Danske Seniorer
Griffenfeldsgade 58
2200 København N
Tlf.: 35 37 24 22
CVR: 10 78 87 14

Social- og Indenrigsministeriet
hfp@sm.dk
C.c. p-handicap@sm.dk

Arbejdernes Landsbank
Konto-nr.: 5301 0273256
info@danske-seniorer.dk
www.danske-seniorer.dk
Kontoret i Sdr. Omme:
Stadion Allé 11
7260 Sdr. Omme
Tlf.: 75 34 12 17
medlemsservice@danskeseniorer.dk

København, 6. November 2019

Høring over udkast til vejledning om botilbud mv. til voksne
Social- og Indenrigsministeriet har i skrivelse af 11. oktober 2019 anmodet om eventuelle kommentarer
til ovenstående udkast til vejledning.
Den nye vejledning skal afløse vejledningen fra februar 2018. Da der er mindre end to år mellem de to
vejledninger, er det begrænset, hvor mange ændringer der sker med den nye vejledning.
Opstillingsmæssigt er der dog sket det, at lovtekst og afgørelser fra Ankestyrelsen er klart adskilt fra
den almindelige vejledningstekst, hvilket fremmer overblikket.
Danske Seniorer har enkelte kommentarer til de dele af vejledningen, der vedrører ældre.
I punkt 38 i den gældende vejledning gennemgås flytning inden for et plejeboligcenter. Det
understreges her, at en flytning som udgangspunkt kun må ske, hvis beboeren giver samtykke hertil. I
punkt 37 i udkastet gennemgås reglerne for flytning. Her er ikke et ord om, at en sådan som
udgangspunkt skal være frivillig. I stedet fortælles om reglerne for magtanvendelse. Det er meget
uheldigt, hvis man forlader princippet om, at flytninger som alt overvejende hovedregel skal foregå
frivilligt. Denne hovedregel bør klart fremgå af vejledningen.
Under punkt 75 i udkastet, der omhandler radio- og tv-licens, henvises til en bekendtgørelse fra 2014,
der er blevet forældet med medieforliget.
I punkterne 78,82 og 84 i udkastet er anført indkomstgrænser og satser pr. 1. januar 2019. Det havde
været naturligt at anføre reguleringsmåden, og hvor man kan finde taksterne for kommende år.
Overskriften til punkt 84 i udkastet er ”Rabat til (ægte)par”. Udtrykket (ægte)par virker nedladende, og
det foreslås i stedet både i overskrift og tekst at anvende normal betegnelse for gifte og samlevende.
Kapitel 17 om frit valg-ordningerne er omskrevet og udvidet i forhold til det gældende kapitel, og
fremstår mere overskueligt end i gældende vejledning.
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I øvrigt er der i udkastet manglende overensstemmelse mellem indholdsfortegnelse og
kapiteloverskrifter og nummerering af kapitlerne i teksten.

Med venlig hilsen

Katrine Lester
Direktør

