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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af social service (Afskaf-
felse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyn-
dighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af af-
gørelse om revision af handleplan) 

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring 
af social service (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk 
støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og 
afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan).  
 
Lovforslaget udmønter dele af det flerårige moderniserings- og effektivitetspro-
gram med KL, der blev aftalt i Økonomiaftalen 2017.  
 
Lovforslaget består af følgende hovedelementer:  
 

Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældre-
myndighedsindehaveren 
 
Med lovforslaget afskaffes kravet om en forudgående børnesamtale i de situati-
oner, hvor der alene træffes afgørelse om økonomisk støtte til forældremyndig-
hedsindehaveren efter servicelovens § 52 a.  
 
Med lovforslaget fjernes et sagsbehandlingsskridt, der både kan forlænge 
sagsbehandlingstiden og som kan virke som en belastning for barnet eller den 
unge, da det alene vedrører forældremyndighedsindehaverens økonomiske si-
tuation.  
 
Hvis der er en bekymring for barnets udvikling eller trivsel og der gives anden 
støtte efter serviceloven, vil der uændret skulle afholdes en børnesamtale efter 
servicelovens § 48. Afskaffelsen af bestemmelsen ændrer således ikke ved 
sagsbehandlingen i de sager, hvor barnet eller den unge har brug for en social 
foranstaltning.  
 

Afskaffelse af særhandleplaner for kriminalitetstruede unge og unge med et be-
handlingskrævende misbrug 
 
Lovforslaget indebærer en afskaffelse af de to bestemmelser i serviceloven, 
der vedrører henholdsvis en handleplan for kriminalitetstruede unge og en 
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handleplan for unge med et behandlingskrævende stofmisbrug. I stedet vil ar-
bejdet med disse handleplaner indgå i den almindelige handleplan efter ser-
vicelovens § 140 eller en helhedsorienteret plan efter § 140 a.  
 
Hvis et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte som følge af 
kriminalitet eller misbrug, vil det altid skulle adresseres i den samlede handle-
plan efter § 140 for den støtte, der iværksættes, uanset at servicelovens § 57 c, 
stk. 2 og § 140, stk. 2, ophæves.  
 

Afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan 
Denne del af lovforslaget indebærer en afskaffelse af den formelle afgørelse 
om, at handleplanen skal revideres. Dette vil i stedet betragtes som en proces-
ledende beslutning, som ikke vil kunne påklages særskilt. Det vil stille færre 
krav til skriftlighed og begrundelse og dermed lette sagsbehandlingen.  
 
Hvis det besluttes at foretage en ændring i indsatsen over for barnet eller den 
unge, vil det fortsat være en formel afgørelse, som kan påklages efter gæl-
dende regler. Klageberettigede vil fremover således kun skulle igennem én kla-
geproces.  
 

Øvrige elementer 
Ændringerne i lovforslaget medfører konsekvensændringer i lov om social ser-
vice.  
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til p-boern@sm.dk med kopi 
til johs@sm.dk. 
 
Børne- og Socialministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er 
ministeriet i hænde senest onsdag d. 13. marts 2019.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Johanne Søndergaard på tele-
fon 41 85 10 62 eller på mail johs@sm.dk.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Johanne Søndergaard 
 
 

mailto:p-boern@sm.dk
mailto:johs@sm.dk
mailto:johs@sm.dk

	Høring over udkast til forslag til lov om ændring af social service (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan)
	Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældre-myndighedsindehaveren
	Afskaffelse af særhandleplaner for kriminalitetstruede unge og unge med et behandlingskrævende misbrug
	Afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan
	Øvrige elementer


