
Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 0. december 2015

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

[af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)]

1. Ændringsforslag
Sundheds- og ældreministeren har stillet 1 ændringsfor-

slag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 11. november 2015 og var

til 1. behandling den 16. november 2015. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og
Ældreudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og sundheds- og ældreministeren sendte den
4. september 2015 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del
– bilag 47 (2014-15, 2. samling). Den 11. november 2015
sendte sundheds- og ældreministeren de indkomne hørings-
svar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 5 spørgsmål til sundheds- og ældre-

ministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin

var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræ-
senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalel-
ser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Af sundheds- og ældreministeren, tiltrådt af <>:

Til § 1

1) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 182, stk. 9, ændres »§ 161, stk. 1,« til: »§ 161, stk. 2
og stk. 3,«.«
[Konsekvensrettelse]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Ændringsforslaget er en konsekvens af den foreslåede

ændring af servicelovens § 161, jf. lovforslagets § 1, nr. 7-8.
Der henvises til bemærkningerne hertil.

Efter servicelovens § 182, stk. 9, reguleres fradragsbeløb
og den maksimale betaling pr. time, der fastsættes i medfør
af den gældende § 161, stk. 1, en gang årligt den 1. januar
med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings-
procent.

Som en konsekvens af den foreslåede ændring af service-
lovens § 161, hvor bemyndigelsen i det gældende stk. 1 op-
deles og bliver til stk. 2 og stk. 3, foreslås det, at der i ser-
vicelovens § 182, stk. 9, henvises til begge de foreslåede
nye stk. 2 og stk. 3.

Der er i øvrigt ikke med ændringsforslaget tilsigtet ind-
holdsmæssige ændringer af bestemmelserne.
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Bilag

Oversigt over bilag vedrørende L 47

Bilagsnr. Titel
1 Høringsssvar og høringsnotat, fra sundheds- og ældreministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 Ændringsforslag fra sundheds- og ældreministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 47

Spm.nr. Titel
1 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at udsatte borgere, der pr. brev

bliver kontaktet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, tager ak-
tivt stilling til tilbuddet og reagerer på det, så kommunen ikke kommer
til at overse en udsat borgers behov, til sundheds- og ældreministeren,
og ministerens svar herpå

2 Spm. om, hvordan henvendelsen til de ældre vedr. tilbud om forebyg-
gende hjemmebesøg konkret skal ske – er det via brev, E-Boks, tele-
fon, mail eller andet, til sundheds- og ældreministeren, og ministerens
svar herpå

3 Spm. om, hvordan kommunen kan være sikker på, at den enkelte æld-
re har modtaget tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, til sund-
heds- og ældreministeren, og ministerens svar herpå

4 Spm. om ministeren mener, at det er realistisk at være klar til 1. januar
2016, til sundheds- og ældreministeren, og ministerens svar herpå

5 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er afsat 10 mio. kr. til efter-
uddannelse og opkvalificering, til sundheds- og ældreministeren, og
ministerens svar herpå

3


