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Ændring i serviceloven pr. 1/8 2010.  

Første august trådte en ændring af retssikkerhedsloven i kraft har til hensigt at 
skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på 
det specialiserede socialområde, hvor disse måtte være delt mellem handle- 
og betalingskommune. 
 
Lovændringen i den nye § 9 stk. 7 i retssikkerhedsloven medfører, at når en 
kommune har medvirket til, at en borger får ophold i et socialt botilbud for 
voksne forbliver den oprindelige opholdskommune handlekommune i forhold til 
alle former for hjælp/ydelser efter serviceloven. 
 
I eksisterende sager overtager den oprindelige opholdskommune som 
udgangspunkt handlepligten efter serviceloven den 1. januar 2011. Den 
oprindelige opholdskommune kan dog indenfor perioden 1/8 til 30/9 2010 
beslutte, at den ikke i konkrete sager vil overtage handlepligten, men i stedet 
fortsat vil betale refusion til borgerens aktuelle opholdskommune for udgiften til 
hjælp efter serviceloven. 
 
De ændrede regler nødvendiggør, at de to involverede kommuner vedrørende 
en borger indgår i et samarbejde mhp at sikre helhed i indsatsen overfor 
borgeren. Der er mulighed for delegation fra den oprindelige opholdskommune 
af udøvelsen af opgaver efter loven til borgerens aktuelle opholdskommune. 
 
Se nærmere lov nr. 550 af 26/5 2010 samt vedhæftede kopi af 
socialministeriets skrivelse af 20/5 2010. 
  
De nye reglers betydning for psykiatrien: 
I de i retssikkerhedsloven § 9 stk. 7 opregnede situationer vil den oprindelige 
opholdskommune fremover være såvel handle- som betalingskommune i 
forhold til hjælp efter lov som social service. Det er ensbetydende med, at 
betalingskommunen samtidig har visitationskompetencen til de i § 9 stk. 7 
opregnede boliger. 
 
For de patienter, som efter sygehusindlæggelse har behov for hjælp fra 
kommunen, skal den relevante kommune informeres og inddrages i 
udskrivningsplanlægning (jfr. Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivning). 
 
Det er således meget vigtigt, at der er opmærksomhed omkring hvilken 
kommune, der i relation til en given hjælp er den relevante kommune. 
 
For patienter, som indlægges fra sociale boformer (jfr. særlig serviceloven § 
107 og 108) skal der således sikres klarhed over, hvordan borgeren er 
etableret i boligen. Den relevante kommune vil være den oprindelige 
bopælskommune i de situationer, hvor denne kommune har medvirket til 
anbringelse af patienten/borgeren på den sociale boform. 
 
I relation til orientering om færdigmelding, jfr. Sundhedsloven § 238, skal 
orientering herom som vanligt ske til den kommune, hvor patienten er 
folkeregistreret. 
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Det er således ikke i alle tilfælde den kommune som skal orienteres om at 
patienten er færdigmeldt, som er handlekommunen i forhold til beslutning om 
fx et nyt botilbud efter udskrivelsen.  
 
Afslutningsvis bemærkes, at vedrørende kontanthjælp og retten til pension er 
bopælskommunen den kompetente kommune. 
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