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Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010

Forslag
til

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om

forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl. )

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1.
oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 550 af 26. maj
2010 og senest ved lov nr. 552 af 26. maj 2010, og som ændres
ved § 1 i det af Folketinget den 4. juni 2010 vedtagne forslag
til lov om ændring af lov om social service, lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område og
forældreansvarsloven. (Barnets Reform), foretages følgende
ændringer:

1. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Private tilbud efter § 66, nr. 4, og §§ 101 og 107

kan kun registreres i Tilbudsportalen, hvis den stedlige kom-
munalbestyrelse har truffet afgørelse om optagelse af tilbud-
det som generelt egnet. Har en anden kommunalbestyrelse
eller et regionsråd indgået en generel aftale om anvendelse af
samtlige pladser i tilbuddet, træffes afgørelse efter 1. pkt. dog
af denne kommunalbestyrelse eller dette regionsråd.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 14, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 4, 3. pkt., udgår »og
bruger- og pårørenderåd«.

3. I § 14, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter
»nærmere regler om Tilbudsportalen, herunder«: »om afgø-
relse om optagelse efter stk. 3 og«.

4. § 17 ophæves.

5. § 32, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler om

samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den
unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om
fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling.«

6. I § 52, stk. 3, nr. 4, udgår »eller § 144«.

7. Efter § 79 indsættes før overskriften »Husvilde«:

»§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende
hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i
kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter
behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt
forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de bor-
gere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 4. Socialministeren kan i samarbejde med indenrigs-
og sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale
forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med an-
dre generelle kommunale forebyggende og aktiverende for-
anstaltninger.«

8. § 89, stk. 1, affattes således:
»I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal an-

søgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget.
Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende juste-
ringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning
herom til borgeren.«

9. § 89, stk. 2 og 3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

10. I § 101, stk. 4 og 5, udgår »godkendt«.

11. § 144 ophæves.

12. I § 148 a, stk. 1, indsættes efter »og økonomi«: », herunder
om grundlaget for afgørelsen efter § 14, stk. 3, om optagelse
af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består«.
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13. I § 148 a indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler om til-

syn med private opholdssteder efter § 66, nr. 4, private be-
handlingstilbud efter § 101 og private botilbud efter § 107.«

14. I § 151, stk. 2, 1. pkt., og § 151 a, stk. 2, 1. pkt., udgår »ét
anmeldt og«.

15. § 151, stk. 3-5, ophæves.

16. § 151 a, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Som led i hvert tilsynsbesøg skal kommunalbesty-

relsen sikre, at den service, der generelt leveres i friplejebo-
ligbebyggelsen, er i overensstemmelse med friplejeboligleve-
randørens certifikation.«

17. I § 161, stk. 3, indsættes efter »til madserviceordninger«:
»og til midlertidig hjælp efter § 83, stk. 1«.

18. § 166, stk. 2, ophæves.

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009,
som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr.
316 af 28. april 2009, § 1 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 1 i
lov nr. 550 af 26. maj 2010 og § 5 i lov nr. 571 af 31. maj 2010,
foretages følgende ændringer:

1. I § 12 c indsættes efter »Til brug for tilrettelæggelsen af
omsorgsopgaver m.v. efter«: »§ 79 a og«, og », lov om fore-
byggende hjemmebesøg til ældre m.v.« udgår.

2. I § 30, stk. 1, 1. pkt., ændres »etableres et ældreråd« til:
»etableres mindst ét ældreråd«.

3. § 30, stk. 2 og 3, affattes således:
»Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for

hvert medlem kan vælges en stedfortræder. Der kan ikke an-
vendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse
med valg til ældreråd.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældre-
rådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder
aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet
skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan
og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbe-
styrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de
ældre.«

4. § 31 affattes således:

»§ 31. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med
ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter
selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældre-
rådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed,
hvis rådet ønsker dette.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse
efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til æl-
drerådets medlemmer.

Stk. 4. Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage
diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågælden-
de efter stk. 3.«

5. § 32 affattes således:

»§ 32. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes
valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i sam-
arbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afhol-
des.

Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er
fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

Stk. 3. Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nød-
vendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd
med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen.
Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.«

6. § 33 affattes således:

»§ 33. Socialministeren kan efter ansøgning fra kommu-
nalbestyrelsen give dispensation fra reglerne i §§ 30-32.«

7. Overskriften før § 34 ophæves, og §§ 34-36 ophæves.

§ 3

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar
2008, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 538 af 17. juni 2008
og senest ved lov nr. 534 af 26. maj 2010, foretages følgende
ændring:

1. § 219, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010. § 14, stk. 3, §
14, stk. 4, der bliver stk. 5, § 52, stk. 3, nr. 4, § 101, stk. 4 og
5, og § 148 a, stk. 1 og 5, i lov om social service som affattet
eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, 3, 6, 10, 12 og 13, samt
ophævelsen af § 144 i lov om social service, jf. denne lovs §
1, nr. 11, træder dog først i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. § 14, stk. 3, i lov om social service som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på private tilbud,
der den 1. januar 2011 er godkendt efter § 144 i lov om social
service.

Stk. 3. Alle sager om hjælp efter §§ 83 og 84 i lov om social
service, der verserer ved klagerådet efter de hidtil gældende
§§ 34-36 i lov om retssikkerhed og administration på det so-
ciale område, og hvori der ikke er afgivet indstilling til kom-
munalbestyrelsen senest den 30. juni 2010, tilbagesendes til
kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 10. september 2009, ophæves.
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Folketinget, den 4. juni 2010

HELGE ADAM MØLLER

/ Jens Vibjerg
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