiget til at påklage 
en afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet. Det be-
tyder, at de personer, som er klageberettigede, svarer til de 
klageberettigede efter § 167, stk. 1 og 3, og § 168, stk. 2, i 
serviceloven.

Det følger af § 55, stk. 4, i lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet, at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser om 
bisidder til barnet eller den unge, jf. § 45, kan indbringes for 
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Ankestyrelsen af barnet eller den unge inden fire uger efter, 
at barnet eller den unge har fået meddelelse om afgørelsen.

Efter § 55, stk. 5, vil indbringelse af sagen for Ankesty-
relsen ikke have opsættende virkning. Det forhold, at en 
afgørelse påklages, hindrer således ikke iværksættelsen af 
de foranstaltninger m.v., som Ungdomskriminalitetsnævnet 
har besluttet. En eventuel klage over Ungdomskriminalitets-
nævnets afgørelse om bisidder til barnet eller den unge vil 
således heller ikke forhindre gennemførelsen af nævnsmø-
det. Efter bestemmelsen kan Ankestyrelsens direktør dog 
under ganske særlige omstændigheder bestemme, at en kla-
ge tillægges opsættende virkning, hvilket betyder, at foran-
staltninger ikke må iværksættes, før Ankestyrelsen har truf-
fet afgørelse i sagen.

Det fremgår af § 56 i lov om bekæmpelse af ungdomskrimi-
nalitet, at Ankestyrelsens afgørelse i sager som nævnt i § 55, 
stk. 2, inden fire uger efter, at forældremyndighedsindehave-
ren eller den unge, der er fyldt 12 år, har fået meddelelse 
om afgørelsen, ved henvendelse til Ankestyrelsen kan kræve 
afgørelsen forelagt for retten. Hvis afgørelsen opretholdes 
ved dom, kan fornyet prøvelse kun kræves, hvis sagen på ny 
har været forelagt Ankestyrelsen til afgørelse. Det fremgår 
videre, at bestemmelserne i servicelovens §§ 170-172 finder 
anvendelse.

Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Folketingstidende 
2018-19 (1. samling), A, L 84 som fremsat, side 39, at det er 
intentionen at skabe parallelitet mellem børn og unge-udval-
gets afgørelser og Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser 
i forhold til klagemulighederne for disse afgørelser. Der er 
ikke i bemærkningerne beskrevet nærmere om klagebehand-
lingen i Ankestyrelsen i disse sager. Ungdomskriminalitets-
nævnets afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, 
jf. § 55 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, er 
ikke omfattet af retssikkerhedslovens § 73.

2.8.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser

Ministeriet finder det vigtigt, at Ankestyrelsens indgribende 
afgørelser over for børn og unge kan indbringes for domsto-
lene efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 43 a, 
og at der er tydelige regler om, hvilke afgørelser, der er 
omfattet heraf. Det er samtidig afgørende – også af hensyn 
til barnets eller den unges tarv – at sagerne afgøres hurtigt, 
så der er klarhed over situationen for barnet, den unge og 
forældrene.

De af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser, der kan på-
klages til Ankestyrelsen, er kendetegnet ved –ligesom det er 
tilfældet for afgørelser truffet af børn og unge-udvalget – at 
være af meget indgribende karakter over for barnet eller den 
unge og forældrene og omfatter blandt andet anbringelse 
uden for hjemmet uden samtykke og anbringelse på sikrede 
institutioner eller afdelinger.

Når Ankestyrelsen behandler klager over indgribende afgø-
relser truffet af børn og unge-udvalget, er der fastsat en 

udtrykkelig frist på otte uger for Ankestyrelsens behandling 
af klagesagen for at sikre, at klager over sådanne indgriben-
de sager behandles hurtigst muligt. Efter praksis behandler 
Ankestyrelsen afgørelser, som indbringes for Ankestyrelsen 
efter § 55, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskrimina-
litet, på samme vis som klager over børn og unge-udvalgets 
afgørelser.

Det er Social- og Ældreministeriets opfattelse, at det er 
uhensigtsmæssigt, at der ikke er parallelitet mellem Anke-
styrelsens behandling af klager over børn og unge-udvalgets 
afgørelser og klager over Ungdomskriminalitetsnævnets af-
gørelser, der indbringes for Ankestyrelsen efter § 55, stk. 2, 
herunder at der ikke gælder samme frister for behandling af 
disse afgørelser.

Som det fremgår af punkt 2.8.1, var det intentionen med 
fastsættelse af reglerne om administrativ rekurs og dom-
stolsprøvelse i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, 
at der skulle være parallelitet i forhold til klagemuligheder-
ne. Det er på den baggrund Social- og Ældreministeriets 
opfattelse, at det beror på en fejl, at der ikke er fastsat 
samme frist for Ankestyrelsens behandling af Ungdomskri-
minalitetsnævnets afgørelser, som for afgørelser truffet af 
børn og unge-udvalget i kommunerne.

2.8.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at § 73, stk. 1, i retssikkerhedsloven nyaffat-
tes, således at det samlet fastsættes i retssikkerhedsloven, 
at Ankestyrelsens afgørelser om optagelse i særlige botil-
bud uden samtykke efter servicelovens §§ 129 og 129 a, 
afgørelser om børn og unge-udvalgets beslutninger efter 
reglerne i servicelovens § 169, afgørelser efter servicelovens 
§ 65, stk. 3, og Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser, 
der kan indbringes for Ankestyrelsen efter § 55, stk. 2, i lov 
om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, kan indbringes for 
domstolene efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 
43 a. Det foreslås desuden fastsat i bestemmelsen, at der 
samtidig gælder en frist på otte uger for Ankestyrelsens 
behandling af klager over afgørelser om optagelse i særlige 
botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 og 129 a, 
om børn og unge-udvalgets beslutninger efter servicelovens 
§ 169, og om Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser efter 
§ 55, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Herved tydeligøres og samles reglerne om anvendelsen af 
de særlige regler i retsplejelovens kapitel 43 a i sager efter 
serviceloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-
tet, ligesom der som noget nyt sikres samme retstilstand 
for klagebehandlingen af indgribende sager om børn og un-
ge i Ankestyrelsen, uanset om afgørelsen er truffet i børn 
og unge-udvalget i kommunerne eller af Ungdomskriminali-
tetsnævnet.

2.9. Finansieringsregler for udgifter i forbindelse med for-
anstaltninger iværksat efter Ungdomskriminalitetsnævnets 
afgørelse

2.9.1. Gældende ret
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Kommunerne afholder efter reglerne i servicelovens kapitel 
31 udgifter til foranstaltninger, herunder anbringelser, når 
afgørelserne er truffet efter serviceloven, medmindre udgif-
ten vedrører undervisning eller dag- fritids- eller klubtilbud, 
idet sådanne udgifter afholdes efter dagtilbudsloven eller 
folkeskoleloven m.v.

Ydelser og tilbud efter serviceloven finansieres som hoved-
regel ved takstbetaling. I servicelovens § 174, stk. 1, er 
der fastsat regler om, at kommunale, regionale og private 
leverandører fastsætter vejledende takser for ydelser og til-
bud efter serviceloven, og hvilke omkostninger der indgår 
heri. Der er videre i bestemmelsens stk. 3-5 en bemyndigel-
se for social- og ældreministeren til at fastsætte nærmere 
regler om takstberegningen, herunder om grundlaget for be-
regningen, om hvilke ydelser og tilbud der efter loven er 
omfattet heraf, og hvornår § 174, stk. 1, kan fraviges. For 
ophold på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner samt 
særligt sikrede afdelinger er der i servicelovens § 174, stk. 
3-5, og udlændingelovens § 62 l, stk. 9, givet bemyndigelse 
til, at social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere reg-
ler om finansiering i form af takstbetaling eller betaling efter 
objektive kriterier. Reglerne herom er fastsat i kapitel 3 og 4 
i bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017 om finansiering 
af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt 
betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner 
(finansieringsbekendtgørelsen). Taksterne fastsættes af leve-
randøren af ydelsen eller tilbuddet på baggrund af samtlige 
budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger 
ved levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.

De delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afde-
linger på døgninstitutioner finansieres efter gældende regler 
af kommunerne ved ren takstbetaling. De sikrede døgninsti-
tutioner og særligt sikrede afdelinger finansieres i dag ved 
en kombination af takstbetaling, en særlig kriminalpræven-
tiv takst, som kommunerne betaler, hvis opholdet træder 
i stedet for varetægtsfængsling eller er led i afsoning, og 
objektiv finansiering.

I serviceloven er det videre med reglerne om den centrale 
refusionsordning i § 176 fastsat, at staten yder refusion til 
kommunerne for udgifter efter serviceloven i særligt dyre 
enkeltsager.

Refusionsordningen skal afbøde de økonomiske konsekven-
ser i kommunerne ved meget store udgifter i de dyreste 
enkeltsager, herunder sager hvor det er nødvendigt at an-
bringe en hel søskendeflok uden for hjemmet. Siden den 
1. januar 2021 har kommunerne endvidere kunnet opgøre 
alle udgifter til foranstaltninger til søskende, der er en del 
af samme husstand, som én sag, uanset om de er anbragt 
uden for hjemmet eller modtager forebyggende foranstalt-
ninger i hjemmet. Sigtet er at skærme kommunens økonomi 
med henblik på at understøtte kommunernes budgetsikker-
hed. Efter de gældende regler omfatter ordningen alle tilbud 
på socialområdet fra de ikke-specialiserede til de mest spe-
cialiserede tilbud.

Refusionsordningen blev indført ved lov nr. 573 af 24. juni 
2005 om social service og er senest ændret med lov nr. 
1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service 
(Tilpasning af den centrale refusionsordning), hvor beløbs-
grænser og refusionssatser blev ændret og harmoniseret.

De gældende regler, der trådte i kraft den 1. januar 2021, 
indebærer, at i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støt-
te for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 
850.000 kr. årligt (2021-niveau), refunderer staten 25 pct. 
af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette 
beløb. For den del af udgiften, der overstiger 1.660.000 kr. 
årligt (2021-niveau), refunderer staten yderligere 25 pct. af 
udgifterne, svarende til en samlet statsrefusion på 50 pct. 
For den del af udgifterne, der overstiger 2.090.000 kr. årligt 
(2021-niveau), refunderer staten yderligere 25 pct. af udgif-
terne, svarende til en samlet statsrefusion på 75 pct.

Refusionsgrænserne på henholdsvis 850.000 kr. årligt 
(2021-niveau), 1.660.000 kr. årligt (2021-niveau) og 
2.090.000 kr. årligt (2021-niveau) gælder ligeledes for en 
kommunes samlede udgifter til hjælp og støtte efter loven 
for børn og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte 
efter §§ 76 og 76 a for unge i alderen 18-22 år, når de 
pågældende børn og unge tilhører samme husstand.

Beløbsgrænserne reguleres en gang årligt den 1. januar med 
satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringspro-
cent, jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 27. februar 2020. Der 
er med hjemmel i servicelovens § 176, stk. 4, desuden fast-
sat nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1542 af 27. oktober 
2020 om den centrale refusionsordning efter lov om social 
service (refusionsbekendtgørelsen), herunder om hvilke re-
fusionsberettigede udgifter der er omfattet af ordningen, 
hvordan tilskuddet anvises, regnskabsaflæggelse samt revi-
sion af regnskabet.

Det fremgår af refusionsbekendtgørelsen, at refusionen om-
fatter en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter service-
loven til den pågældende borger, der indgår ved opgørelsen 
af grundlaget for de refusionsberettigede udgifter. Ved opgø-
relse af kommunens udgifter skal alle indtægter fradrages, 
herunder brugerbetaling, refusion samt tilskud efter service-
loven eller anden lovgivning. Kommunens udgifter, der er 
omfattet af reglerne om objektiv finansiering, jf. finansie-
ringsbekendtgørelsen, kan ikke medregnes ved opgørelse af 
grundlaget for refusion. Forhold, der er forbundet med kom-
munens afgørelse og sagsbehandling herom, herunder det 
personrettede tilsyn, er ikke omfattet af refusionsordningen.

Der er ikke med lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
fastsat regler om finansiering af udgifter i forbindelse med 
de foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen har pligt til 
at fuldbyrde efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser 
i medfør af § 53 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-
tet.

Der er desuden ikke i lov om bekæmpelse af ungdomskri-
minalitet bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om 
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finansiering af børns og unges ophold på delvis lukkede og 
sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, når 
afgørelsen træffes af Ungdomskriminalitetsnævnet efter lov 
om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der er således ikke 
klare regler for fastsættelse og betaling af udgifterne, når 
Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om anbrin-
gelse af et barn eller en ung på sådanne anbringelsessteder.

Endelig er kommunale udgifter til f.eks. anbringelse af børn 
og unge uden for hjemmet efter afgørelser truffet af Ung-
domskriminalitetsnævnet efter lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet efter de gældende regler ikke omfattet af 
reglerne om refusion i særligt dyre enkeltsager.

2.9.2. Justitsministeriets og Social- og Ældreministeriets 
overvejelser

Ved gennemførelsen af lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet blev kompetencen til at træffe afgørelse om 
en straksreaktion eller et længerevarende forbedringsforløb 
over for børn og unge mellem 10 og 17 år, der er mistænkt 
eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet, placeret 
i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Med indførelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskrimi-
nalitet blev der fastsat regler om, at Ungdomskriminalitets-
nævnet kan træffe afgørelse om straksreaktioner af opdra-
gende eller genoprettende karakter, ligesom nævnet kan 
træffe afgørelse om skræddersyede og længerevarende for-
bedringsforløb. Begge afgørelser træffes af Ungdomskrimi-
nalitetsnævnet med henblik på at få barnet eller den unge 
ud af kriminaliteten. Herved blev ansvaret for at behandle 
sådanne sager løftet væk fra det sociale system og over i 
Ungdomskriminalitetsnævnet, dog således at kommunalbe-
styrelsen fortsat har en række opgaver og pligter i forbindel-
se med sager omfattet af lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet, herunder ansvaret for at indbringe sagerne for 
Ungdomskriminalitetsnævnet og for at bidrage til sagernes 
oplysning. Ifølge bemærkningerne til forslag til lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Folketingstidende 
2018-19 (1. samling), A, L 84 som fremsat, side 35, skal 
Ungdomskriminalitetsnævnet som udgangspunkt have reak-
tionsmuligheder svarende til de eksisterende i det sociale 
system til rådighed og under de samme betingelser. Det 
er videre fastsat i § 53, stk. 1, i lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet, at kommunalbestyrelsen har ansvaret 
for fuldbyrdelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørel-
ser. Der er ikke i loven fastsat nærmere regler om finansie-
ringen af de udgifter, der er forbundet med iværksættelse 
af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser, herunder regler 
om eller bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om be-
regning af takster og finansiering af udgifterne ved anbrin-
gelse i delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede 
afdelinger, sikrede døgninstitutioner og pladser på særligt 
sikrede afdelinger, som efter serviceloven er omfattet af 
særlige finansieringsregler, eller regler om adgang til statsre-
fusion for særligt dyre enkeltsager.

Det er Justitsministeriets og Social- og Ældreministeriets 

opfattelse, at der er tale om en fejl, at der ikke er fastsat 
udtrykkelige regler om kommunernes finansiering af foran-
staltninger efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
og herunder bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler 
om finansiering i form af takstbetaling eller betaling efter 
objektive kriterier for ophold i delvis lukkede og sikrede 
døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, når afgørelse 
om anbringelse på disse anbringelsessteder er truffet af Ung-
domskriminalitetsnævnet.

Det er videre ministeriernes opfattelse, at det var intentionen 
ved lovens gennemførelse, at kommunalbestyrelsen i den 
kommune, der har ansvaret for at fuldbyrde Ungdomskrimi-
nalitetsnævnets afgørelse om en foranstaltning, endeligt skal 
afholde udgifterne herved, dog således at der også skulle 
være adgang til at lade de kommunale udgifter til foranstalt-
ninger efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, der 
svarer til foranstaltninger efter serviceloven, indgå i bereg-
ningen af udgifter til særligt dyre enkeltsager, og dermed 
adgang til statslig refusion. Det er således Justitsministeriets 
og Social- og Ældreministeriets opfattelse, at der er tale om 
en beklagelig fejl, og at der er behov for at ændre reglerne, 
så de enkelte kommuner ikke stilles anderledes i forhold 
til afholdelse af udgifter til foranstaltninger efter lov om be-
kæmpelse af ungdomskriminalitet, end hvis afgørelsen var 
truffet efter reglerne i § 52, stk. 3, i serviceloven.

2.9.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at der i § 176 i serviceloven om statsrefusion 
efter den centrale refusionsordning indsættes en henvisning 
til udgifter, der følger af foranstaltninger efter § 13, stk. 
1, nr. 3-9, og §§14-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskri-
minalitet. Herved sikres der hjemmel til, at kommunernes 
udgifter til foranstaltninger til et barn eller en ung, der er 
iværksat efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse efter 
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, kan indgå i den 
samlede beregning af udgifter til hjælp og støtte til barnet, 
den unge og den samlede familie i overensstemmelse med 
intentionerne med lov om bekæmpelse af ungdomskrimina-
litet og de økonomiske forhandlinger om virkningerne af 
indførelsen af denne lov for kommunerne.

Det sikres således, at kommunerne fremover ikke stilles 
anderledes økonomisk i forhold til den centrale refusions-
ordning, når der fuldbyrdes en foranstaltning efter disse 
bestemmelser i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
i forhold til fuldbyrdelse af de tilsvarende afgørelser efter 
lov om social service. Derved vil den enkelte kommune 
få en større finansieringsmæssig sikkerhed i forhold til de 
dyre socialsager i kommunen. Bestemmelsen skal ses i sam-
menhæng med lovforslagets § 4 om ikrafttræden, hvorefter 
bestemmelsen foreslås at finde anvendelse fra den 1. januar 
2019, således at kommunerne herved også får adgang til 
at hjemtage statsrefusion for de udgifter, der oversteg refu-
sionsgrænserne for særligt dyre enkeltsager i henholdsvis 
2019 og 2020 efter de dagældende regler i servicelovens 
§ 176 a og fra 1. januar 2021 efter de nuværende regler i 
servicelovens § 176.
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Det foreslås videre, at der indsættes en ny bestemmelse 
som § 54 a i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, 
som fastsætter, at kommunerne endeligt afholder udgifterne 
til foranstaltninger, der iværksættes i henhold til afgørelser 
truffet efter loven. Det foreslås videre, at det fastsættes i et 
nyt stykke, at social- og ældreministeren efter forhandling 
med justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om be-
taling for ophold i delvis lukkede døgninstitutioner, delvis 
lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitu-
tioner og særligt sikrede afdelinger, når opholdet sker i hen-
hold til en afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet, 
jf. §§ 15 og 16.

Bemyndigelsesbestemmelsen påtænkes udmøntet med en 
ændring af finansieringsbekendtgørelsen, således at der fast-
sættes tilsvarende regler om betaling for ophold i delvis luk-
kede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgn-
institutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede af-
delinger, når afgørelsen er truffet af Ungdomskriminalitets-
nævnet, som når opholdet sker efter en afgørelse truffet af 
børn og unge-udvalget efter reglerne i servicelovens §§ 63 
a-63 c. Kommunerne vil således skulle betale den samme 
takst, som kommunen betaler for anbringelser efter service-
lovens regler.

Hermed sikres, at der er klare regler for kommunernes af-
holdelse af udgifter til de foranstaltninger, der iværksættes 
efter afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet efter 
reglerne i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, og at 
der kan fastsættes nærmere regler for beregning af takster og 
betaling for ophold på de særlige afdelinger og institutioner 
omfattet af bestemmelsen. Der vil i en bekendtgørelse blive 
fastsat regler om, hvordan kommunerne hjemtager refusio-
nen. Reglerne forventes at svare til de gældende, hvorefter 
kommunerne i 2022 vil kunne berigtige refusion for årene 
2019 og 2020 og restrefusion vedr. 2021.

3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekven-
ser for det offentlige

Den foreslåede udvidelse af bemyndigelsen i § 174 i ser-
viceloven, således at der kan fastsættes regler om, at tilbud 
efter serviceloven indregner udgifter til sundhedsfaglig be-
handling i taksterne, har ikke i sig selv økonomiske konse-
kvenser eller implementeringskonsekvenser for det offentli-
ge.

De foreslåede ændringer af § 9 c i retssikkerhedsloven om 
mellemkommunal refusion har ikke økonomiske konsekven-
ser, da der alene er tale om konsekvensændringer, der brin-
ger bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med reglerne 
om sammenhæng mellem visitationskompetence og finan-
sieringsansvar, der blev indført med lov nr. 550 af 26. maj 
2010 om ændring af lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område og lov om social service (Sammen-
hæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar 
på det specialiserede socialområde) og lov nr. 397 af 28. maj 
2005 om ændring af lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område og lov om social service (Selvstændig 

handlekommune for anbragte børn samt høring og inddra-
gelse af børn i sagsbehandlingen).

De foreslåede ændringer af § 80 i retssikkerhedsloven ved-
rørende Det Rådgivende Praksisudvalg har ikke økonomiske 
konsekvenser eller implementeringskonsekvenser for det of-
fentlige, da der alene er tale om præciseringer.

Den foreslåede ændring af § 37 a, stk. 3, i retssikkerheds-
loven om handicaprådets sammensætning har ikke økono-
miske konsekvenser eller implementeringskonsekvenser for 
det offentlige.

De foreslåede ændringer af § 37 a, stk. 4, og § 87, stk. 2, 
i retssikkerhedsloven om bemyndigelse for social- og ældre-
ministeren til at fastsætte regler om handicaprådene og Det 
Centrale Handicapråd har ikke økonomiske konsekvenser 
eller implementeringskonsekvenser for det offentlige, da der 
alene er tale om præciseringer.

Den foreslåede ændring af § 176, stk. 2, i serviceloven om 
den centrale refusionsordning har ingen økonomiske konse-
kvenser for det offentlige under ét, idet den øgede udbeta-
ling af refusion fra den centrale statslige refusionsordning 
til kommunerne modsvares af en regulering af det kommu-
nale bloktilskud. Det skønnes, at forslaget vil medføre øget 
refusion af kommunernes udgifter svarende til 133,4 mio. 
kr. vedrørende perioden 2019-2022 og 46,3 mio. kr. årligt 
vedrørende 2023 og følgende år.

De foreslåede ændringer af § 182 i serviceloven om satsre-
gulering har ikke økonomiske konsekvenser eller implemen-
teringskonsekvenser for det offentlige, da der er ikke med 
ændringerne er tilsigtet en indholdsmæssig ændring af sats-
reguleringen.

Forslagets økonomiske konsekvenser er forhandlet med 
kommunerne.

Lovforslaget berører ikke regionerne og har dermed ikke 
økonomiske konsekvenser for regionerne. Forslagets økono-
miske konsekvenser er forhandlet med regionerne.

Det vurderes, at de syv principper for digitaliseringsklar 
lovgivning er fulgt i lovforslaget.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervs-
livet m.v.

Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konse-
kvenser for erhvervslivet m.v.

5. Administrative konsekvenser for borgere

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for bor-
gere.

6. Klimamæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke klimamæssige konsekvenser.

7. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
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Lovforslaget har ikke natur- og miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 18. juni 2021 
til den 21. juli 2021 været sendt i høring hos følgende 
myndigheder og organisationer m.v.: 3F - Den Offentlige 
Gruppe, Advokatrådet, Advokatsamfundet, Akademikerne, 
Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, BL - Danmarks Al-
mene Boliger, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, 
Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Blindesamfund, Dansk 
Erhverv, Dansk Handicap Forbund, Dansk Socialrådgiver-
forening, Danske Advokater, Danske Døves Landsforbund, 

Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Regioner, 
Danske Seniorer, Danske Ældreråd, Datatilsynet, De Priva-
te Sociale Tilbud (LOS), DemensKoordinatorer i Danmark, 
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Det 
Centrale Handicapråd, Fagbevægelsens Hovedorganisation, 
Familieretshuset, Foreningen af Kommunale Social-, Sund-
heds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FDS), Forhand-
lingsfællesskabet, Frivilligrådet, HK Kommunal, Institut for 
Menneskerettigheder, KL, Landsforeningen Bedre Psykia-
tri, Landsforeningen for Socialpædagoger, Landsforeningen 
Sind, Ledernes Hovedorganisation, Red Barnet, Rådet for 
Socialt Udsatte, Sand, Selveje Danmark, Sjældne Diagnoser, 
Socialpædagogernes Landsforbund, Udbetaling Danmark, 
ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund, Ungdomskrimi-
nalitetsnævnet og Ældresagen.

10. Sammenfattende skema
Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør 
»Ingen«)

Negative konsekvenser/merudgifter (hvis 
ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)

Økonomiske konsekvenser for stat, kom-
muner og regioner

Det kommunale bloktilskud forventes re-
guleret med -133,4 mio. kr. vedrørende 
2019-2022 og med -46,3 mio. kr. årligt 
vedrørende 2023 og følgende år.

Statens udgifter til øget refusion af kom-
munernes udgifter forventes at udgøre 
133,4 mio. kr. vedrørende 2019-2022 og 
46,3 mio. kr. årligt vedrørende 2023 og 
følgende år.

Implementeringskonsekvenser for stat, 
kommuner og regioner

Ingen Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervsli-
vet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for er-
hvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for borgerneIngen Ingen
Klimamæssige konsekvenser Ingen Ingen
Miljø- og naturmæssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
Er i strid med de principper for im-
plementering af erhvervsrettet EU-regule-
ring/Går videre end minimumskrav i EU-
regulering (sæt X)

Ja Nej

X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det fremgår af § 2, stk. 3, i retssikkerhedsloven, at social- 
og ældreministeren bestemmer, hvilke sager retssikkerheds-
loven helt eller delvist skal gælde for. Det fremgår endvide-
re, at dette på beskæftigelsesområdet skal ske efter forhand-
ling med beskæftigelsesministeren og på ældreområdet efter 
forhandling med social- og ældreministeren.

Det fremgår af kongelig resolution af 21. januar 2021 om 
ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene, at 
det bestemmes, at følgende under Sundheds- og Ældremini-
steriet hørende områder henlægges til Social- og Indenrigs-

ministeriet: ressortansvaret for sager vedrørende ældreområ-
det, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, 
forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., samt res-
sortansvaret for sager vedrørende plejehjem og beskyttede 
boliger. Det fremgår endvidere, at det bestemmes, at beteg-
nelsen for social- og indenrigsministeren fremover skal være 
social- og ældreminister, og at sundheds- og ældreministeren 
fremover skal betegnes som sundhedsminister.

Henvisningen til social- og ældreministeren i § 2, stk. 3, i 
retssikkerhedsloven, som indtil den 21. januar 2021 var til 
sundheds- og ældreministeren, vedrører ældreområdet. Dette 
område blev med kongelig resolution af 21. januar 2021 
overført til social- og ældreministerens ressort. Social- og 
ældreministeren skal derfor ikke efter den 21. januar 2021 
forhandle med sundhedsministeren om, hvilke sager retssik-
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kerhedsloven skal gælde helt eller delvist for på ældreområ-
det.

Det foreslås, at § 2, stk. 3, i retssikkerhedsloven konse-
kvensændres som følge af ressortændringen, sådan at kravet 
om forhandling i relation til ældreområdet udgår af bestem-
melsen. Den foreslåede ændring er således af teknisk karak-
ter og medfører ikke materielle ændringer.

Til nr. 2

Det fremgår af § 9, stk. 13, i retssikkerhedsloven, at hvis der 
opstår uenighed mellem to eller flere kommuner om, hvil-
ken kommune der er en persons opholdskommune, må den 
af de uenige kommuner, som personen har eller senest har 
haft folkeregisteradresse i, fungere som opholdskommune, 
indtil det er afklaret, hvilken kommune der er rette opholds-
kommune. Det fremgår videre, at når rette opholdskommune 
er blevet bestemt, og den fungerende opholdskommune ikke 
er personens opholdskommune, yder opholdskommunen re-
fusion for den fungerende opholdskommunes udgifter i den 
periode, hvor uenigheden har bestået. Endelig fremgår, at 
refusionen beregnes som refusion efter § 9 c, stk. 1.

Det foreslås, at det i § 9, stk. 13, 3. pkt., tilføjes til bestem-
melsen om, at refusionen beregnes som refusion efter § 9 
c, stk. 1, at opholdskommunen dog også yder refusion for 
udgifter efter serviceloven.

Med lovforslagets § 1, nr. 3, foreslås det, at henvisningen 
til serviceloven i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven 
udgår. Den foreslåede ændring af § 9 c, stk. 1, 1. pkt., er 
begrundet i, at bestemmelsen generelt blev overflødiggjort 
med indførelsen af sammenhæng mellem visitationskompe-
tence og finansieringsansvar med lov nr. 550 af 26. maj 
2010 om ændring af lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område og lov om social service (Sammen-
hæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar 
på det specialiserede socialområde) og lov nr. 397 af 28. maj 
2003 om ændring af lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område og lov om social service (Selvstændig 
handlekommune for anbragte børn samt høring og inddra-
gelse af børn i sagsbehandlingen).

Der er dog fortsat behov for, at opholdskommunen i tilfæl-
de, hvor der har været uenighed om, hvilken kommune der 
var opholdskommune for en person, yder refusion for den 
fungerende opholdskommunes udgifter efter serviceloven i 
den periode, hvor uenigheden har bestået, efter § 9, stk. 
13. Der er således behov for, at der tilføjes en henvisning til 
udgifter efter serviceloven i § 9, stk. 13.

Med den foreslåede ændring vil opholdskommunen yde re-
fusion for den fungerende opholdskommune udgifter i den 
periode, hvor uenigheden har bestået. Denne refusion vil 
blive beregnet som refusion efter § 9 c, stk. 1, dog således 
at der også vil blive ydet refusion for udgifter efter service-
loven.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 

§ 1, nr. 3, og de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 og 
2.2.3.

Til nr. 3

Det fremgår af § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven, 
at en borgers opholdskommune har ret til at få dækket sin 
andel af udgifterne til hjælp efter serviceloven, lov om aktiv 
socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 
individuel boligstøtte, § 52, stk. 1, i lov om social pension, 
§ 50, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig 
og almindelig førtidspension m.v. og § 3, stk. 1, nr. 11 
og 16, jf. §§ 2 og 5, i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbe-
taling Danmark og arbejdsløshedskasserne af den tidligere 
opholdskommune i de tilfælde, der er oplistet i § 9 c, stk. 
2-6.

Det foreslås, at henvisningen til serviceloven i § 9 c, stk. 
1, 1. pkt., udgår. Det foreslås samtidigt, at der indsættes en 
henvisning lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v.

Med lov nr. 550 af 26. maj 2010 gennemførtes pr. 1. au-
gust 2010 en række ændringer, der medførte sammenhæng 
mellem, hvilken kommune der visiterer en borger til ydel-
ser efter serviceloven, og hvilken kommune der betaler for 
ydelsen. Det blev med ændringerne som altovervejende ho-
vedregel den samme kommune, der visiterer og har finansie-
ringsansvaret. Tilsvarende har gjort sig gældende for ydelser 
efter serviceloven til børn anbragt uden for hjemmet siden 
den 1. juli 2003, hvor lov nr. 397 af 28. maj 2003 trådte 
i kraft. Med de to lovændringer blev reglerne om mellem-
kommunal refusion i § 9 c i retssikkerhedsloven for udgifter 
efter serviceloven som udgangspunkt overflødiggjort. Der 
blev dog ikke i forbindelse med de to lovændringer gennem-
ført en konsekvensændring af reglerne om mellemkommu-
nal refusion.

Med den foreslåede ændring af § 9 c, stk. 1, 1. pkt., hvorved 
henvisningen til serviceloven foreslås slettet, vil den nød-
vendige konsekvensændring som følge af lov nr. 550 af 26. 
maj 2010 og lov nr. 397 af 28. maj 2003 blive gennemført, 
således at bestemmelsen ikke vildledende vil give anledning 
til at tro, at der generelt er mellemkommunal refusion for 
udgifter efter serviceloven. Den foreslåede ændring vil ikke 
medføre en ændring af retstilstanden, dvs. hvornår en kom-
mune har ret til mellemkommunal refusion.

Den foreslåede ændring af § 9 c, stk. 1, 1. pkt., hvorved 
henvisningen til serviceloven foreslås slettet, skal ses i sam-
menhæng med lovforslagets § 1, nr. 6 og 8-11, hvor det 
foreslås, at de undtagelsestilfælde, hvor der fortsat efter 
ikrafttrædelsen af lov nr. 550 af 26. maj 2010 og lov nr. 397 
af 28. maj 2003 er mellemkommunal refusion for udgifter 
efter serviceloven, kommer til at fremgå eksplicit af § 9 c i 
retssikkerhedsloven.

Formålet med den foreslåede ændring af henvisningen til 
serviceloven i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven 
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er således at tydeliggøre bestemmelsens ordlyd, der i dag 
er meget bredere end det faktiske anvendelsesområde og 
derved giver anledning til misforståelser og uklarhed bl.a. 
i kommunerne. Samtidigt ønskes det med den foreslåede 
ændring at fjerne det indtryk, som den gældende ordlyd er 
med til at give af, at der følger en række forpligtelser, herun-
der levering af ydelser og administration, med til at have et 
botilbud m.v. beliggende i en kommune, hvor borgere fra 
andre kommuner har ophold.

Den foreslåede indsættelse af en henvisning til lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgø-
relse nr. 108 af 3. februar 2020 som ændret ved § 4 i lov 
nr. 2201 af 29. december 2020 og § 5 i lov nr. 1160 af 8. 
juni 2021, i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., er alene en redaktionel 
ændring. Med den foreslåede henvisning til lov om kompen-
sation til handicappede i erhverv m.v., vil det fremgå klart, 
at en borgers opholdskommune har ret til at få dækket sin 
andel af udgifterne til hjælp også efter lov om kompensation 
til handicappede i erhverv m.v. af den tidligere opholdskom-
mune i de tilfælde, der er oplistet i § 9 c, stk. 2-6.

Den foreslåede henvisning til lov om kompensation til han-
dicappede i erhverv m.v. medfører ikke materielle ændrin-
ger, da det følger af § 17 d i lov om kompensation til han-
dicappede i erhverv m.v., at opholdskommunen har adgang 
til refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i 
retssikkerhedsloven.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.2.2 og 2.2.3.

Til nr. 4

Det fremgår af § 9 c, stk. 1, 2. pkt., i retssikkerhedsloven, at 
hvis et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, 
eller over for hvem der er iværksat foranstaltninger efter 
§ 76, stk. 3, i serviceloven, visiteres til en kommune efter in-
tegrationslovens § 10, ydes mellemkommunal refusion efter 
§ 9 c, stk. 2, nr. 6, og § 9 c, stk. 4, i retssikkerhedsloven af 
den kommune, som barnet eller den unge er visiteret til. § 9 
c, stk. 2, nr. 6, vedrører udgifter til børn og unge, der har 
ophold på et anbringelsessted efter § 66 i serviceloven. Be-
stemmelsen i § 9 c, stk. 4, vedrører udgifter til unge, der 
modtager efterværn efter § 76, stk. 3, i serviceloven.

Det foreslås, at bestemmelsen i § 9 c, stk. 1, 2. pkt., i retssik-
kerhedsloven ophæves.

Den foreslåede ændring skal ses i sammenhæng med, at 
en bestemmelse med tilsvarende ordlyd, for så vidt angår 
mellemkommunal refusion for udgifter til efterværn, med 
lovforslagets § 1, nr. 7, foreslås indsat i § 9 c, stk. 4.

Med lov nr. 397 af 28. maj 2003 om ændring af lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område og lov 
om social service (Selvstændig handlekommune for anbrag-
te børn samt høring og inddragelse af børn i sagsbehand-
lingen) gennemførtes pr. 1. juli 2003 en række ændringer, 
der medførte, at børn anbragt uden for hjemmet fik selv-

stændig opholdskommune. Derved blev visitationskompe-
tencen og finansieringsansvaret samlet hos den samme kom-
mune. Reglerne om mellemkommunal refusion i § 9 c for 
udgifter efter serviceloven til anbragte børn blev med æn-
dringen som udgangspunkt overflødige. Der blev dog ikke 
med lov nr. 397 af 28. maj 2003 gennemført en konsekvens-
ændring af reglerne om mellemkommunal refusion. Med 
den i lovforslagets § 1, nr. 3, foreslåede ændring af § 9 c, 
stk. 1, 1. pkt., foreslås de nødvendige konsekvensændringer, 
således at det ikke længere fremgår, at der som hovedregel 
er mellemkommunal refusion for udgifter efter serviceloven.

Bestemmelsen i § 9 c, stk. 1, 2. pkt., i retssikkerhedsloven 
vedrører for det første udgifter for børn og unge, der har op-
hold på et anbringelsessted efter § 66 i serviceloven. Der er 
for denne gruppe alene tale om udgifter efter serviceloven, 
hvorfor bestemmelsen siden ikrafttrædelsen af lov nr. 397 
af 28. maj 2003 ikke længere er relevant, da samme kommu-
ne har visitationskompetencen og finansieringsansvaret. Be-
stemmelsen i § 9 c, stk. 1, 2. pkt., i retssikkerhedsloven er 
for denne gruppe således overflødig og skaber i dag unødige 
misforståelser. Den foreslåede ophævelse af § 9 c, stk. 1, 
2. pkt., vil således ikke ændre på, hvornår der kan opnås 
mellemkommunal refusion for udgifter efter serviceloven til 
børn og unge, der har ophold på et anbringelsessted efter 
§ 66 i serviceloven.

Bestemmelsen i § 9 c, stk. 1, 2. pkt., vedrører for det andet 
udgifter til unge, der modtager efterværn efter § 76, stk. 
3, i serviceloven. Denne gruppe er en af de undtagelser, 
hvorefter der fortsat efter ikrafttrædelsen af lov nr. 397 af 
28. maj 2003 og lov nr. 550 af 26. maj 2010 er behov for og 
ret til mellemkommunal refusion for udgifter efter service-
loven. Der kan endvidere for denne gruppe være udgifter 
efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lov om individuel boligstøtte, § 52, stk. 1, i 
lov om social pension og § 50, stk. 1, i lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v., som er nævnt i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerheds-
loven. Denne del af bestemmelsen i § 9 c, stk. 1, 2. pkt., 
i retssikkerhedsloven er således fortsat relevant og foreslås 
med lovforslagets § 1, nr. 7, videreført i § 9 c, stk. 4, i rets-
sikkerhedsloven, der omhandler mellemkommunal refusion 
for udgifter til unge, der modtager efterværn.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 1, nr. 3 og 7, og de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 
og 2.2.3.

Til nr. 5

Det fremgår af § 9 c, stk. 2, i retssikkerhedsloven, at op-
holdskommunen har ret til refusion, når en tidligere kommu-
ne eller en anden offentlig myndighed har medvirket til, at 
en person får ophold i en række forskellige botilbud m.v. 
Efter § 9 c, stk. 2, nr. 1, drejer det sig om boformer efter 
§§ 107-110 og 192 i serviceloven, dvs. midlertidige og læn-
gerevarende botilbud, kvindekrisecentre, forsorgshjem og 
plejehjem. Efter § 9 c, stk. 2, nr. 2, i retssikkerhedsloven 
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drejer det sig om boliger efter § 115, stk. 4, jf. § 105, 
stk. 2, i lov om almene boliger m.v., dvs. almene ældreboli-
ger. Herudover drejer det sig efter § 9 c, stk. 2, nr. 3-5, i 
retssikkerhedsloven om institutioner under sygehusvæsenet 
eller Kriminalforsorgen samt boliger og boformer m.v., der 
træder i stedet for og kan sidestilles med midlertidige og 
længerevarende botilbud, kvindekrisecentre, forsorgshjem, 
almene ældreboliger og institutioner under sygehusvæsenet 
og Kriminalforsorgen. Endelig drejer det sig efter § 9 c, 
stk. 2, nr. 6 og 7, om anbringelsessteder for børn og unge 
efter § 66 i serviceloven samt døgnophold efter § 76 a i 
serviceloven.

Det fremgår endvidere af § 9 c, stk. 3, i retssikkerhedsloven, 
at opholdskommunen ligeledes har ret til refusion, når en 
person har fået ophold i en anden kommune i en af KFUM’s 
soldaterrekreationer, et veteranhjem drevet af Fonden Dan-
ske Veteranhjem eller Veteranbo drevet af KFUM’s Solda-
termission.

Det foreslås, at det i § 9 c, stk. 2 og 3, indsættes, at der er 
tale om refusion for udgifter til hjælp efter de love, der er 
nævnt i § 9 c, stk. 1.

Formålet med den foreslåede ændring er at fjerne eventuel 
tvivl om, hvilke udgifter der kan opnås refusion for efter 
§ 9 c, stk. 2 og 3. Samtidigt tilsigtes en ensartet ordlyd af 
bestemmelserne i § 9 c, stk. 1. Der tilsigtes således ingen 
ændring i, hvornår der kan opnås refusion efter bestemmel-
serne.

Til nr. 6

Det fremgår af § 9 c, stk. 4, 1. pkt., i retssikkerhedsloven, 
at en borgers opholdskommune har ret til refusion fra den 
kommune, der har truffet afgørelse om anbringelse af et 
barn eller en ung uden for hjemmet, når der iværksættes 
foranstaltninger for den unge efter § 76, stk. 3, i service-
loven. § 76, stk. 3, indeholder efterværnsforanstaltninger i 
form af opretholdt anbringelse på et anbringelsessted efter 
§ 66 i serviceloven, en fast kontaktperson, udslusningsord-
ning i det hidtidige anbringelsessted samt andre former for 
støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en 
selvstændig tilværelse for den unge.

Det foreslås, at det indsættes i § 9 c, stk. 4, 1. pkt., i retssik-
kerhedsloven, at den mellemkommunale refusion, der kan 
opnås efter bestemmelsen, er for udgifter til hjælp efter de 
love, der er nævnt i § 9 c, stk. 1, som foreslås ændret ved 
lovforslagets § 1, nr. 3 og 4, og efter serviceloven.

Med lovforslagets § 1, nr. 4, foreslås det, at henvisningen 
til serviceloven i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven 
udgår. Den foreslåede ændring af § 9 c, stk. 1, 1. pkt., er 
begrundet i, at bestemmelsen generelt blev overflødiggjort 
med indførelsen af sammenhæng mellem visitationskompe-
tence og finansieringsansvar med lov nr. 550 af 26. maj 
2010 og lov nr. 397 af 28. maj 2003. Der er dog fortsat 
behov for, at en borgers opholdskommune har ret til mel-
lemkommunal refusion i enkelte undtagelsestilfælde. Et af 

dem er tilfælde, hvor en kommune træffer afgørelse om, 
at en ung, der af en anden kommune har været anbragt 
uden for hjemmet inden sin 18 års fødselsdag, har behov 
for efterværnsforanstaltninger efter § 76, stk. 3, i servicelo-
ven. Med den foreslåede tilføjelse til § 9 c, stk. 4, 1. pkt., i 
retssikkerhedsloven vil der også fremadrettet være refusion 
for udgifter efter serviceloven såvel som efter de love, der 
er nævnt i § 9 c, stk. 1, 1. pkt. i retssikkerhedsloven, som 
foreslås ændret ved lovforslagets § 1, nr. 3 og 4, for denne 
gruppe af unge, der modtager efterværn.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 1, nr. 3, og de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 og 
2.2.3.

Til nr. 7

Det fremgår af § 9 c, stk. 4, 1. pkt., i retssikkerhedslo-
ven, at en borgers opholdskommune har ret til refusion 
fra den kommune, der har truffet afgørelse om anbringelse 
af et barn eller en ung uden for hjemmet, når der iværk-
sættes foranstaltninger for den unge efter § 76, stk. 3, i 
serviceloven. Bestemmelsen i § 76, stk. 3, indeholder efter-
værnsforanstaltninger i form af opretholdt anbringelse på 
et anbringelsessted efter § 66 i serviceloven, en fast kontakt-
person, udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted 
samt andre former for støtte, der har til formål at bidrage til 
en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

Det fremgår videre af § 9 c, stk. 1, 2. pkt., i retssikker-
hedsloven, at hvis en ung, over for hvem der er iværksat 
foranstaltninger efter § 76, stk. 3, i serviceloven, visiteres 
til en kommune efter integrationslovens § 10, ydes mellem-
kommunal refusion efter § 9 c, stk. 4, i retssikkerhedsloven 
dog af den kommune, som barnet eller den unge er visiteret 
til.

Det foreslås, at det indsættes i § 9 c, stk. 4, at hvis en 
ung, for hvem der er iværksat foranstaltninger efter § 76, 
stk. 3, i serviceloven, bliver visiteret til en kommune efter 
integrationslovens § 10, ydes refusion efter § 9 c, stk. 4, 
som foreslås ændret ved lovforslagets § 1, nr. 6, af denne 
kommune.

Den foreslåede tilføjelse skal ses i sammenhæng med den 
i lovforslagets § 1, nr. 4, foreslåede ophævelse af en tilsva-
rende bestemmelse i § 9 c, stk. 1, 2. pkt., i retssikkerheds-
loven. Den foreslåede flytning af bestemmelsen fra § 9 c, 
stk. 1, 2. pkt., til § 9 c, stk. 4, er begrundet i, at bestem-
melsen i praksis alene har betydning for mellemkommunal 
refusion for udgifter til unge, der modtager efterværnsfor-
anstaltninger efter § 76, stk. 3, i serviceloven. Det findes 
derfor mere hensigtsmæssigt, at bestemmelsen fremgår af 
§ 9 c, stk. 4, i retssikkerhedsloven, der omhandler mellem-
kommunal refusion for udgifter til netop denne gruppe.

Den gældende bestemmelse i § 9 c, stk. 1, 2. pkt., blev 
indsat i retssikkerhedsloven med lov nr. 571 af 31. maj 
2010 om ændring af integrationsloven og forskellige andre 
love (Udvidelse af personkredsen, styrket indsats over for 
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ægtefælleforsørgede m.v.). Der er ikke med den foreslåede 
flytning af bestemmelsen fra § 9 c, stk. 1, 2. pkt., til § 9 
c, stk. 4, påtænkt nogen ændringer i bestemmelsen. Det 
foreslås dermed, at det fortsat vil være således, at refusion 
for efterværnsudgifter afholdes af den boligplaceringskom-
mune, som barnet eller den unge efter integrationslovens 
§ 10 visiteres til af Udlændingestyrelsen i forbindelse med 
meddelelsen af opholdstilladelse. Dette vil gælde uanset, 
om den unge får opholdstilladelse og visiteres til en bolig-
placeringskommune under en anbringelse før det fyldte 18. 
år, eller mens den unge modtager efterværnsforanstaltninger 
efter § 76, stk. 3, i serviceloven efter det fyldte 18. år.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 1, nr. 4, samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 og 
2.2.3.

Til nr. 8

Det fremgår af § 9 c, stk. 5, i retssikkerhedsloven, at en 
borgers opholdskommune har ret til refusion efter § 9 c, stk. 
1, når borgeren er flyttet til et tilsvarende tilbud i en anden 
kommune efter § 108, stk. 2, og § 192 i serviceloven, § 58 
a i almenboligloven eller lov om friplejeboliger. Bestemmel-
sen omhandler således tilfælde, hvor en borger har gjort 
brug af reglerne om frit valg til at vælge et tilbud i en anden 
kommune.

Det foreslås, at henvisningen i § 9 c, stk. 5, til, at kommunen 
ved en borgers brug af reglerne om frit valg har ret til mel-
lemkommunal refusion efter § 9 c, stk. 1, i retssikkerhedslo-
ven, ændres, således at det i stedet fremgår, at kommunen 
i sådanne tilfælde har ret til mellemkommunal refusion for 
udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1, og efter 
serviceloven.

Med lovforslagets § 1, nr. 3, foreslås det, at henvisningen 
til serviceloven i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven 
udgår. Den foreslåede ændring i lovforslagets § 1, nr. 3, af 
§ 9 c, stk. 1, 1. pkt., er begrundet i, at bestemmelsen generelt 
blev overflødiggjort med indførelsen af sammenhæng mel-
lem visitationskompetence og finansieringsansvar med lov 
nr. 550 af 26. maj 2010 og lov nr. 397 af 28. maj 2003. Der 
er dog fortsat behov for, at en borgers opholdskommune har 
ret til mellemkommunal refusion i enkelte undtagelsestilfæl-
de. Et af dem er tilfælde, hvor en borger har anvendt sin ret 
til frit at vælge et tilbud i en anden kommune efter § 108, 
stk. 2, eller § 192 i serviceloven, § 58 a i almenboligloven 
eller lov om friplejeboliger. Med den foreslåede tilføjelse 
til § 9 c, stk. 5, vil der også fremadrettet være refusion 
for udgifter efter serviceloven såvel som efter de love, der 
er nævnt i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., som foreslås ændret ved 
lovforslagets § 1, nr. 3, i denne situation.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 1, nr. 3, og de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 og 
2.2.3.

Til nr. 9

Det fremgår af § 9 c, stk. 6, 1. pkt., i retssikkerhedsloven, 
at en borgers opholdskommune har ret til refusion, når en 
person får ophold i et tilbud nævnt i § 9 c, stk. 2, 4 eller 5, 
og borgerens tidligere opholdskommune var bekendt med de 
forhold, der begrunder tilbuddet, og det var åbenbart, at der 
måtte gribes ind.

Det foreslås, at det i § 9 c, stk. 6, 1. pkt., tilføjes, at der er 
tale om refusion for udgifter til hjælp efter de love, der er 
nævnt i § 9 c, stk. 1, og efter serviceloven.

Med lovforslagets § 1, nr. 3, foreslås det, at henvisningen 
til serviceloven i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven 
udgår. Den foreslåede ændring i lovforslagets § 1, nr. 3, af 
§ 9 c, stk. 1, 1. pkt., er begrundet i, at bestemmelsen generelt 
blev overflødiggjort med indførelsen af sammenhæng mel-
lem visitationskompetence og finansieringsansvar med lov 
nr. 550 af 26. maj 2010 og lov nr. 397 af 28. maj 2003. Der 
er dog fortsat behov for, at en borgers opholdskommune har 
ret til mellemkommunal refusion i enkelte undtagelsestilfæl-
de. Et af dem er tilfælde, hvor den kommune, hvor borgeren 
tidligere havde ophold, var bekendt med de forhold, der 
ligger til grund for, at borgeren havde brug for et af de 
tilbud, der er nævnt i § 9 c, stk. 2, 4 eller 5, at det var åben-
bart, at der måtte gribes ind, og at kommunen uanset ikke 
tilbød borgeren det nødvendige tilbud. Med den foreslåede 
tilføjelse til § 9 c, stk. 6, 1. pkt., vil der også fremadrettet 
være refusion for udgifter efter serviceloven såvel som efter 
de love, der er nævnt i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., som foreslås 
ændret ved lovforslagets § 1, nr. 3, i sådanne situationer.

Med forslaget vil det endvidere blive tydeliggjort, hvilken 
refusion der er tale om, dvs. at der er tale om refusion for 
udgifter efter de love, der er nævnt i § 9 c, stk. 1, som 
foreslås ændret ved lovforslagets § 1, nr. 3, samt efter ser-
viceloven. Dermed vil der blive en ensretning med formule-
ringen i § 9 c, stk. 4, 5 og 12.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 1, nr. 3, og de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 og 
2.2.3.

Til nr. 10

Det fremgår af § 9 c, stk. 6, 2. pkt., i retssikkerhedsloven, 
at et barns eller en ungs opholdskommune har ret til mel-
lemkommunal refusion efter § 9 c, stk. 1, når barnet eller 
den unge får ophold på et anbringelsessted efter § 66 i 
serviceloven som følge af en beslutning fra barnets eller den 
unges tidligere opholdskommune om hjemgivelse, når det er 
åbenbart, at beslutningen om hjemgivelse var ubegrundet.

Det foreslås, at ordet ligeledes i § 9 c, stk. 6, 2. pkt., i 
retssikkerhedsloven udgår, og at henvisningen til, at der kan 
opnås refusion efter § 9 c, stk. 1, ændres til, at der kan opnås 
refusion for udgifter efter serviceloven.

Med lovforslagets § 1, nr. 3, foreslås det, at henvisningen 
til serviceloven i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven 
udgår. Den foreslåede ændring af § 9 c, stk. 1, 1. pkt., er 
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begrundet i, at bestemmelsen generelt blev overflødiggjort 
med indførelsen af sammenhæng mellem visitationskompe-
tence og finansieringsansvar med lov nr. 550 af 26. maj 
2010 og lov nr. 397 af 28. maj 2003. Der er dog fortsat 
behov for, at en borgers opholdskommune har ret til mel-
lemkommunal refusion i enkelte undtagelsestilfælde. Et af 
dem er tilfælde, hvor en kommune træffer afgørelse om 
hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt uden for 
hjemmet, det er åbenbart, at beslutningen om hjemgivelse 
er ubegrundet, og den kommune, hvor barnet eller den unge 
efterfølgende får ophold, træffer afgørelse om anbringelse 
af barnet eller den unge på et anbringelsessted efter § 66 
i serviceloven. Med den foreslåede tilføjelse til § 9 c, stk. 
6, 2. pkt., i retssikkerhedsloven vil der også fremadrettet 
være refusion for udgifter efter serviceloven i sådanne situa-
tioner. Den foreslåede sletning af ligeledes er af ren sproglig 
karakter.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 1, nr. 3, og de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 og 
2.2.3.

Til nr. 11

Det fremgår af § 9 c, stk. 12, 1. pkt., i retssikkerhedsloven, 
at kommuner uden for de tilfælde, der er reguleret i § 9 
c, stk. 2-6, indbyrdes kan aftale, at en tidligere opholdskom-
mune fortsat afholder udgifter til hjælp efter de love, der er 
nævnt i § 9 c, stk. 1.

Det foreslås, at det tilføjes til § 9 c, stk. 12, 1. pkt., at der 
udover mellemkommunal refusion for udgifter til hjælp efter 
de love, der er nævnt i § 9 c, stk. 1, også kan aftales mellem-
kommunal refusion for udgifter til hjælp efter serviceloven.

Med lovforslagets § 1, nr. 3, foreslås det, at henvisningen 
til serviceloven i § 9 c, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven 
udgår. Den foreslåede ændring af § 9 c, stk. 1, 1. pkt., er 
begrundet i, at bestemmelsen generelt blev overflødiggjort 
med indførelsen af sammenhæng mellem visitationskompe-
tence og finansieringsansvar med lov nr. 550 af 26. maj 
2010 og lov nr. 397 af 28. maj 2003. Der er dog fortsat 
behov for, at en borgers opholdskommune har ret til mel-
lemkommunal refusion i enkelte undtagelsestilfælde. Et af 
dem er tilfælde, hvor kommuner uden for de situationer, 
der er reguleret i § 9 c, stk. 2-6, aftaler, at der skal være 
mellemkommunal refusion. Med den foreslåede tilføjelse til 
§ 9 c, stk. 12, 1. pkt., vil kommunerne også fremadrettet 
kunne aftale, at der skal være mellemkommunal refusion for 
udgifter til hjælp efter serviceloven.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 
§ 1, nr. 3, og de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.2 og 
2.2.3.

Til nr. 12

Det fremgår af § 37 a i retssikkerhedsloven, at kommunal-
bestyrelsen nedsætter et handicapråd i hver kommune. Han-
dicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappo-

litiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne 
og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der 
vedrører mennesker med handicap. Efter § 37 a, stk. 3, 
sammensættes handicaprådet af tre til syv medlemmer fra 
handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstil-
ling fra Danske Handicaporganisationer og tre til syv med-
lemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af 
dens medlemmer.

Efter § 37 a, stk. 4, kan social- og ældreministeren fastsætte 
nærmere regler om handicaprådets sammensætning. Denne 
bemyndigelse er anvendt til at fastsætte regler i bekendtgø-
relse om råd på det sociale område. Det fremgår af § 1, 
stk. 1, i denne bekendtgørelse, at handicaprådet skal sam-
mensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskel-
lige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, 
herunder både voksne og børn med handicap. Det fremgår 
af § 1, stk. 5, at kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale 
handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske 
Handicaporganisationer skal være repræsenteret i handica-
prådet blandt de tre til syv medlemmer fra handicaporgani-
sationerne i kommunen. Det fremgår videre, at antallet af 
medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisatio-
ner eller grupperinger, ikke kan overstige antallet af med-
lemmer, som er udpeget efter indstilling fra Danske Handi-
caporganisationer.

Det foreslås, at henvisningen til ”udpeget efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer” i § 37 a, stk. 3, 1. pkt., ud-
går. Samtidigt foreslås det, at det i et nyt punktum i § 37 a, 
stk. 3, tilføjes, at medlemmerne fra handicaporganisationer-
ne udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisatio-
ner, idet kommunalbestyrelsen dog kan vælge at udpege et 
antal medlemmer, der ikke må overstige antallet af medlem-
mer, der udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporga-
nisationer, fra lokale handicaporganisationer i kommunen.

Formålet med den foreslåede tilføjelse er at sikre tydelighed 
om, at medlemmerne af handicaprådet fra handicaporgani-
sationerne som udgangspunkt udpeges efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer, men at kommunalbestyrel-
sen kan vælge at udpege et antal medlemmer fra lokale 
handicaporganisationer i kommunen. Disse medlemmer må 
dog ikke overstige antallet af medlemmer, der udpeges efter 
indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Den foreslå-
ede tydeliggørelse er i overensstemmelse med praksis og 
lovgivers intention samt § 1 i bekendtgørelse om råd på det 
sociale område.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.4.2 og 2.4.3.

Til nr. 13

Det fremgår af § 37 a, stk. 1, i retssikkerhedsloven, at kom-
munalbestyrelsen nedsætter et handicapråd i hver kommu-
ne. Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i han-
dicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem 
borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgs-
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mål, der vedrører mennesker med handicap. Efter § 37 a, 
stk. 4, er social- og ældreministeren tillagt bemyndigelse 
til at fastsætte regler om handicaprådets virksomhed og sam-
mensætning. Denne bemyndigelse er anvendt til at fastsætte 
reglerne i §§ 1-6 i bekendtgørelse om råd på det sociale 
område. Det fremgår af § 6 i bekendtgørelsen, at kommunal-
bestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksom-
hed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicap-
kompensation. Det fremgår videre af bestemmelsen, at kom-
munalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 
a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationer-
nes medlemmer af handicaprådet. Medlemmerne er dog ikke 
forpligtede til at modtage disse diæter eller godtgørelse af 
udgifter.

Det foreslås, at det tilføjes til bemyndigelsesbestemmelsen 
i § 37 a, stk. 4, i retssikkerhedsloven, at social- og ældremi-
nisteren ud over regler om handicaprådets virksomhed og 
sammensætning ligeledes kan fastsætte regler om afholdelse 
af udgifter og honorering af handicaprådet.

Formålet med den foreslåede tilføjelse er at sikre tydelighed 
om, at ministeren kan fastsætte regler om, at kommuner-
ne skal afholde udgifter ved handicaprådets virksomhed, 
herunder nødvendige udgifter til handicapkompensation, og 
at handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet 
honoreres efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes 
styrelse. Dette er i overensstemmelse med de regler, der i 
dag er fastsat. Der er således alene tale om en præcisering af 
den gældende hjemmelsbestemmelse.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.5.2 og 2.5.3.

Til nr. 14

Efter servicelovens § 65 kan Ankestyrelsen af egen drift 
tage en sag op, når det må antages, at en kommunalbesty-
relse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sags-
behandlingsskridt eller truffet de fornødne afgørelser i over-
ensstemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankesty-
relsen kan i sådanne sager pålægge kommunen at foretage 
de fornødne sagsbehandlingsskridt eller træffe de fornødne 
afgørelser, ligesom Ankestyrelsen efter § 65, stk. 1, kan 
træffe foreløbig afgørelse om foranstaltninger efter service-
lovens §§ 52 og 52 a samt træffe endelig afgørelse efter 
servicelovens §§ 51, 58, 63, 68 a og 71.

Hvis Ankestyrelsen træffer sådanne afgørelser af egen drift, 
kan Ankestyrelsen herefter pålægge kommunalbestyrelsen 
at gennemføre afgørelserne, herunder inden for en nærmere 
angivet tidsfrist.

Efter § 55, stk. 2, i retssikkerhedsloven træffer Ankestyrel-
sen afgørelse med udvidet votering, dvs. to medlemmer og 
to ankechefer, herunder en formand, på en række områder 
deriblandt i sager om klage over afgørelser truffet af børn og 
unge-udvalget, jf. § 74 i serviceloven.

Det foreslås at ændre retssikkerhedslovens § 55, stk. 2, så 
sager, som Ankestyrelsen beslutter at tage op af egen drift 
efter servicelovens § 65, skal behandles på et møde med 
udvidet votering. Formålet med ændringen er at skabe klare 
rammer for behandlingen af de sager, som Ankestyrelsen 
beslutter at tage op efter reglerne i servicelovens § 65.

Den foreslåede ændring vil således indebære, at sager efter 
servicelovens § 65, som Ankestyrelsen beslutter at tage op 
af egen drift, altid vil skulle behandles på et møde med 
udvidet votering og dermed med deltagelse af 2 medlemmer 
og 2 ankechefer, hvoraf den ene af ankecheferne er formand, 
i overensstemmelse med Ankestyrelsens gældende praksis 
for behandling af disse sager.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger punkt 
2.7.1-2.7.3.

Til nr. 15

Efter § 73, stk. 1, i retssikkerhedsloven kan visse af Anke-
styrelsens afgørelser efter serviceloven som følge af afgørel-
sens indgribende karakter over for borgeren indbringes for 
domstolene efter de særlige regler i kapitel 43 a retspleje-
loven om behandling af sager om administrativ frihedsberø-
velse. Det gælder afgørelser om optagelse i særlige botilbud 
uden samtykke efter servicelovens §§ 129 og 129 a og afgø-
relser om børn og unge-udvalgets beslutninger efter reglerne 
i servicelovens § 169. Ankestyrelsens afgørelse i sådanne 
sager skal foreligge inden otte uger efter, at Ankestyrelsen 
har modtaget klagen. Samtidig med Ankestyrelsens afgørel-
se skal Ankestyrelsen oplyse om adgangen til at forlange 
sagen forelagt domstolene og fristen herfor, jf. § 73, stk. 2, i 
retssikkerhedsloven.

De særlige regler i retsplejelovens kapitel 43 a omfatter, 
at sagen skulle forelægges retten inden fem søgnedage 
(hverdage), hvis den administrativt frihedsberøvede begærer 
det. Det er den myndighed, som har besluttet optagelsen på 
botilbuddet eller anbringelsen, der skal forelægge sagen for 
retten.

I forhold til behandling af sager om børn og unge efter 
serviceloven, sker rettens behandling med de tilpasninger, 
der følger af §§ 170 og 171 i serviceloven. Det er fastsat 
i servicelovens § 170, at byretten under hovedforhandlin-
gen tiltrædes af et retsmedlem, der er sagkyndig i børnefor-
sorg, og et retsmedlem, der er sagkyndig i børne- eller ung-
domspsykiatri eller i psykologi, og byrettens dom kan ikke 
indbringes for landsretten uden Procesbevillingsnævnets til-
ladelse. Det er ligeledes fastsat, at forældremyndighedens 
indehavere og den unge, der er fyldt 12 år, anses som parter 
i disse sager.

Det er i servicelovens § 169 ligeledes fastsat, at Ankesty-
relsens afgørelser efter § 65, stk. 3, ved henvendelse til 
Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået med-
delelse om afgørelsen, kan kræves forelagt retten. Sagerne 
behandles, jf. § 170, stk. 2, i disse tilfælde efter reglerne i 
retsplejelovens kapitel 43 a.

22



Endelig er det fastsat i § 56 i lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet, at Ankestyrelsens afgørelse i sager som 
nævnt i samme lovs § 55, stk. 2, inden fire uger efter, 
at forældremyndighedsindehaveren eller den unge, der er 
fyldt 12 år, har fået meddelelse om afgørelsen, ved henven-
delse til Ankestyrelsen kan kræve afgørelsen forelagt for ret-
ten. Det fremgår videre, at bestemmelserne i servicelovens 
§§ 170-172 finder anvendelse, og disse sager skal således 
også behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a 
med de tilpasninger, der gælder i forhold til behandling af 
sager om børn og unge.

Det foreslås, at § 73, stk. 1, i retssikkerhedsloven ophæves, 
og at der i stedet indsættes som nyt stk. 1, at der kan ske 
indbringelse for retten efter de særlige regler i kapitel 43 
a i retsplejeloven af følgende 1) Ankestyrelsens afgørelse 
om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter §§ 129 
og 129 a i lov om social service, 2) Ankestyrelsens afgørel-
se i sager om børn og unge-udvalgets beslutninger, der er 
omfattet af § 169 i lov om social service, 3)Ankestyrelsens 
afgørelse efter § 65, stk. 3, i lov om social service og 4) 
Ankestyrelsens afgørelse i sager, hvor Ungdomskriminali-
tetsnævnets afgørelse er påklaget til Ankestyrelsen efter § 
55, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Den foreslåede stk. 1 medfører ikke materielle ændringer i 
forhold til, hvilke afgørelser, der kan indbringes for domsto-
lene efter retsplejelovens kapitel 43 a, men alene en samling 
og tydeliggørelse af, hvilke af Ankestyrelsens afgørelser 
efter regler i serviceloven og lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet, der kan indbringes for domstolene efter de 
særlige regler i retsplejelovens kapitel 43 a.

Det foreslås videre fastsat i et nyt stykke 2, at Ankestyrel-
sens afgørelse skal foreligge inden otte uger for afgørelser 
om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter ser-
vicelovens § 129 og 129 a, om børn og unge-udvalgets 
beslutninger efter servicelovens § 169, og om Ungdomskri-
minalitetsnævnets afgørelser efter § 55, stk. 2, i lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der er i forhold til 
fristen for afgørelser om optagelse i særlige botilbud efter 
servicelovens § 129 og 129 a samt afgørelser om børn og 
unge-udvalgets beslutninger efter servicelovens § 169 tale 
om en videreførelse af de hidtil gældende regler i § 73, stk. 
1, sidste punktum, samtidig med at der i bestemmelsen som 
noget nyt også fastsættes en otte ugers frist for Ankestyrel-
sens afgørelser om Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser 
efter § 55, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskrimina-
litet.

Forslaget om en ny § 73, stk. 2, er begrundet i ønsket om, at 
sikre ensartede frister for Ankestyrelsens klagesagsbehand-
ling i indgribende børnesager, som kan indbringes for retten 
efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 43 a, uanset 
om afgørelsen træffes af Ungdomskriminalitetsnævnet eller 
af børn og unge-udvalget i kommunen. Herved sikres, at der 
også i disse sager af hensyn til barnets eller den unges tarv 
hurtigst muligt skabes klarhed over situationen for barnet, 
den unge og forældrene.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.8.3.

Til nr. 16

Det fremgår af § 74 i retssikkerhedsloven, at social- og 
ældreministeren efter forhandling med beskæftigelsesmini-
steren og social- og ældreministeren fastsætter regler for 
behandling af klagesager, herunder også regler om tidsfrister 
for indsendelse og videresendelse af klager m.v.

Det fremgår af kongelig resolution af 21. januar 2021 om 
ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene, at 
det bestemmes, at følgende under Sundheds- og Ældremini-
steriet hørende områder henlægges til Social- og Indenrigs-
ministeriet: ressortansvaret for sager vedrørende ældreområ-
det, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, 
forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., samt res-
sortansvaret for sager vedrørende plejehjem og beskyttede 
boliger. Det fremgår endvidere, at det bestemmes, at beteg-
nelsen for social- og indenrigsministeren fremover skal være 
social- og ældreminister, og at sundheds- og ældreministeren 
fremover skal betegnes som sundhedsminister.

Henvisningen til social- og ældreministeren i § 74 i rets-
sikkerhedsloven, som indtil den 21. januar 2021 var til 
sundheds- og ældreministeren, vedrører ældreområdet. Dette 
område blev med kongelig resolution af 21. januar 2021 
overført til social- og ældreministerens ressort. Social- og 
ældreministeren skal derfor ikke efter den 21. januar 2021 
forhandle med sundhedsministeren om fastsættelsen af reg-
ler for behandling af klagesager. Henvisninger til ministe-
rie- og ministerbetegnelser ændres ved kongelige resolutio-
ner. Dette gælder dog ikke, når der er tale om bestemmelser, 
der indeholder andre elementer end minister- eller ministe-
riebetegnelsen såsom i § 74 i retssikkerhedsloven.

Det foreslås, at § 74 i retssikkerhedsloven konsekvensæn-
dres som følge af ressortændringen, sådan at kravet om 
forhandling med social- og ældreministeren (tidligere sund-
heds- og ældreministeren) udgår af bestemmelsen. Den fore-
slåede ændring er således af teknisk karakter og medfører 
ikke materielle ændringer.

Til nr. 17

Det fremgår af § 77 i retssikkerhedsloven, at Social- og Æl-
dreministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Social- og Æl-
dreministeriet kan anmode Ankestyrelsen om at gennemgå 
kommunalbestyrelsens afgørelser.

Det fremgår af kongelig resolution af 21. januar 2021 om 
ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene, at 
det bestemmes, at følgende under Sundheds- og Ældremini-
steriet hørende områder henlægges til Social- og Indenrigs-
ministeriet: ressortansvaret for sager vedrørende ældreområ-
det, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, 
forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., samt res-
sortansvaret for sager vedrørende plejehjem og beskyttede 
boliger. Det fremgår endvidere, at det bestemmes, at beteg-
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nelsen for social- og indenrigsministeren fremover skal være 
social- og ældreminister, og at sundheds- og ældreministeren 
fremover skal betegnes som sundhedsminister.

Henvisningen til "og Social- og Ældreministeriet" i § 77 
vedrører ældreområdet og var indtil den 21. januar 2021 
en henvisning til Sundheds- og Ældreministeriet. Ældreom-
rådet blev med kongelig resolution af 21. januar 2021 over-
ført til social- og ældreministerens ressort.

Det foreslås, at § 77 i retssikkerhedsloven konsekvensæn-
dres som følge af ressortændringen. Den foreslåede ændring 
er således af teknisk karakter og medfører ikke materielle 
ændringer.

Til nr. 18

Det fremgår af § 80, stk. 2, 2. pkt., i retssikkerhedsloven, 
at Det Rådgivende Praksisudvalg i Ankestyrelsen bl.a. har 
til opgave at rådgive Ankestyrelsen om kriterier for udvæl-
gelse af de klagesager, der kan udtages til behandling med 
deltagelse af beskikkede medlemmer. Der henvises i den 
forbindelse til, at udvælgelsen følger af § 52 c, stk. 2, og 
§ 59 a, stk. 3.

Det foreslås, at henvisningen i § 80, stk. 2, 2. pkt., ændres 
til, at det er sager, der udtages til behandling med deltagelse 
af beskikkede medlemmer efter § 52 c, stk. 1, og § 59 a, stk. 
2.

Den foreslåede ændring er begrundet i, at der er fejl i de 
gældende henvisninger, som derfor foreslås rettet. Den fore-
slåede ændring medfører ingen materiel ændring i, hvad Det 
Rådgivende Praksisudvalg skal rådgive om.

Til nr. 19

Det fremgår af § 80 i retssikkerhedsloven, at Ankestyrelsen 
nedsætter et centralt rådgivende udvalg til støtte for sin ind-
sats med at koordinere praksis. Ankestyrelsens praksiskoor-
dinerende opgave fremgår af § 76 i retssikkerhedsloven, 
hvoraf følger, at Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at 
koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankesty-
relsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, træffes i 
overensstemmelse med lovgivningen. Det fremgår videre, at 
Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne og jobcentrene 
og vejleder om praksis.

Det Rådgivende Praksisudvalgs opgaver er nærmere beskre-
vet i § 80, stk. 2. Heraf fremgår det, at udvalget har til opga-
ve at følge og rådgive Ankestyrelsen om den koordinering 
af praksis, som Ankestyrelsen har pligt til at foretage. Ud-
valget skal desuden rådgive Ankestyrelsen om kriterier for 
udvælgelse af de klagesager, der kan udtages til behandling 
med deltagelse af beskikkede medlemmer efter lovens § 52 
c, stk. 2, og § 59 a, stk. 3.

Det foreslås, at det tilføjes til oplistningen af opgaver for 
Det Rådgivende Praksisudvalg i § 80, stk. 2, at udvalget 
skal rådgive Ankestyrelsen om behovet for opfølgning på 

Ankestyrelsens undersøgelser efter § 76 af kommunernes 
praksis og om generel formidling af og vejledning om An-
kestyrelsens praksis.

Formålet med den foreslåede tilføjelse er at sikre, at Det 
Rådgivende Praksisudvalg fortsat rådgiver Ankestyrelsen 
om behovet for opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelser 
efter § 76 af kommunernes praksis og om generel formid-
ling af og vejledning om Ankestyrelsens praksis. De nævnte 
opgaver har indtil den 14. juni 2021 fremgået af bekendtgø-
relse om retssikkerhed og administration på det sociale om-
råde, men i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelse 
nr. 1152 af 7. juni 2021 om retssikkerhed og administration 
på det sociale område blev det afklaret, at hjemmelsgrundla-
get for disse bestemmelser var utilstrækkeligt.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.3.2 og 2.3.3.

Til nr. 20

Det fremgår af § 87, stk. 1, 1. pkt., i retssikkerhedsloven, 
at social- og ældreministeren nedsætter et Centralt Handi-
capråd, der rådgiver i handicapspørgsmål. Det fremgår af 
§ 87, stk. 1, 2. pkt., at staten betaler udgifterne ved rådets 
virksomhed. I § 87, stk. 2, er social- og ældreministeren 
tillagt bemyndigelse til at fastsætte regler om rådets sam-
mensætning og opgaver. Denne bemyndigelse er anvendt 
til at fastsætte reglerne i § 13 i bekendtgørelse om råd på 
det sociale område. Det fremgår af § 13 i bekendtgørelse 
om råd på det sociale område for det første, at formanden 
for Det Centrale Handicapråd honoreres efter aftale med So-
cial- og Ældreministeriet. For det andet fremgår det, at der 
ydes vederlag og udgiftsgodtgørelse, herunder godtgørelse 
for nødvendige udgifter til handicapkompensation til rådets 
medlemmer i forbindelse med møder i rådet, arbejdsudvalg 
m.v. efter statens regler.

Det foreslås, at det tilføjes til bemyndigelsesbestemmelsen 
i § 87, stk. 2, i retssikkerhedsloven, at social- og ældremini-
steren ud over regler om rådets sammensætning og opgaver 
ligeledes kan fastsætte regler om honorering af Det Centrale 
Handicapråd.

Formålet med den foreslåede tilføjelse er at sikre tydelighed 
om, at ministeren kan fastsætte regler om honorering af 
såvel formanden for og medlemmerne af Det Centrale Han-
dicapråd. Der er således alene tale om en præcisering af den 
gældende hjemmelsbestemmelse.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.5.2 og 2.5.3.

Til § 2

Til nr. 1

§ 32 a i serviceloven regulerer muligheden for hjemmetræ-
ning. Det fremgår af § 32 a, stk. 6, 2. pkt., at kommunal-
bestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere 
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m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge, der hjemme-
trænes, ikke må overstige 500.000 kr. årligt. Det fremgår 
af § 182, stk. 2, at dette beløb reguleres en gang årligt den 
1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en sats-
reguleringsprocent. Det fremgår videre, at beløbet afrundes 
til nærmeste kronebeløb, og at reguleringen foretages første 
gang den 1. januar 2009.

Det foreslås, at beløbet i § 32 a, stk. 6, 2. pkt., ændres fra 
500.000 kr. til 666.689 kr. (2022-niveau).

Den foreslåede ændring er begrundet i, at der med lovforsla-
gets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen i 
§ 182, stk. 2, der vedrører satsreguleringen af beløbet i § 32 
a, stk. 6, 2. pkt., således at det udtrykkeligt fremgår, at belø-
bet først satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører 
et behov for nyfastsættelse af beløbet i § 32 a, stk. 6, 2. pkt. 
Der er således ikke tale om en materiel ændring af beløbet i 
§ 32 a, stk. 6, 2. pkt.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 13, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 2

§ 41 i serviceloven regulerer merudgiftsydelse til børn med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det frem-
går af § 41, stk. 3, at dækning af merudgifter kan ydes, 
når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 kr. pr. år 
(2015-niveau). Det fremgår af § 182, stk. 1, at dette beløb 
reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregulerings-
procenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremgår 
videre, at beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, og at 
reguleringen foretages første gang den 1. januar 2016.

Det foreslås, at beløbet i § 41, stk. 3, 1. pkt., ændres fra 
4.596 kr. til 5.207 kr. (2022-niveau). Det foreslås samtidigt, 
at henvisningen til, at beløbet fremgår i 2015-niveau ændres 
til 2022-niveau.

De foreslåede ændringer er begrundede i, at der med lovfor-
slagets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen i 
§ 182, stk. 1, der vedrører satsreguleringen af beløbet i § 41, 
stk. 3, således at det udtrykkeligt fremgår, at beløbet først 
satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører et behov 
for nyfastsættelse af beløbet i § 41, stk. 3, 1. pkt. Der er 
således ikke tale om en materiel ændring af beløbet i § 41, 
stk. 3.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 13, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 3

§ 42 i serviceloven regulerer tabt arbejdsfortjeneste til per-
soner, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det fremgår 
af § 42, stk. 3, 1. pkt., at ydelsen fastsættes på baggrund 

af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 
31.936 kr. om måneden. Det fremgår af § 182, stk. 3, at 
dette beløb reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 2,0 
pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det på-
gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det 
fremgår videre, at beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, 
og at reguleringen foretages første gang den 1. januar 2021.

Det foreslås, at beløbet i § 42, stk. 3, 1. pkt., ændres fra 
31.936 kr. til 33.063 kr. (2022-niveau).

Den foreslåede ændring er begrundet i, at der med lovforsla-
gets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen i 
§ 182, stk. 3, der vedrører satsreguleringen af beløbet i § 42, 
stk. 3, 1. pkt., således at det udtrykkeligt fremgår, at beløbet 
først satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører et 
behov for nyfastsættelse af beløbet i § 42, stk. 3, 1. pkt. 
Der er således ikke tale om en materiel ændring af beløbet i 
§ 42, stk. 3, 1. pkt.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 13, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 4

§§ 45 og 97 i serviceloven regulerer ledsagelse til henholds-
vis børn og voksne. Det fremgår af § 45, stk. 5, 1. pkt., og 
§ 97, stk. 7, 1. pkt., at udgifter til ledsagerens befordring 
og andre aktiviteter i forbindelse med ledsageordningen kan 
dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Det fremgår 
af § 182, stk. 4, at dette beløb reguleres en gang årligt den 
1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en sats-
reguleringsprocent. Det fremgår videre, at beløbet afrundes 
til nærmeste kronebeløb, og at reguleringen foretages første 
gang den 1. januar 2006.

Det foreslås, at beløbet i § 45, stk. 5, 1. pkt., og § 97, stk. 7, 
1. pkt., ændres fra 663 kr. til 948 kr. (2022-niveau).

De foreslåede ændringer er begrundede i, at der med lovfor-
slagets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen 
i § 182, stk. 4, der vedrører satsreguleringen af beløbet i 
§ 45, stk. 5, 1. pkt., og § 97, stk. 7, 1. pkt., således at 
det udtrykkeligt fremgår, at beløbet først satsreguleres og 
herefter afrundes. Dette medfører et behov for nyfastsættelse 
af beløbet i § 45, stk. 5, 1. pkt., og § 97, stk. 7, 1. pkt. Der er 
således ikke tale om en materiel ændring af beløbet i § 45, 
stk. 5, 1. pkt., og § 97, stk. 7, 1. pkt.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 12, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 5

§ 55, stk. 4, i serviceloven vedrører godtgørelse fra kommu-
nalbestyrelsen af udgifter til kost og logi i forbindelse med 
formidlet døgnophold for børn og unge, når opholdet ikke er 
omfattet af takstfinansiering. Det fremgår af § 55, stk. 4, 2. 
pkt., at for første og andet barn eller ung placeret på samme 
sted udgør godtgørelsen 174 kr. pr. døgn pr. barn under ti 
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år og 186 kr. pr. døgn pr. barn eller ung over ti år (2016-ni-
veau). Det fremgår af § 182, stk. 5, at disse beløb reguleres 
en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, 
jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremgår videre, at 
beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, og at reguleringen 
foretages første gang den 1. januar 2017.

Det foreslås, at beløbene i § 55, stk. 4, 2. pkt., ændres fra 
174 kr. til 195 kr. og fra 186 kr. til 208 kr. Det foreslås sam-
tidigt, at henvisningen til, at beløbet fremgår i 2016-niveau 
ændres til 2022-niveau.

De foreslåede ændringer er begrundede i, at der med lovfor-
slagets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen 
i § 182, stk. 5, der vedrører satsreguleringen af beløbene i 
§ 55, stk. 4, således at det udtrykkeligt fremgår, at beløbene 
først satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører et 
behov for nyfastsættelse af beløbene i § 55, stk. 4, 2. pkt. 
Der er således ikke tale om en materiel ændring af beløbene 
i § 55, stk. 4.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 13, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 6

§ 55, stk. 4, i serviceloven vedrører godtgørelse fra kommu-
nalbestyrelsen af udgifter til kost og logi i forbindelse med 
formidlet døgnophold for børn og unge, når opholdet ikke 
er omfattet af takstfinansiering. Det fremgår af § 55, stk. 4, 
3. pkt., at for tredje barn eller derover placeret på samme 
sted udgør godtgørelsen 162 kr. pr. døgn pr. barn eller ung i 
2016-niveau uanset barnets alder. Det fremgår af § 182, stk. 
5, at dette beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 
satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringspro-
cent. Det fremgår videre, at beløbet afrundes til nærmeste 
kronebeløb, og at reguleringen foretages første gang den 1. 
januar 2017.

Det foreslås, at beløbet i § 55, stk. 4, 3. pkt., ændres fra 162 
kr. til 179 kr. Det foreslås samtidigt, at henvisningen til, at 
beløbet fremgår i 2016-niveau ændres til 2022-niveau.

De foreslåede ændringer er begrundede i, at der med lovfor-
slagets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen 
i § 182, stk. 5, der vedrører satsreguleringen af beløbene i 
§ 55, stk. 4, således at det udtrykkeligt fremgår, at beløbene 
først satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører et 
behov for nyfastsættelse af beløbene i § 55, stk. 4, 3. pkt. 
Der er således ikke tale om en materiel ændring af beløbene 
i § 55, stk. 4.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 13, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 7

§ 100 i serviceloven regulerer merudgiftsydelse til personer 
mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, der har 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og til per-

soner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
der har opsat udbetalingen af folkepension. Det fremgår af 
§ 100, stk. 3, at tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, 
når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.408 kr. 
pr. år svarende til 534 kr. pr. måned. Det fremgår videre, at 
tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, 
hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 
kr.-1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. 
pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i interval-
let 1.501 kr.-2.500 kr. om måneden. Kan borgeren dokumen-
tere merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet 
med et beløb svarende til de faktiske merudgifter. Det frem-
går af § 182, stk. 6, at de beløb, der fremgår af § 100, stk. 3, 
reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregulerings-
procenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremgår 
videre, at beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, og at 
reguleringen foretages første gang den 1. januar 2019.

Det foreslås, at beløbene i § 100, stk. 3, ændres fra 6.408 
kr. til 6.888 kr., fra 534 kr. til 574 kr., fra 1.000 kr. til 1.074 
kr., fra 534 kr.-1.500 kr. til 574 kr.-1.611 kr., fra 2.000 kr. til 
2.148 kr., fra 1.501 kr.-2.500 kr. til 1.612 kr.-2.685 kr., og 
fra 2.500 kr. til 2.685 kr., samt at det for alle beløb angives, 
at det er i 2022-niveau.

De foreslåede ændringer er begrundet i, at der med lovfor-
slagets § 2, nr. 19, foreslås en præcisering af bestemmelsen 
i § 182, stk. 6, der vedrører satsreguleringen af beløbene i 
§100, stk. 3, således at det udtrykkeligt fremgår, at beløbene 
først satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører et 
behov for nyfastsættelse af beløbene i § 100, stk. 3. Der 
er således ikke tale om en materiel ændring af beløbene i 
§ 100, stk. 3.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 19, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 8

§ 114 i serviceloven regulerer støtte til køb af bil til personer 
med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det 
fremgår af § 114, stk. 2, at støtten ydes som et retefrit lån 
inden for en ramme på 187.000 kr. Det fremgår af § 182, 
stk. 7, at dette beløb reguleres en gang årligt den 1. januar 
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings-
procent. Det fremgår videre, at beløbet afrundes til nærme-
ste kronebeløb, der er deleligt med 1.000.

Det foreslås, at beløbet i § 114, stk. 2, ændres fra 187.000 kr. 
til 201.000 kr. (2022-niveau).

Den foreslåede ændring er begrundet i, at der med lovfor-
slagets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen 
i § 182, stk. 7, der vedrører satsreguleringen af beløbet i 
§ 114, stk. 2, således at det udtrykkeligt fremgår, at beløbet 
først satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører et 
behov for nyfastsættelse af beløbet i § 114, stk. 2. Der er 
således ikke tale om en materiel ændring af beløbet i § 114, 
stk. 2.
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Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 13, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2. og 2.6.3.

Til nr. 9

§ 120 i serviceloven regulerer størrelsen af plejevederlaget 
for pasning af døende efter § 119. Det fremgår af § 120, 
stk. 2, 1. pkt., at personer, som ikke er berettiget til plejeve-
derlag efter § 120, stk. 1, får udbetalt 11.609 kr. månedligt 
i plejevederlag. Det fremgår af § 182, stk. 9, at dette beløb 
reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregulerings-
procenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det fremgår 
videre, at beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, og at 
reguleringen foretages første gang den 1. januar 2006.

Det foreslås, at beløbet i § 120, stk. 2, 1. pkt., ændres fra 
11.609 kr. til 16.637 kr. (2022-niveau).

Den foreslåede ændring er begrundet i, at der med lovforsla-
gets § 2, nr. 13, foreslås en præcisering af bestemmelsen i 
§ 182, stk. 9, der vedrører satsreguleringen af beløbet i § 
120, stk. 2, 1. pkt., således at det udtrykkeligt fremgår, at 
beløbet først satsreguleres og herefter afrundes. Dette med-
fører et behov for nyfastsættelse af beløbet i § 120, stk. 2, 
1. pkt. Der er således ikke tale om en materiel ændring af 
beløbet i § 120, stk. 2, 1. pkt.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 13, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 10.

Efter § 174, stk. 1, i serviceloven fastsætter den kommuna-
le, regionale eller private leverandør vejledende takster for 
ydelser og tilbud efter serviceloven, dog inden for de regler 
som social- og ældreministeren fastsætter med hjemmel i 
§ 174, stk. 3. Efter § 174, stk. 1, 2. pkt. fastsættes taksterne 
på baggrund af samtlige budgetterede, direkte og indirekte 
langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen eller drift 
af tilbuddet.

Det fremgår videre af § 174, stk. 3, at social- og ældremini-
steren fastsætter regler om takstberegningen, herunder om 
grundlaget for beregningen, om hvilke ydelser og tilbud 
efter loven der er omfattet af § 174, stk. 1, og om hvornår 
bestemmelsen i § 174, stk. 1, kan fraviges. Bemyndigelsen 
er senest udmøntet ved bekendtgørelse nr. 1017 af 19. au-
gust 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov 
om social service samt betaling for unges ophold i Kriminal-
forsorgens institutioner (finansieringsbekendtgørelsen). Den 
gældende bemyndigelsesbestemmelse i § 174, stk. 3, er af-
grænset til, at social- og ældreministeren kan fastsætte regler 
om, hvilke ydelser efter serviceloven der kan indgå i takst-
fastsættelsen. Der er ikke efter gældende ret hjemmel til, at 
udgifter til visse former for sundhedsfaglig indsats, der ydes 
som led i opholdet på tilbud efter serviceloven, kan indgå i 
beregningen af taksterne for tilbuddet.

Det foreslås, at det i § 174, stk. 3, tilføjes, at social- og 
ældreministeren også kan fastsætte regler om, at sundheds-

faglig indsats efter sundhedsloven skal indgå i beregningen 
af takster.

Den foreslåede ændring vil betyde, at social- og ældremini-
steren vil kunne fastsætte regler om, at visse former for 
sundhedsfaglig indsats efter sundhedsloven skal indgå i be-
regningen af takster for tilbud efter serviceloven.

Sundhedsfaglig indsats skal forstås i overensstemmelse med 
behandlingsbegrebet, som det er defineret i sundhedslovens 
§ 5, og som omfatter undersøgelse, diagnosticering, syg-
domsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfag-
lig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold 
til den enkelte patient. Det er dog ikke alle former for sund-
hedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, der vil kunne 
indregnes i de sociale tilbuds takster.

Det forventes, at bemyndigelsen vil blive anvendt til at 
fastsætte regler om, at omkostninger til visse former for 
sundhedsfaglig indsats, der ydes af tilbuddet til borgere som 
led i opholdet på tilbuddet, indregnes i taksten for tilbuddet 
efter servicelovens § 174, stk. 1. Det vil således alene være 
sundhedsfaglig behandling, der ydes af tilbuddet selv, der vil 
skulle indregnes.

Det forventes således, at der vil blive fastsat regler om, at 
tilbuddets udgifter til sundhedsfaglig behandling, der ikke 
er forbeholdt visse specifikke faggrupper (forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed), samt udgifter til sundhedsfaglig be-
handling, der er forbeholdt visse specifikke faggrupper, men 
hvor tilbuddets personale udfører de sundhedsfaglige opga-
ver på baggrund af delegation fra f.eks. en læge, vil kunne 
indregnes i tilbuddets almindelige takster. Det vil betyde, at 
f.eks. udgifter til simpel sårpleje og til medicinhåndtering vil 
kunne indregnes i tasterne.

Den sundhedsfaglige indsats, der indgår i taksterne, er såle-
des indsats, der ligger tæt op ad den almindelige omsorg, der 
er en naturlig del af dagligdagen i et botilbud.

Der vil ikke blive ændret ikke på fordelingen af ansvar 
mellem kommune og tilbud i forhold til, hvem der skal 
levere sundhedsydelser til borgere, der har ophold på et 
servicelovstilbud.

Da det foreslås, at udgifterne til de omfattede sundhedsind-
satser vil indgå i taksten for ydelsen i form af ophold på et 
botilbud efter serviceloven, og da det fremgår af § 9 c, stk. 
9, 2. pkt., i retssikkerhedsloven, at hvis der for en ydelse er 
fastsat en takst, har opholdskommunen ret til refusion sva-
rende til taksten, vil der være adgang til mellemkommunal 
refusion for hele taksten i de få tilfælde, hvor der er adgang 
til mellemkommunal refusion for udgiften til opholdet efter 
serviceloven.

Bemyndigelsen forventes ikke anvendt til at fastsætte reg-
ler om, at udgifter til kommunale sundhedsydelser (behand-
linger), der ydes efter sundhedsloven, kan indregnes i tak-
sterne for tilbud efter serviceloven. Sådanne udgifter, der 
altså ikke forventes at ville kunne indregnes i taksten, 
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er bl.a. udgifter til hjemmesygeplejeydelser efter sundheds-
lovens § 138, forebyggende ydelser efter sundhedslovens 
§§ 120-123, kommunal børne- og ungdomstandpleje efter 
sundhedslovens §§ 127 og 129, tandpleje efter sundheds-
lovens §§ 131, 133, 134 a og 135, genoptræningsydelser 
efter sundhedslovens § 140, fysioterapiydelser m.v. efter 
sundhedslovens §§ 140 a og 140 b, behandling for alkohol-
misbrug efter sundhedslovens § 141, lægelig stofmisbrugs-
behandling efter sundhedslovens § 142, befordringsgodtgø-
relse efter sundhedslovens § 170 og befordring i forbindelse 
med genoptræning efter sundhedslovens § 140 og § 168, stk. 
1.

Med den foreslåede ændring modvirkes den uhensigtsmæs-
sige effekt, at kommuner, der opretter et specialiseret tilbud 
efter serviceloven i kommunen, belastes uforholdsmæssigt 
økonomisk ved at have betalingsforpligtelsen for sundheds-
ydelser for borgere visiteret til tilbuddet af en anden kom-
mune.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.1.2 og 2.1.3.

Til nr. 11

§ 176 i serviceloven regulerer statsrefusion til kommunerne 
for udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven. Det frem-
går af § 176, stk. 1, 1. pkt., at i de tilfælde, hvor udgifterne 
til hjælp og støtte til en person under 67 år i en konkret 
sag overstiger 830.000 kr. årligt, refunderer staten 25 pct. 
af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette 
beløb. Det fremgår videre af § 176, stk. 1, 2. pkt., at for den 
del af udgifterne, der overstiger 1.630.000 kr. årligt, udgør 
statsrefusionen 50 pct. Endelig fremgår af § 176, stk. 1, 3. 
pkt., at for den del af udgifterne, der overstiger 2.050.000 kr. 
årligt, udgør statsrefusionen 75 pct. Det fremgår af § 182, 
stk. 11, at beløbene i § 176, stk. 1, reguleres en gang årligt 
den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en 
satsreguleringsprocent. Det fremgår videre, at beløbet afrun-
des til nærmeste 10.000 kr., og at reguleringen foretages 
første gang den 1. januar 2021.

Det foreslås, at beløbene i § 176, stk. 1, ændres fra 830.000 
kr. årligt (2020-niveau) til 860.000 kr. årligt (2022-niveau), 
fra 1.630.000 kr. årligt (2020-niveau) til 1.680.000 kr. år-
ligt (2022-niveau) og 2.050.000 kr. årligt (2020-niveau) til 
2.120.000 kr. årligt (2022-niveau).

De foreslåede ændringer er begrundede i, at der med lovfor-
slagets § 2, nr. 19, foreslås en præcisering af bestemmelsen 
i § 182, stk. 11, der vedrører satsreguleringen af beløbet i 
§ 176, stk. 1, således at det udtrykkeligt fremgår, at beløbene 
først satsreguleres og herefter afrundes. Dette medfører et 
behov for nyfastsættelse af beløbene i § 176, stk. 1. Der 
er således ikke tale om en materiel ændring af beløbene i 
§ 176, stk. 1.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 19, samt 
de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 12

Det fremgår af servicelovens § 176, at i de tilfælde, hvor 
udgifterne til hjælp og støtte efter loven for en person under 
67 år i en konkret sag overstiger 830.000 kr. årligt (2020-ni-
veau), refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens 
udgifter, som ligger over dette beløb, mens refusionen for 
den del af udgifterne, der overstiger 1.630.000 kr. årligt 
(2020-niveau), udgør 50 pct. Endeligt fremgår det, at for den 
del af udgifterne, der overstiger 2.050.000 kr. årligt (2020-
niveau), udgør statsrefusionen 75 pct. Det fremgår videre af 
stk. 2, at reglerne også finder anvendelse for summen af en 
kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven for børn og 
unge under 18 år, og udgifter til hjælp og støtte efter lovens 
§§ 76 og 76 a for unge i alderen 18-22 år, når de pågældende 
børn og unge tilhører samme husstand.

Det foreslås, at der indsættes et nyt punktum i § 176, stk. 2, 
hvori fastsættes, at i udgifterne efter § 176, stk. 2, 1. pkt., 
indgår også kommunens udgifter til foranstaltninger efter 
§§ 13-17 og 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-
tet.

Den foreslåede ændring er begrundet i ønsket om at sikre 
kommunerne adgang til refusion efter reglerne om særligt 
dyre enkeltsager til udgifterne til fuldbyrdelse af foranstalt-
ninger efter de omtalte bestemmelser i lov om bekæmpelse 
af ungdomskriminalitet.

Forslaget indebærer, at kommunerne vil kunne medtage de 
samlede udgifter til et barn eller en ung efter både service-
loven og §§ 13-17 og 32 i lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet, i opgørelsen af udgifter, som kan omfattes 
af reglerne om statsrefusion. Det betyder også, at kommu-
nernes udgifter til foranstaltninger iværksat efter lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet vil kunne indgå i kom-
munernes opgørelse af udgifter til søskende i den samlede 
husstand, når betingelserne herfor er oplyst.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.9.1-2.9.3.

Til nr. 13

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 1, at det beløb, der er nævnt i § 41, regule-
res en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocen-
ten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes 
til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang 
den 1. januar 2016.

Det fremgår videre af § 182, stk. 2, at det beløb, der er 
nævnt i § 32 a, stk. 6, reguleres en gang årligt den 1. januar 
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings-
procent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Regule-
ringen foretages første gang den 1. januar 2009.

Af § 182, stk. 3, fremgår, at det beløb, der er nævnt i § 42, 
stk. 3, reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. 
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tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågæl-
dende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet 
afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages 
første gang den 1. januar 2021.

Af § 182, stk. 4, fremgår, at det beløb, der er nævnt i § 45, 
stk. 5, og § 97, stk. 7, reguleres en gang årligt den 1. januar 
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings-
procent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Regule-
ringen foretages første gang den 1. januar 2006.

Af § 182, stk. 5, fremgår, at de beløb, der er nævnt i § 55, 
stk. 4, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregu-
leringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Belø-
bet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foreta-
ges første gang den 1. januar 2017.

Af § 182, stk. 7, fremgår, at det beløb, der er nævnt i § 114, 
stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregu-
leringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Belø-
bet afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 
1.000.

Endelig fremgår det af § 182, stk. 9, at det beløb, der er 
nævnt i § 120, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar 
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings-
procent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Regule-
ringen foretages første gang pr. 1. januar 2006.

Det foreslås, at det i § 182, stk. 1, 2. pkt., § 182, stk. 2, 
2. pkt., § 182, stk. 3, 2. pkt., § 182, stk. 4, 2. pkt., § 182, 
stk. 5, 2. pkt., § 182, stk. 7, 2. pkt., og § 182, stk. 9, 2. 
pkt., præciseres, at det er det beløb, der fremkommer efter 
regulering, der afrundes.

De foreslåede ændringer er begrundede i, at det bør frem-
gå klart, at det beløb, der afrundes, efter bestemmelserne i 
§ 182, stk. 1-5, 7 og 9, er det satsregulerede beløb. Dvs. at 
beløbet ikke først afrundes og derefter satsreguleres. Dette 
fremgår eksplicit af § 182, stk. 8, og vil med de foreslåede 
ændringer også fremgå af § 182, stk. 1-5, 7 og 9.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 14

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår så-
ledes af § 182, stk. 1, at det beløb, der er nævnt i § 41, 
reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregulerings-
procenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Regulerin-
gen foretages første gang den 1. januar 2016.

Det foreslås, at årstalsangivelsen i § 182, stk. 1, 3. pkt., 
ændres fra 2016 til 2023.

Den foreslåede ændring skyldes, at beløbet i § 41 med lov-
forslagets § 2, nr. 2, foreslås nyfastsat til 2022-niveau som 
følge af lovforslagets § 2, nr. 13.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 2 og 13, 
samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 15

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 2, at det beløb, der er nævnt i § 32 a, 
stk. 6, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregule-
ringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Regu-
leringen foretages første gang den 1. januar 2009.

Det foreslås, at årstalsangivelsen i § 182, stk. 2, 3. pkt., 
ændres fra 2009 til 2023.

Den foreslåede ændring skyldes, at beløbet i § 32 a, stk. 
6, med lovforslagets § 2, nr. 1, foreslås nyfastsat til 2022-ni-
veau som følge af lovforslagets § 2, nr. 13.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 1 og 13, 
samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 16

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 3, at det beløb, der er nævnt i § 42, stk. 
3, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt 
eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende 
finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen 
foretages første gang den 1. januar 2021.

Det foreslås, at årstalsangivelsen i § 182, stk. 3, 3. pkt., 
ændres fra 2021 til 2023.

Den foreslåede ændring skyldes, at beløbet i § 42, stk. 3, 
med lovforslagets § 2, nr. 3, foreslås nyfastsat til 2022-ni-
veau som følge af lovforslagets § 2, nr. 13.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 2 og 13, 
samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2. og 2.6.3.

Til nr. 17

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 4, at det beløb, der er nævnt i § 45, stk. 
5, og § 97, stk. 7, reguleres en gang årligt den 1. januar 
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings-
procent. Tilsvarende gælder efter § 182, stk. 9, for det beløb, 
der er nævnt i § 120, stk. 2.

Det foreslås, at årstalsangivelsen i § 182, stk. 4, 3. pkt., og 
§ 182, stk. 9, 3. pkt., ændres fra 2006 til 2023.

Den foreslåede ændring skyldes, at beløbene i § 45, stk. 
5, § 97, stk. 7, og § 120, stk. 2, med lovforslagets § 2, 
nr. 4 og 9, foreslås nyfastsat til 2022-niveau som følge af 
lovforslagets § 2, nr. 13.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 4, 9 og 
13, samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.
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Til nr. 18

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 5, at det beløb, der er nævnt i § 55, stk. 
4, reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. 
lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen foretages 
første gang den 1. januar 2017.

Det foreslås, at årstalsangivelsen i § 182, stk. 5, 3. pkt., 
ændres fra 2017 til 2023.

Den foreslåede ændring skyldes, at beløbet i § 55, stk. 4, 
med lovforslagets § 2, nr. 5, foreslås nyfastsat til 2022-ni-
veau som følge af lovforslagets § 2, nr. 13.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 5 og 13, 
samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 19

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 6, at de beløb, der er nævnt i § 100, stk. 3, 
reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregulerings-
procenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene 
afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages 
første gang den 1. januar 2019.

Det fremgår endvidere af § 182, stk. 11, at beløbene i §§ 176 
og 176 a reguleres en gang årligt den 1. januar, første gang 
pr. 1. januar 2013, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om 
en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes til nærmeste 
10.000 kr.

Det foreslås, at det i § 182, stk. 6, 2. pkt., og § 182, stk. 11, 
2. pkt., præciseres, at det er det beløb, der fremkommer efter 
regulering, der afrundes.

De foreslåede ændringer er begrundet i, at det bør fremgå 
klart, at det beløb, der afrundes, efter bestemmelserne i 
§ 182, stk. 6 og 11, er det satsregulerede beløb. Dvs. at 
beløbet ikke først afrundes og derefter satsreguleres. Dette 
fremgår eksplicit af § 182, stk. 8, og vil med de foreslåede 
ændringer også fremgå af § 182, stk. 6 og 11.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 20

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 6, at de beløb, der er nævnt i § 100, stk. 
3, reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. 
lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen foretages 
første gang den 1. januar 2019.

Det foreslås, at årstalsangivelsen i § 182, stk. 6, 3. pkt., 
ændres fra 2019 til 2023.

Den foreslåede ændring skyldes, at beløbene i § 100, stk. 
3, med lovforslagets § 2, nr. 7, foreslås nyfastsat til 2022-ni-
veau som følge af lovforslagets § 2, nr. 19.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 7 og 19, 
samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 21

Det fremgår af § 182, stk. 7, i serviceloven, at det beløb, 
der er nævnt i § 114, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. 
januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregu-
leringsprocent.

Det foreslås, at der i § 182, stk. 7, indsættes et 3. pkt., 
hvormed det tydeliggøres, at reguleringen sker første gang 
den 1. januar 2023.

Ændringen vil medføre en præcisering af reguleringen af 
beløbet i § 114, stk. 2.

Der er ikke med ændringen tilsigtet en indholdsmæssig æn-
dring af satsreguleringen.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.6.2. og 2.6.3.

Til nr. 22

§ 182 i serviceloven indeholder bestemmelser om satsregu-
leringen af en række beløb i serviceloven. Det fremgår såle-
des af § 182, stk. 11, at beløbene, der er nævnt i § 176, 
reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. 
lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen foretages 
første gang den 1. januar 2021.

Det foreslås, at årstalsangivelsen i § 182, stk. 11, 1. pkt., 
ændres fra 2021 til 2023.

Den foreslåede ændring skyldes, at beløbet i § 176 med 
lovforslagets § 2, nr. 11, foreslås nyfastsat til 2022-niveau 
som følge af lovforslagets § 2, nr. 19.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2, nr. 11 og 
19, samt de almindelige bemærkninger, punkt 2.6.2 og 2.6.3.

Til nr. 23

Det fremgår af § 184, stk. 1, i serviceloven, at for at fremme 
forsøgsvirksomhed og udvikling på det sociale område kan 
Social- og Ældreministeriet efter ansøgning fra en kommu-
nalbestyrelse, et regionsråd eller et privat tilbud give god-
kendelse til, at lovens bestemmelser fraviges i forbindelse 
med et forsøg. Godkendelse gives for en afgrænset forsøgs-
periode. Det er en betingelse for godkendelse, at forsøget 
evalueres. Det fremgår af § 184, stk. 3, godkendelse efter 
§ 184, stk. 1 til forsøg, der indebærer fravigelse af service-
lovens §§ 79, 79 a, 81 a, 83, 83 a, 84, 86, 88, 90-94 a og 
119-122, § 139, stk. 2, § 161, stk. 1, 3 og 4, og §§ 192 og 
192 a, gives af Social- og Ældreministeriet.

Det fremgår af kongelig resolution af 21. januar 2021 om 
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ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene, at 
det bestemmes, at følgende under Sundheds- og Ældremini-
steriet hørende områder henlægges til Social- og Indenrigs-
ministeriet: ressortansvaret for sager vedrørende ældreområ-
det, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, 
forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., samt res-
sortansvaret for sager vedrørende plejehjem og beskyttede 
boliger. Det fremgår endvidere, at det bestemmes, at beteg-
nelsen for social- og indenrigsministeren fremover skal være 
social- og ældreminister, og at sundheds- og ældreministeren 
fremover skal betegnes som sundhedsminister.

Henvisningen til Social- og Ældreministeriet i § 184, stk. 
3, i serviceloven var indtil den 21. januar 2021 til Sund-
heds- og Ældreministeriet, og de i bestemmelsen opregnede 
bestemmelser i serviceloven vedrører ældreområdet. Dette 
område blev med kongelig resolution af 21. januar 2021 
overført til social- og ældreministerens ressort. Det er der-
for Social- og Ældreministeriet, der efter § 184, stk. 3, i 
serviceloven godkender forsøg, der indebærer fravigelse af 
servicelovens §§ 79, 79 a, 81 a, 83, 83 a, 84, 86, 88, 90-94 
a og 119-122, § 139, stk. 2, § 161, stk. 1, 3 og 4, og §§ 192 
og 192 a, ligesom Social- og Ældreministeriet efter § 184, 
stk. 1, giver godkendelse til forsøg, der i øvrigt fraviger 
servicelovens bestemmelser.

Henvisninger til ministerie- og ministerbetegnelser ændres 
ved kongelige resolutioner. Dette gælder dog ikke, når der 
er tale om bestemmelser, der indeholder andre elementer 
end minister- eller ministeriebetegnelsen såsom i § 184 i 
serviceloven.

Det foreslås, at bestemmelsen i § 184 i serviceloven konse-
kvensændres som følge af ressortændringen, sådan at stk. 3 
ophæves, og at henvisningen til stk. 3 i stk. 1 udgår. Den 
foreslåede ændring er af teknisk karakter og vil ikke medfø-
re materielle ændringer.

Til § 3

Til nr. 1 og 2

Med lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af 
lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksen-
ansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (mere 
kvalitet i plejefamilier), blev der indført nye plejefamiliety-
per i servicelovens § 66, og plejefamilietyperne plejefami-
lie og kommunal plejefamilie finder derfor ikke anvendelse 
længere, når der skal træffes afgørelse om valg af anbringel-
sessted for et barn eller en ung. Loven trådte i kraft den 1. 
juni 2019. Med lovændringen blev de nye plejefamilietyper 
almen plejefamilie, specialiseret plejefamilie og forstærket 
plejefamilie indført i servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1-3.

Ved en fejl blev plejefamilietyperne i lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet ikke ændret i forbindelse med lovæn-
dringen. Formålet med de foreslåede ændringer i § 3, nr. 1 
og 2, er at rette denne fejl.

Til nr. 3

Efter § 53 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
har kommunalbestyrelsen ansvaret for at indbringe sagerne 
for Ungdomskriminalitetsnævnet og bidrage til sagernes op-
lysning. Kommunalbestyrelsen har ligeledes ansvaret for 
at sikre, at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser efter 
§§ 12-14 fuldbyrdes.

Der er i § 54 i samme lov fastsat regler om kommunalbe-
styrelsens tilsyn med børn og unge, der er underlagt en 
afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er ikke fast-
sat særskilte regler om finansiering af de udgifter, der er 
forbundet med kommunalbestyrelsens iværksættelse af Ung-
domskriminalitetsnævnets afgørelser.

Det foreslås, at det i en ny bestemmelse som § 54 a fast-
sættes, at kommunen endeligt afholder udgifter til foranstalt-
ninger iværksat i henhold til afgørelser truffet efter lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Det foreslås videre, at 
der fastsættes en bemyndigelse for social- og ældreministe-
ren til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte 
nærmere regler om betaling for ophold i delvis lukkede 
døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstituti-
oner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, 
når opholdet sker i henhold til en afgørelse truffet af Ung-
domskriminalitetsnævnet, jf. §§ 15 og 16 i lov om bekæm-
pelse af ungdomskriminalitet.

Herved sikres dels, at der fremover er udtrykkelig hjemmel 
for kommunerne til at afholde disse udgifter, dels at der vil 
kunne fastsættes nærmere regler om betaling for ophold i 
de nævnte institutionstyper eller afdelinger. Det forventes, at 
der vil blive fastsat betalingsregler svarende til de regler, der 
gælder for takster og for kommunernes betaling, når afgørel-
sen om anbringelse på de pågældende anbringelsessteder er 
truffet af børn og unge-udvalget i kommunen efter reglerne i 
servicelovens §§ 63 a-63 c.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.9.2 og 2.9.3.

Til § 4

Det foreslås med stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 
2022.

Det foreslås i stk. 2, at serviceloven § 176, som foreslås 
ændret ved lovforslagets § 2, nr. 12 finder anvendelse for 
Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser truffet fra den 1. 
januar 2019. Det foreslås videre, at for Ungdomskriminali-
tetsnævnets afgørelser truffet i perioden 1. januar 2019 til og 
med den 31. december 2020 finder reglerne i servicelovens 
§ 176 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, 
anvendelse.

Dette vil medføre, at kommunernes udgifter til foranstalt-
ninger efter §§ 13-17 og 32 i lov om bekæmpelse af ung-
domskriminalitet, der vedrører perioden fra 1. januar 2019 
og frem vil være omfattet af adgangen til refusion for sær-
ligt dyre enkeltsager. Kommunerne får således adgang til 
at hjemtage statsrefusion for de udgifter, der oversteg refu-
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sionsgrænserne for særligt dyre enkeltsager i henholdsvis 
2019 og 2020 efter de dagældende regler i servicelovens 
§ 176 a og fra 1. januar 2021 efter de nuværende regler i 
servicelovens § 176.

Herved sikres, at de enkelte kommuner, som siden den 1. ja-
nuar 2019 har lidt et refusionstab for udgifter til de angivne 
foranstaltninger, der før indførelse af lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet ville være iværksat efter serviceloven, 
også vil få adgang til at hjemtage refusion såfremt de kom-
munale udgifter til de nævnte foranstaltninger overstiger re-
fusionsgrænserne efter de regler og satser, der var gældende 
i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Ændringen vil ikke have betydning for de konkrete indsatser 
for børn, unge og deres familier, men vedrører beregningen 
af de kommunale udgifter og de kommunale regnskaber 
samt den statslige refusionsordning.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, 
punkt 2.9.1-2.9.3.

Loven vil ikke gælde for Færøerne og Grønland, da retssik-
kerhedsloven, jf. § 90, stk. 1, i retssikkerhedsloven, service-
loven, jf. § 196, stk. 1, i serviceloven, og lov om bekæmpel-
se af ungdomskriminalitet, jf. § 63 i lov om ungdomskrimi-
nalitet, ikke gælder for Færøerne og Grønland og ikke kan 
sættes i kraft for disse dele af riget.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

Social- og Ældreministeriet

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1555 af 2. november 2020, 
som ændret ved § 5 i lov nr. 2189 af 29. december 2020, § 3 
i lov nr. 2190 af 29. december 2020 og § 4 i lov nr. 465 af 
20. marts 2021 foretages følgende ændringer:

§ 2. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Social- og ældreministeren bestemmer, på beskæfti-

gelsesområdet efter forhandling med beskæftigelsesministe-
ren og på ældreområdet efter forhandling med social- og 
ældreministeren, hvilke sager denne lov helt eller delvis skal 
gælde for.

1. I § 2, stk. 3, udgår »og på ældreområdet efter forhandling 
med social- og ældreministeren«.

§ 9. ---
Stk. 2-12. ---
Stk. 13. Opstår der uenighed mellem to eller flere kom-

muner om, hvilken kommune der er en persons opholds-
kommune, må den af de uenige kommuner, som personen 
har eller senest har haft folkeregisteradresse i, fungere som 
opholdskommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune 
der er rette opholdskommune. Når rette opholdskommune 
er blevet bestemt, og den fungerende opholdskommune ikke 
er personens opholdskommune, yder opholdskommunen re-
fusion for den fungerende opholdskommunes udgifter i den 
periode, hvor uenigheden har bestået. Refusionen beregnes 
som refusion efter § 9 c, stk. 1.

2. I § 9, stk. 13, 3. pkt., indsættes efter »§ 9 c, stk. 1«: », dog 
således at opholdskommunen også yder refusion for udgifter 
efter lov om social service«.

Stk. 14. ---

§ 9 c. Opholdskommunen har ret til at få dækket sin andel 
af udgifterne til hjælp efter lov om social service, lov om 
aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lov om individuel boligstøtte, § 52, stk. 1, i lov om social 
pension, § 50, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v. og § 3, stk. 1m 
nr. 11 og 16, jf. §§ 2 og 5, i lov om kommunernes finansie-
ring af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Ud-
betaling Danmark og arbejdsløshedskasserne af den tidligere 
opholdskommune efter stk. 2-6. Bliver et barn eller en ung, 
der er anbragt uden for hjemmet, eller over for hvem der er 
iværksat foranstaltninger efter § 76, stk. 3, i lov om social 
service, visiteret til en kommune efter integrationslovens § 
10, ydes refusion efter stk. 2, nr. 6, og stk. 4 dog af denne 
kommune.

3. I § 9 c, stk. 1, 1. pkt., udgår »lov om social service,« 
og efter »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,« indsættes: 
»lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,«.

4. § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

Stk. 2. Opholdskommunen har ret til refusion, når den tid-
ligere kommune eller anden offentlig myndighed har med-
virket til, at en person får ophold i

5. I § 9 c, stk. 2 og 3, indsættes efter »refusion«: »for 
udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1«.

1) boformer efter §§ 107-110 og 192 i lov om social service,
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2) boliger efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om 
almene boliger m.v.,
3) institutioner under sygehusvæsenet,
4) institutioner under Kriminalforsorgen,
5) boliger, boformer m.v., der træder i stedet for og kan 
sidestilles med boformer m.v. under nr. 1-4,
6) anbringelsessteder for børn og unge efter § 66 i lov om 
social service eller
7) døgnophold efter § 76 a i lov om social service.

Stk. 3. Opholdskommunen har ret til refusion, når en per-
son har fået ophold i en anden kommune i
1) en af KFUM᾽s soldaterrekreationer drevet af KFUMs 
Soldatermission,
2) et veteranhjem drevet af Fonden Danske Veteranhjem 
eller
3) Veteranbo drevet af KFUMs Soldatermission.

Stk. 4. Opholdskommunen har ret til refusion fra den 
kommune, der har truffet afgørelse om anbringelse af et 
barn eller en ung uden for hjemmet, når der iværksættes 
foranstaltninger for den unge efter § 76, stk. 3, i lov om 
social service. Når den kommune, der har truffet afgørelse 
om anbringelsen, selv har ret til refusion efter stk. 6, ydes 
refusionen dog af den kommune, der var refusionspligtig 
efter stk. 6.

6. I § 9 c, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »refusion«: »for 
udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1, og efter 
lov om social service«.

7. I § 9 c, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:
»Bliver en ung, for hvem der er iværksat foranstaltninger 

efter § 76, stk. 3, i lov om social service, visiteret til en 
kommune efter integrationslovens § 10, ydes refusion efter 
1. pkt. dog af denne kommune.«

Stk. 5. Opholdskommunen har ret til refusion efter stk. 1, 
når en person er flyttet til et tilsvarende tilbud i en anden 
kommune efter

8. I § 9 c, stk. 5, ændres »efter stk. 1« til: »for udgifter til 
hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1, og efter lov om 
social service«.

1) § 108, stk. 2, og § 192 i lov om social service,
2) § 58 a i lov om almene boliger m.v. eller
3) lov om friplejeboliger.

Stk. 6. Opholdskommunen har ret til refusion, når en per-
son får ophold i et tilbud som nævnt i stk. 2, 4 og 5 og den 
tidligere opholdskommune var bekendt med de forhold, der 
begrunder tilbuddet, og det var åbenbart, at der måtte gribes 
ind. En opholdskommune har ligeledes ret til refusion efter 
stk. 1, når et barn eller en ung får ophold i et anbringelses-
sted, jf. § 66 i lov om social service, som følge af en tidlige-
re opholdskommunes beslutning om hjemgivelse, når det er 
åbenbart, at beslutningen om hjemgivelse var ubegrundet.

9. I § 9 c, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »refusion«: »for 
udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i stk. 1, og efter 
lov om social service«.

10. I § 9 c, stk. 6, 2. pkt., udgår »ligeledes«, og »efter stk. 1« 
ændres til: »for udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i 
stk. 1, og efter lov om social service«.

Stk. 7-11. ---
Stk. 12. Kommuner kan uden for de tilfælde, der er nævnt 

i stk. 2-6, indbyrdes aftale, at en tidligere opholdskommune 
fortsat afholder udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i 
stk. 1. Det fastsættes i aftalen, hvor længe den skal gælde.

11. I § 9 c, stk. 12, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », og efter 
lov om social service«.

Stk. 13. ---

§ 37 a. ---
Stk. 2 ---
Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer 

fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter ind-
stilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7

12. I § 37 a, stk. 3, udgår »udpeget efter indstilling fra 
Danske Handicaporganisationer«, og der indsættes efter 1. 
pkt.:
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medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal 
af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.

»Medlemmerne fra handicaporganisationerne udpeges ef-
ter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, idet kom-
munalbestyrelsen dog kan vælge at udpege et antal med-
lemmer, der ikke må overstige antallet af medlemmer, der 
udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 
fra lokale handicaporganisationer i kommunen.«

Stk. 4. Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendt-
gørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og 
sammensætning.

13. I § 37 a, stk. 4, ændres »og sammensætning« til: », 
sammensætning, afholdelse af udgifter og honorering«.

§ 55. ---
Stk. 2. Udvidet votering skal benyttes i sager om følgende:

1) Sager, hvor Ankestyrelsen har besluttet, at sagen har prin-
cipiel eller generel betydning, jf. § 52 c, stk. 1.
2) Afgørelser truffet af børn og unge-udvalget, jf. § 74 i lov 
om social service.
3) Afgørelser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet i med-
før af § 14, stk. 2-4, og §§ 15-18, 23, 24 og 32 i lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
4) Sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionslo-
ven.
5) Sager om tilbageholdelse i boligen efter § 127 og om 
optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter §§ 129 og 
129 a i lov om social service.
6) Afgørelser, der er udsat med henblik på udvidet votering, 
jf. § 53, stk. 3. 14. I § 55, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:
7) Andre sager, som direktøren beslutter har principiel eller 
generel betydning.

»7) Sager, som Ankestyrelsen beslutter at tage op af egen 
drift efter § 65 i lov om social service.«

Stk. 3. --- Nr. 7 bliver herefter nr. 8.

15. § 73, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
§ 73. Ankestyrelsens afgørelser efter lov om social service 

kan i følgende tilfælde indbringes for retten efter de særlige 
regler i retsplejelovens kapitel 43 a:

»Der kan ske indbringelse for retten efter de særlige regler 
i kapitel 43 a i retsplejeloven af følgende:

1) Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter §§ 129 
og 129 a.

1) Ankestyrelsens afgørelse om optagelse i særlige botilbud 
uden samtykke efter §§ 129 og 129 a i lov om social service.

2) Afgørelser om børn og unge-udvalgets beslutninger efter 
reglerne i § 169.

2) Ankestyrelsens afgørelse i sager om børn og unge-udval-
gets beslutninger, der er omfattet af § 169 i lov om social 
service.

Ankestyrelsens afgørelse skal foreligge inden 8 uger. 3) Ankestyrelsens afgørelse efter § 65, stk. 3, i lov om social 
service.
4) Ankestyrelsens afgørelse i sager, hvor Ungdomskrimina-
litetsnævnets afgørelse er påklaget til Ankestyrelsen efter 
§ 55, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelse efter stk. 1, nr. 1, 2 og 4 
skal foreligge inden 8 uger.«

Stk. 2. Samtidig med Anestyrelsens afgørelser i sager efter 
stk. 1 skal Ankestyrelsen oplyse om adgangen til at forlange, 
at sagen forelægges for domstolene, og om fristen herfor.

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 74. Social- og ældreministeren fastsætter efter forhand-
ling med beskæftigelsesministeren og social- og ældremini-
steren regler for behandling af klagesager, herunder også 
regler om tidsfrister for indsendelse og videresendelse af 
klager m.v.

16. I § 74 udgår »og social- og ældreministeren«.
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§ 77. Social- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministe-
riet og Social- og Ældreministeriet kan anmode Ankestyrel-
sen om at gennemgå kommunalbestyrelsernes afgørelser.

17. I § 77 ændres »Social- og Ældreministeriet,« til: »So-
cial- og Ældreministeriet og«, og »og Social- og Ældremini-
steriet« udgår.

§ 80. Ankestyrelsen nedsætter et centralt rådgivende ud-
valg til støtte for sin indsats med at koordinere praksis, jf. § 
76.

Stk. 2. Udvalget har til opgave at følge og rådgive Anke-
styrelsen om den koordinering af praksis, som Ankestyrel-
sen har pligt til at foretage. Udvalget skal desuden rådgive 
Ankestyrelsen om kriterier for udvælgelse af de klagesager, 
der kan udtages til behandling med deltagelse af beskikkede 
medlemmer, jf. § 52 c, stk. 2, og § 59 a, stk. 3.

18. I § 80, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 52 c, stk. 2, og § 59 a, 
stk. 3« til: »§ 52 c, stk. 1, og § 59 a, stk. 2«.

19. I § 80, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
Stk. 3. --- »Endelig skal udvalget rådgive Ankestyrelsen om behovet 

for opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelser efter § 76 
af kommunernes praksis og om generel formidling af og 
vejledning om Ankestyrelsens praksis.«

§ 87. ---
Stk. 2. Social- og ældreministeren fastsætter regler om 

rådets sammensætning og opgaver.
20. I § 87, stk. 2, ændres »sammensætning og« til: »sam-
mensætning,« og efter »opgaver« indsættes: »og honore-
ring«.

§ 2

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. 
juli 2021, foretages følgende ændringer:

§ 32 a. ---
Stk. 2-5. ---
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredska-

ber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn 
eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til 
træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn 
eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.

1. I § 32 a, stk. 6, 2. pkt., ændres »500.000 kr.« til: »666.689 
kr. (2022-niveau)«.

Stk. 7. ---

§ 41. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter 

kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 
kr. pr. år (2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønne-
de merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebe-
løb, der er deleligt med 100.

2. I § 41, stk. 3, 1. pkt., ændres »4.596 kr. pr. år (2015-ni-
veau)« til: »5.207 kr. pr. år (2022-niveau)«.

Stk. 4-5. ---

§ 42. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere 

bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 31.936 kr. om 
måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den 
andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør 
af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensions-
ordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan 
dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejds-
giverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til 

3. I § 42, stk. 3, 1. pkt., ændres »31.936 kr.« til: »33.063 kr. 
(2022-niveau)«.
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dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal 
betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af 
bidraget.

Stk. 4. ---

§ 45. ---
Stk. 2-4. ---
Stk. 5. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og 

andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan 
dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af 
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

4. I § 45, stk. 5, 1. pkt., og § 97, stk. 7, 1. pkt., ændres »663 
kr.« til: »948 kr. (2022-niveau)«.

Stk. 6. ---

§ 55. ---
Stk. 2-3. ---
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen godtgør udgifter til kost og 

logi i forbindelse med formidlet døgnophold for børn og 
unge, når opholdet ikke er omfattet af takstfinansiering, jf. 
§ 174, stk. 1. For første og andet barn eller ung placeret 
på samme sted udgør godtgørelsen 174 kr. pr. døgn pr. barn 
under 10 år og 186 kr. pr. døgn pr. barn eller ung over 10 år 
(2016-niveau). For tredje barn eller ung og derover placeret 
på samme sted udgør godtgørelsen 162 kr. pr. døgn pr. barn 
eller ung (2016-niveau) uanset barnets eller den unges alder.

5. I § 55, stk. 4, 2. pkt., ændres »174 kr.« til: »195 kr.«, »186 
kr.« ændres til: »208 kr.«, og »(2016-niveau)« ændres til: 
»(2022-niveau)«.

6. I § 55, stk. 4, 3. pkt., ændres »162 kr.« til: »17 kr.«, og 
»(2016-niveau)« ændres til: »(2022-niveau)«.

§ 97. ---
Stk. 2-6. ---
Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og 

andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan 
dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af 
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8-9. ---

§ 100. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når 

de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.408 kr. pr. 
år svarende til 534 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et stan-
dardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte 
merudgifter er i intervallet 534 kr.-1.500 kr. om måneden, 
og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsyn-
liggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr.-2.500 kr. om 
måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 
2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende 
til de faktiske merudgifter.

7. I § 100, stk. 3, 1. pkt., ændres »6.408 kr.« til: »6.888 
kr. (2022-niveau)« og »534 kr.« ændres til: »574 kr. (2022-
niveau)«, i 2. pkt. ændres »1.000 kr.« til: »1.074 kr. (2022-
niveau)«, »534 kr.-1.500 kr.« ændres til: »574 kr.- 1.611 
kr. (2022-niveau)«, »2.000 kr.« ændres til: »2.148 kr. (2022-
niveau)« og »1.501 kr.-2.500 kr.« ændres til: »1.612 kr.- 
2.685 kr. (2022-niveau)«, og i 3. pkt. ændres »2.500 kr.« til: 
»2.685 kr. (2022-niveau)«.

Stk. 4-5. ---

§ 114. ---
Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden 

for en ramme på 187.000 kr.
8. I § 114, stk. 2, ændres »187.000 kr.« til: »201.000 kr. 
(2022-niveau)«.

Stk. 3-4. ---

§ 120. ---
Stk. 2. Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag 

efter stk. 1, får udbetalt 11.609 kr. månedligt i plejeveder-
lag. Personer, som er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, 
kan vælge i stedet at få udbetalt et plejevederlag som anført 

9. I § 120, stk. 2, 1. pkt., ændres »11.609 kr.« til: »16.637 kr. 
(2022-niveau)«.
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i 1. pkt. Plejevederlaget kan i dette tilfælde, jf. 1. og 2. pkt., 
ikke udbetales sammen med en anden offentlig forsørgelses-
ydelse. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, nedsæt-
tes beløbet svarende til den pågældendes forholdsmæssige 
andel af plejeopgaven.

Stk. 3-4. ---

§ 174. ---
Stk. 2 ---
Stk. 3. Social- og ældreministeren fastsætter regler om 

takstberegningen, herunder om grundlaget for beregningen, 
om hvilke ydelser og tilbud efter loven der er omfattet af stk. 
1, og om, hvornår stk. 1 kan fraviges.

10. I § 174, stk. 3, indsættes efter »efter loven«: »og hvilken 
sundhedsfaglig behandling efter sundhedsloven«.

Stk. 4-6. ---

§ 176. I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte 
efter loven for en person under 67 år i en konkret sag over-
stiger 830.000 kr. årligt (2020-niveau), refunderer staten 25 
pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette 
beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.630.000 
kr. årligt (2020-niveau), udgør statsrefusionen 50 pct. For 
den del af udgifterne, der overstiger 2.050.000 kr. årligt 
(2020-niveau), udgør statsrefusionen 75 pct.

11. I § 176, stk. 1, 1. pkt., ændres »830.000 kr. årligt (2020-
niveau) « til: »860.000 kr. årligt (2022-niveau)«, i 2. pkt. 
ændres »1.630.000 kr. årligt (2020-niveau)« til: »1.680.000 
kr. årligt (2022-niveau)«, og i 3. pkt. ændres »2.050.000 
kr. årligt (2020-niveau)« til: »2.120.000 kr. årligt (2022-ni-
veau)«.

12. I § 176, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for summen af 

en kommunes udgifter til hjælp og støtte efter loven for børn 
og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte efter §§ 
76 og 76 a for unge i alderen 18-22 år, når de pågældende 
børn og unge tilhører samme husstand.

»I udgifterne efter 1. pkt. indgår kommunens udgifter til 
foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 og 32 
i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet«.

Stk. 3. ---

§ 182. Det beløb, der er nævnt i § 41, reguleres en gang 
årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov 
om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste 
kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. janu-
ar 2016.

13. I § 182, stk. 1, 2. pkt., § 182, stk. 2, 2. pkt., § 182, stk. 3, 
2. pkt., § 182, stk. 4, 2. pkt., § 182, stk. 5, 2. pkt., § 182, stk. 
7, 2. pkt., og § 182, stk. 9, 2. pkt., ændres »Beløbet« til: »Det 
beløb, der fremkommer efter regulering,«.

14. I § 182, stk. 1, 3. pkt., ændres »2016« til: »2023«.
Stk. 2. Det beløb, der er nævnt i § 32 a, stk. 6, reguleres 

en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, 
jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til 
nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang 
den 1. januar 2009.

15. I § 182, stk. 2, 3. pkt., ændres »2009« til: »2023«.

Stk. 3. Det beløb, der er nævnt i § 42, stk. 3, reguleres en 
gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket 
en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov 
om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste 
kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. janu-
ar 2021.

16. I § 182, stk. 3, 3. pkt., ændres »2021« til: »2023«.

Stk. 4. Det beløb, der er nævnt i § 45, stk. 5, og § 97, 
stk. 7, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsregu-
leringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Belø-
bet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foreta-
ges første gang den 1. januar 2006.

17. I § 182, stk. 4, 3. pkt., og § 182, stk. 9, 3. pkt., ændres 
»2006« til: »2022«.

Stk. 5. De beløb, der er nævnt i § 55, stk. 4, reguleres 
en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, 
jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til 
nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang 
den 1. januar 2017.

18. I § 182, stk. 5, 3. pkt., ændres »2017« til: »2023«.
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Stk. 6. De beløb, der er nævnt i § 100, stk. 3, reguleres 
en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, 
jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes til 
nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang 
den 1. januar 2019.

19. I § 182, stk. 6, 2. pkt., og § 182, stk. 11, 2. pkt., 
ændres »Beløbene« til: »De beløb, der fremkommer efter 
regulering,«.

20. I § 182, stk. 6, 3. pkt., ændres »2019« til: »2023«.

21. I § 182, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:
Stk. 7. Det beløb, der er nævnt i § 114, stk. 2, reguleres 

en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, 
jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til 
nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000.

»Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2023.«

Stk. 8. Det beløb, der er nævnt i § 118, stk. 2, reguleres en 
gang årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket 
en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om 
en satsreguleringsprocent. Det beløb, der fremkommer efter 
regulering, afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen 
foretages første gang pr. 1. januar 2006.

Stk. 9. Det beløb, der er nævnt i § 120, stk. 2, reguleres 
en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, 
jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til 
nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang pr. 
1. januar 2006.

Stk. 10. ---
Stk. 11. Beløbene i §§ 176 og 176 a reguleres en gang 

årligt den 1. januar, første gang pr. 1. januar 2013, med 
satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringspro-
cent. Beløbene afrundes til nærmeste 10.000 kr.

22. I § 182, stk. 11, 1. pkt., ændres »2021« til: »2023«.

§ 184. For at fremme forsøgsvirksomhed og udvikling på 
det sociale område kan Social- og Ældreministeriet efter 
ansøgning fra en kommunalbestyrelse, et regionsråd eller et 
privat tilbud give godkendelse til, at lovens bestemmelser 
fraviges i forbindelse med et forsøg, jf. dog stk. 3. Godken-
delse gives for en afgrænset forsøgsperiode. Det er en betin-
gelse for godkendelse, at forsøget evalueres.

23. I § 184, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. dog stk. 3«, og stk. 3 
ophæves.

Stk. 2. ---
Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 til forsøg, der indebærer 

fravigelse af lovens §§ 79, 79 a, 81 a, 83, 83 a, 84, 86, 88, 
90-94 a og 119-122, § 139, stk. 2, § 161, stk. 1, 3 og 4, og 
§§ 192 og 192 a, gives af Social- og Ældreministeriet.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

Stk. 4. ---
§ 3

I lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet foretages følgende ændringer:

§ 13. Ungdomskriminalitetsnævnet kan fastsætte et for-
bedringsforløb i form af en handleplan med en varighed af 
op til 2 år. For børn og unge i alderen 10 til 14 år kan 
handleplanen i helt særlige tilfælde have en varighed af op 
til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete for-
anstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede 
i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Det 
kan herunder fastsættes, at barnet eller den unge skal
1) ---
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5) indgå i et døgnophold efter reglerne i § 55 i lov om social 
service for både forældremyndighedsindehaverne, barnet el-
ler den unge og andre medlemmer af familien i en plejefami-
lie, i en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted 
eller på en døgninstitution,

1. I § 13, stk. 1, nr. 5, ændres »plejefamilie, i en kommunal 
plejefamilie« til: »almen plejefamilie, i en forstærket pleje-
familie, i en specialiseret plejefamilie«.

6) indgå i en aflastningsordning efter reglerne i § 55 i lov 
om social service i en plejefamilie, kommunal plejefamilie 
eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en 
døgninstitution,

2. I § 13, stk. 1, nr. 6, ændres »plejefamilie, kommunal pleje-
familie« til: »almen plejefamilie, specialiseret plejefamilie, 
forstærket plejefamilie«.

7) --- 3. Efter § 54 indsættes i kapitel 7:

»§ 54 a. Kommunen afholder endeligt udgifter til foran-
staltninger iværksat i henhold til afgørelser truffet efter den-
ne lov.

Stk. 2. Social- og ældreministeren kan efter forhandling 
med justitsministeren fastsætte nærmere regler om betaling 
for ophold i delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukke-
de afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner 
og særligt sikrede afdelinger, når opholdet sker i henhold 
til en afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. 
§§ 15-17.«
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