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Høring over udkast til vejledning om botilbud mv. til voksne  

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til vejledning om botilbud mv. 

til voksne i høring. 

Vejledningen udstedes som følge af, at der, jf. lov nr. 498 af 1. maj 2019, træder nye 

regler i kraft på botilbudsområdet den 1. januar 2020. Med de nye regler indføres der 

nye muligheder vedrørende botilbud målrettet unge samt nye bestemmelser om kom-

munal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger. Disse behandles i vedlagte 

udkast til vejledning.  

Derudover er beskrivelsen af allerede gældende regler i vedlagte udkast til vejledning 

præciseret på en række områder, herunder servicelovens bestemmelser om midlertidi-

ge botilbud (s. 41), opsigelse fra længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 (s. 

114), egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 og § 110 

(s. 64 og 80-81) og reglerne om efterforsorg efter servicelovens § 110 (s. 78-79).   

Vejledningen skal erstatte vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 og skal træde i kraft 

den 1. januar 2020. 

Social- og Indenrigsministeriet beder om, at eventuelle bemærkninger er ministeriet i 

hænde senest mandag den 11. november kl. 10. 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt med e-mail til hfp@sm.dk med kopi til p-

handicap@sm.dk. Ministeriet beder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke frem-

sendes både med brevpost og e-mail. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Helle Fich Pedersen på telefon 41 

85 10 46. 

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisatio-

ner m.v., der høres over udkastet. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Afgivelse af hø-

ringssvar anses derfor samtidig som et samtykke til offentliggørelse af høringssvaret, 

herunder afsenders navn og mailadresse. 
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Med venlig hilsen 

Helle Fich Pedersen 

Kontor for Handicap 


