
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. maj 2015

Forslag
til

Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn
(Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af
16. februar 2015, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 527 af
29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 101« til: »§§ 101 og 101 a«.

2. Efter § 101 indsættes:

»§ 101 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym,
ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et
behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre
sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller
flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behand-
ling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal
være beliggende uden for kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der
ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehand-
ling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via
hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklaren-
de samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale
skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med ano-
nymitet opnås.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om be-
handling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale,
jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstil-
bud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter
stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leveran-
dører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal be-
handle henvendelser, jf. stk. 3, og træffe afgørelse om be-
handling på baggrund af en afklarende samtale.

Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ik-
ke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra be-
handlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet
med anonymitet opnås.

Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset
behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppe-
behandling og mulighed for en individuel, afsluttende sam-
tale.«

3. I § 141, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og
6«.

4. I § 141 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1-5

gælder ikke for personer, der tilbydes anonym, ambulant be-
handling af stofmisbrug efter § 101 a.«

§ 2

I lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn foretages
følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »opgaven med at godkende og føre
driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, jf. § 4, som er be-
liggende inden for regionen, jf. dog stk. 4« til: »funktionen
som socialtilsyn efter stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4«.

2. § 2, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Fra reglen i stk. 2 gælder følgende undtagelser:

1) Socialtilsynet i Region Syddanmark varetager opgaven
i Frederiksberg Kommune og opgaven vedrørende til-
bud beliggende i andre kommuner i Region Hovedsta-
den, hvor Frederiksberg Kommune enten er driftsherre
eller har indgået aftale med tilbuddet om køb af samtli-
ge pladser.

2) Socialtilsynet i Region Hovedstaden varetager opgaven
i Holbæk Kommune og opgaven vedrørende tilbud be-
liggende i andre kommuner i Region Sjælland, hvor
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Holbæk Kommune enten er driftsherre eller har indgået
aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser.

3) Socialtilsynet i Region Sjælland varetager opgaven i
Hjørring Kommune og opgaven vedrørende tilbud be-
liggende i andre kommuner i Region Nordjylland, hvor
Hjørring Kommune enten er driftsherre eller har indgå-
et aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser.

4) Socialtilsynet i Region Nordjylland varetager opgaven i
Silkeborg Kommune og opgaven vedrørende tilbud be-
liggende i andre kommuner i Region Midtjylland, hvor
Silkeborg Kommune enten er driftsherre eller har ind-
gået aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser.

5) Socialtilsynet i Region Midtjylland varetager opgaven i
Faaborg-Midtfyn Kommune og opgaven vedrørende
tilbud beliggende i andre kommuner i Region Syddan-
mark, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune enten er drifts-

herre eller har indgået aftale med tilbuddet om køb af
samtlige pladser.«

3. I § 3, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »delegation«: »fra det
ansvarlige regionsråd, jf. § 5, stk. 7, i lov om social service,
eller«.

4. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 101« til: »§§ 101 og 101 a«.

5. I § 23, stk. 2, ændres »kommunerne i hver region« til: »de
kommuner, hvor det enkelte socialtilsyn godkender og fører
tilsyn, jf. § 2, stk. 2 og 3,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2015.

Folketinget, den 12. maj 2015

LONE LOKLINDT

/ Bent Bøgsted
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