
Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. april 2019

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger
m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

(Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for
målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)

[af børne- og socialministeren (Mai Mercado)]

1. Ændringsforslag
Børne- og socialministeren har stillet 1 ændringsforslag

til lovforslaget.

2. Indstillinger
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) ind-

stiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændrings-
forslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til for-
kastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det
stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin-
gen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal
Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Alternativet og Det Konservative Folkeparti

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget, Dansk Fol-
kepartis medlemmer af udvalget, Venstres medlemmer af
udvalget, Liberal Alliances medlemmer af udvalget, Radika-
le Venstres medlemmer af udvalget, Socialistisk Folkepartis
medlemmer af udvalget, Alternativets medlemmer af udval-
get og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget
er opmærksomme på og vil drøfte, at enkelte familier har
ytret et ønske om at skabe tryghed med yderligere mulighed
for afskærmning af et familiemedlem med handicap.

Enhedslisten
Enhedslistens medlemmer af udvalget konstaterer med

tilfredshed, at regeringen under forhandlingerne forud for
fremsættelsen af lovforslaget har måttet opgive flere forslag,
der indebar en forøget magtanvendelse og indgreb i selvbe-
stemmelsen over for borgere med handicap. Lovforslaget in-
deholder imidlertid stadig forslag, der lemper adgang til
øget magtanvendelse over for borgere med handicap, hvor-
for Enhedslisten ikke kan støtte lovforslaget.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af børne- og socialministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1

1) Efter nr. 30 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 137 d, stk. 6, ændres »§ 133, stk. 1« til: »§ 133, stk.
2«.«
[Teknisk ændring]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Det foreslås, at henvisningen i den gældende bestemmel-

se i § 137 d, stk. 6, i lov om social service til § 133, stk. 1, i
lov om social service ændres til § 133, stk. 2, i lov om social
service.

Med lovforslagets § 1, nr. 23, nyaffattes § 133 i lov om
social service, som vedrører klageadgang. Nyaffattelsen
medfører bl.a., at den gældende § 133, stk. 1, fremover vil
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være § 133, stk. 2. Som følge deraf er der behov for en kon-
sekvensændring af § 137 d, stk. 6, i lov om social service,
således at der ikke henvises til § 133, stk. 1, men derimod til
det foreslåede § 133, stk. 2.

Der er tale om en teknisk ændring uden indholdsmæssig
betydning.

5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 6. februar 2019 og var til

1. behandling den 26. februar 2019. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Social-, Indenrigs- og
Børneudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud-

valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin-
gets hjemmeside www.ft.dk.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og børne- og socialministeren sendte den 15.
november 2018 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del –
bilag 55. Den 6. februar 2019 sendte børne- og socialmini-
steren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 6 bilag på lovforsla-

get.

Karin Nødgaard (DF) nfmd.  Susanne Eilersen (DF)  Karina Adsbøl (DF)  Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Pernille Bendixen (DF)  Morten Marinus (DF)  Martin Geertsen (V)  Carl Holst (V)  Jane Heitmann (V)  Hans Andersen (V)

Jan E. Jørgensen (V)  Anni Matthiesen (V)  Henrik Dahl (LA)  Laura Lindahl (LA)  Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

Karen J. Klint (S)  Magnus Heunicke (S)  Orla Hav (S)  Pernille Rosenkrantz-Theil (S)  Troels Ravn (S) fmd.

Ane Halsboe-Jørgensen (S)  Malou Lunderød (S)  Finn Sørensen (EL)  Pernille Skipper (EL)  Torsten Gejl (ALT)

Marianne Jelved (RV)  Lotte Rod (RV)  Trine Torp (SF)  Kirsten Normann Andersen (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8

Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
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