
Folketingets Socialudvalg

Dato: 10 oktober 2012

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 13. juli 2012

følger hermed social- og integrationsministerens endelige svar på 

spørgsmål nr. 381 (SOU Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. 381:

”Mener ministeren, at det er lovligt, at mennesker med handicap lægges i 

seng kl. 19.30 af hensyn til de kommunale ressourcer i forlængelse af mini-

sterens svar på SOU alm. del - spm. 343?”

Svar:

Kommunerne skal ifølge servicelovens § 1, stk. 3, tilrettelægge hjælpen på 

baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov 

og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelsen træffes på 

baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Kommunerne har pligt til at udøve det kommunale selvstyre, så hjælpen 

lever op til formålet i servicelovens § 81 om:

1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,

2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udvik-

lingsmuligheder,

3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem 

kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og

4) yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter 

den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter 

almenboligloven eller serviceloven.

Det er svært for mig at se, at en tilrettelæggelse af indsatsen, der indebærer, 

at alle beboere skal lægges i seng på et bestemt tidspunkt, lever op til disse 

principper. Kommunernes kan ikke undlade at iværksætte hjælp, som bor-
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gerne efter en konkret og individuel vurdering har behov for, med henvisning 

til økonomiske hensyn. 

Det er min forventning, at kommunerne tager deres ansvar for at forvalte det 

kommunale selvstyre alvorligt og tilrettelægger og organiserer indsatsen 

over for de mennesker med handicap, der har behov for hjælp til at komme i 

seng, på fornuftig vis, så der er plads til individuelle behov, og så hjælpen 

ydes i overensstemmelse med servicelovens formål.

Karen Hækkerup

/ Hanne Stig Andersen


