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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 1. juni 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 14ad L 206 til børne- og socialministeren, som hermed besvares. 
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra (MFU) Stine Brix (EL).  

Spørgsmål nr. 14 ad L 206: 

”Ministeren bedes oplyse, om lovforslaget betyder, at kommunen er forpligtet 
til at stille med en bolig omgående, hvis en borger, der har opsagt sin plads 
på et botilbud, ønsker at forlade den særlige psykiatriske afdeling, og som ikke 
kan tvangstilbageholdes efter reglerne i psykiatriloven?” 

Svar: 

Hvis en borger, der er visiteret til en særlig plads på psykiatrisk afdeling og har opsagt 
sit botilbud, ønsker at forlade pladsen, har den kommune, der har visiteret borgeren 
hertil, ansvaret for at sikre, at borgeren har andet sted at bo og får den nødvendige 
hjælp og støtte.  
 
Kommunen skal i sammenhæng med visitationen til en særlig plads lægge en plan 
sammen med borgeren for, at opholdet på en af de nye pladser medvirker til, at borge-
ren hjælpes til et bedre og mere stabilt liv. Det forudsættes i den forbindelse, at kom-
munen har en dialog med borgeren om formålet med opholdet og om, at der skal ske 
en ny visitation, når borgeren skal udskrives fra en særlig plads, sådan at borgeren 
kan udskrives til et nyt botilbud, hvis borgeren har brug herfor. 
 
Hvis en borger vælger at forlade en særlig plads fra den ene dag til den anden uden at 
have været i dialog med sin kommune herom, vil det reelt være svært for kommunen 
at stå parat med et egnet botilbud til borgeren samme dag. Kommunen må derfor, når 
kommunen bliver bekendt med, at borgeren har forladt en særlig plads, forsøge på ny 
at gå i dialog med borgeren om, hvilken hjælp borgeren kan modtage her og nu, indtil 
der kan foretages en egentlig visitation af borgeren. Herunder vil det være relevant at 
forsøge at motivere borgeren til at opholde sig på den særlige plads indtil, kommunen 
har visiteret borgeren til et egnet andet tilbud.  
 
I akutte tilfælde, hvor borgeren ikke ønsker at opholde sig på den særlige plads, som 
borgeren er visiteret til, vil det på samme vis, hvis en borger vælger at forlade et botil-
bud efter serviceloven, kunne betyde, at borgeren må tage ophold på en boform efter 
servicelovens § 110 (herberg/forsorgshjem), indtil der er truffet afgørelse om et botil-
bud. Borgeren vil selv kunne henvende sig på en § 110 boform, ligesom kommunen vil 
kunne henvise borgeren, hvis borgeren ikke vil tilbage til den særlige plads.  
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