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Social- og Indenrigsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 

Att. Tina Hansen / tha@sim.dk 

 

 

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om 

socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for 

unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant til-

skud) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Dansk Handicap Forbund har modtaget høringsmateriale om indførelse af overvågnings-

hjemmel på § 95, stk. 3. Indledningsvis vil vi kvittere for, at der politisk er arbejdet for at finde en 

løsning for borgere i eget hjem, som har behov for overvågning i eget hjem. 

 

Det fremlagte lovforslag er desværre ikke tilstrækkeligt. Der er tale om en begrænset løsning for 

en lille del af målgruppen – en løsning, som baserer sig på en aldersbegrænsning og ikke på 

det individuelle behov. Det vil således kun være de helt unge på 18 – 23 år, som er omfattet og 

tilmed kun i nattetimer. 

 

Dansk Handicap Forbund har igennem flere år gjort det politiske system opmærksom på, at 

mennesker med overvågning i hjemmet også er den øvrige voksengruppe. De fleste af de 

berørte medlemmer i Dansk Handicap Forbund er således voksne borgere, som lever i eget 

hjem med en ægtefælle eller andre nærtstående. Det er en gruppe, som er i livsfare, når de ikke 

overvåges og som en følge af den manglende overvågningshjemmel bliver dybt afhængig af 

frivillig hjælp fra det private netværk og ellers henvises til botilbud eller plejehjem, hvoraf mange 

af stederne de facto ikke er i stand til at levere fuld overvågning. 

 

Uanset om man er ung eller voksen, så giver det ikke mening kun at knytte overvågnings-

hjemmel til en bestemt alder, og det er kritisabelt, at hjemlen kun gives i nattetimer – idet over-

vågningsbehovet ofte er lige så stort i dagtimer. I den forbindelse skal man huske på, at der er 

tale om borgere, som er i livsfare, hvis de lades alene. 

 

I stedet bør hjemlen knyttes til den gruppe, som efter en individuel vurdering har behovet. 

 

Som både politikere og ministeriet er bekendt med, så er det igennem de seneste år sand-

synliggjort, at der er tale om en meget begrænset målgruppe på få hundrede personer (inklusiv 

voksengruppen), og med den afsatte beløbsramme er det vores vurdering, at man vil kunne 

hjælpe hele gruppen. 

 

Dansk Handicap Forbund beder derfor om, at overvågningshjemlen indføres, men uden alders-

begrænsning og uden begrænsning til nattetimer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Olsen 

landsformand 

mailto:tha@sim.dk

