
Betænkning afgivet af Socialudvalget den [15. maj 2014]

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om forpligtende
kommunale samarbejder
(En tidlig forebyggende indsats m.v.)

[af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen)]

1. Ændringsforslag
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale

forhold har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2014 og var til 1.

behandling den 11. april 2014. Lovforslaget blev efter 1. be-
handling henvist til behandling i Socialudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og social-, børne og integrationsministeren
sendte den 9. december 2013 dette udkast til udvalget, jf.
SOU alm. del – bilag 63. Den 26. marts 2014 sendte mini-
steren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold de
indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Venstres medlemmer af udvalget støtter lovforslaget, idet

vi mener, at der fortsat er et behov for at forbedre indsatsen
overfor udsatte børn og unge og deres familier. Derfor øn-
sker Venstre at styrke og målrette den tidlige og forebyg-
gende indsats i kommunerne. En tidlig og forebyggende ind-
sats skal sikre, at udsatte børn og unge får hjælp, inden deres
problemer vokser sig store.

Det er også årsagen til, at Venstre sammen med regerin-
gen indgik en aftale om »Tidlig hjælp til børn og unge i ud-

satte familier« i forbindelse med finansloven for 2014, og
dette forslag er et af initiativerne i aftalen.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og
Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens af-
givelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og
havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger
eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale
forhold, tiltrådt af <>:

Til § 1

1) I det under nr. 2 foreslåede § 11, stk. 3, ændres »§ 11,
stk. 3,« til: »nr. 1-4«.
[Ændring af henvisning]

2) I det under nr. 2 foreslåede § 11, stk. 4, ændres »§ 11,
stk. 4,« til: »nr. 1 og 2«.
[Ændring af henvisning]
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3) I det under nr. 2 foreslåede § 11, stk. 6, ændres i 2. pkt.
»stk. 6.« til: »1. pkt.«
[Ændring af henvisning]

4) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 52 a, stk. 2, udgår »og 2«.«
[Konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 3]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1-3
I det foreslåede § 11, stk. 3, 4 og 6, i lovforslagets § 1, nr.

2, henviser de pågældende stykker til sig selv. Med henblik
på at undgå unødig forvirring, foreslås det at foretage en æn-

dring af henvisningerne i de foreslåede § 11, stk. 3, 4 og 6.
Med ændringsforslagene foreslås det således i stk. 3 at ænd-
re § 11, stk. 3, til nr. 1-4. I stk. 4, foreslås det at ændre § 11,
stk. 4 til nr. 1 og 2, og i stk. 6, 2. pkt., at ændre stk. 6 til 1.
pkt. Der er alene tale om lovtekniske ændringer.

Til nr. 4
Ændringsforslaget indeholder ingen indholdsmæssige

ændringer. Der er alene tale om en teknisk ændring som
konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 3, hvor § 52 a, stk. 1, nr.
1 og 5, foreslås ophævet. Henvisningen i servicelovens § 52
a, stk. 2, om støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, skal derfor ændres
til støtte efter stk. 1, nr. 1, da det nuværende stk. 1, nr. 2,
som følge af lovforslagets § 1, nr. 3, herefter bliver nr. 1.
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Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9

Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 168
Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat, fra ministeren for børn, ligestilling, inte-

gration og sociale forhold
2 Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
4 Ændringsforslag, fra ministeren for børn, ligestilling, integration og

sociale forhold
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