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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 13. september 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 65 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). 

 
Spørgsmål 65 
”Som led i forhandlingerne om forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev det aftalt, at en ny regering vil 

gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handi-

capområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale videndeling og sikre 

den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. Er mini-

steren indstillet på at sætte kommunernes mulighed for hjemtagning af højt specialise-

rede tilbud på pause, indtil denne evaluering er gennemført, så det sikres, at der ikke i 

mellemtiden sker en yderligere afspecialisering til skade for borgerne?” 

 

Svar: 
Jeg er optaget af at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det 

specialiserede socialområde. Derfor er jeg i gang med at se på, hvordan en grundig af-

dækning af den nuværende planlægning og organisering af det specialiserede social-

område vil kunne tilrettelægges.  

 

Det er vigtigt, at vi tænker os om og undgår hurtige uigennemtænkte hovsa-løsninger, 

inden vi foretager grundlæggende ændringer på området.  

 

Jeg er i det lys ikke på nuværende tidspunkt indstillet på at sætte kommunernes mulig-

hed for at hjemtage højt specialiserede tilbud på pause.  

 

Jeg kan oplyse, at kommunernes mulighed for at hjemtage tilbud har til formål at 

fremme kommunernes mulighed for helhedstænkning i indsatsen, herunder ved at sam-

mentænke forskellige sociale indsatser for borgerne. Jeg skal desuden henvise til mit 

svar på SOU alm. del spm. 64 om, at kommunernes mulighed for at hjemtage regionale 

tilbud skal ses i sammenhæng med reguleringen af kommunernes og regionernes sam-

arbejde via rammeaftaler, hvormed kommunernes ansvar for at kunne tilbyde de nød-

vendige tilbud til borgerne understøttes.  
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