
 
 
Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk <19kontor@rigsrevisionen.dk>  
Sendt: 22. maj 2020 12:48 
Til: Tina Hansen <tha@sim.dk> 
Cc: Handicap, postkasse <p-handicap@sim.dk> 
Emne: Høring 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 .... 
 

Social- og Indenrigsministeriet har den 15. maj 2020 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
social service og lov om socialtilsyn i høring. 
  
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 
(Lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have 
betydning for Rigsrevisionens opgaver.  
  
Vi har gennemgået lovforslagene og kan konstatere, at de ikke omhandler revisions- eller regnskabsforhold i 
staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen.  
  
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere. 
  
Med venlig hilsen  
  
Mette E. Matthiasen 
Ledelsessekretariatet 
  

  

 
  

  
Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 85 73  
mem@rigsrevisionen.dk  

  
www.rigsrevisionen.dk  

  
  
  
  
  
Fra: Lovekspeditionen <publikationer@sim.dk>  
Sendt: 15. maj 2020 08:22 
Til: Udsendelse fra Social- og Indenrigsministeriet <dpudsend@sim.dk> 
Cc: Tina Hansen <tha@sim.dk>; Elsebeth Jensen <eje@sim.dk> 
Emne: Høring 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 ...... 
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Social- og Indenrigsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Tlf. 3392 9300  
Fax. 3393 2518 
E-mail sim@sim.dk 
  
  
J.nr.  2019 - 9177 
  
Dato 15.05.2020 
  
  
  
  
  
Til høringsparterne på vedlagte høringsliste 
  

  
  
  
Høring 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 tilskud) 
  
  
  
  
Med venlig hilsen 
  
Elsebeth Jensen 
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