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Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 33 92 93 00 

sm@sm.dk 
www.socialministeriet.dk 

Til høringsparterne på ved-

lagte høringsliste 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, 

lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om til-

køb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om almene boliger 

m.v. og lov om leje af almene boliger (Ændrede regler om magtanven-

delse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt 

indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal 

dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger) 

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring 

af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område, lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om al-

mene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Ændrede regler om magt-

anvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt 

indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning 

af skader forvoldt af lejere i almene boliger) i høring. 

 

Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftale om revision af reg-

lerne om magtanvendelse på handicapområdet, aftale om revision af reglerne 

om magtanvendelse på demensområdet samt aftale om målretning af botilbud 

til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger, 

som blev indgået den 31. august 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-

ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.  

 

Lovforslaget består af følgende hovedelementer: 

 Husorden 

 Magtanvendelsesreglernes formål 

 Fysisk guidning 

 Afværgehjælp 

 Fastholdelse m.v. 

 Låsning og sikring af yderdøre og vinduer 

 Tryghedsskabende velfærdsteknologi 

 Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 

 Registrering og indberetning 

 Klageadgang 

 Målretning af botilbud til unge 
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 Kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger 

 

Børne- og Socialministeriet beder om, at eventuelle bemærkninger er ministe-

riet i hænde senest fredag den 14. december 2018 kl. 10.  

 

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

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

ikke fremsendes både med brevpost og e-mail. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Laura Brogaard Poulsen på te-

lefon 31 22 81 44. 

 

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

nisationer m.v., der høres over udkastet. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Afgivelse 

af høringssvar anses derfor samtidig som et samtykke til offentliggørelse af hø-

ringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Social-, Inden-

rigs- og Børneudvalg, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg samt Folketin-

gets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Laura Brogaard Poulsen 

Kontor for Handicap 
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