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Høringssvar vedrørende høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om 
retssikkerhed og administration på det sociale område 

 
Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til 
bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.  
 
Ældre Sagen skal indledningsvis bemærke, at det bagvedliggende lovforslag om velfærds-
aftaler indebærer en ophævelse af stort set alle rettigheder for svækkede ældre i 
serviceloven. Der er tale om rettigheder, som ikke længere skal gælde i tre forsøgs-
kommuner. Vi henviser i denne forbindelse til vores høringssvar vedrørende udkast til lov 
om velfærdsaftaler af den 1. marts 2020.  
 
Ældre Sagen finder det overvejende positivt, at lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område (retssikkerhedsloven) skal finde anvendelse, når der i forsøgs-
kommunerne træffes afgørelser efter § 11, stk. 1, i lov om velfærdsaftaler og efter regler 
udstedt i medfør af § 11, stk. 2, i lov om velfærdsaftaler. Retssikkerhedsloven stiller formelle 
krav til kommunernes sagsbehandling og kan dermed være med til at sikre borgernes 
rettigheder, når der træffes afgørelser efter lov om velfærdsaftaler. Ældre Sagen finder dog 
fortsat, at lov om velfærdsaftaler indebærer en ganske betydelig tilsidesættelse af svækkede 
borgeres retssikkerhed. 
 
Med retssikkerhedsloven forpligtes kommunerne blandt andet til at give borgerne en 
udvidet ret til helhedsorienteret vejledning. På den måde sikres det, at borgeren får den 
nødvendige hjælp og støtte i de situationer, hvor den pågældende ikke har det nødvendige 
og tilstrækkelige overblik og kendskab til sociallovgivningen til selv at ansøge om andre 
relevante ydelser.  
 
Derudover sikrer retssikkerhedsloven borgeren en ret til at medvirke ved sags-
behandlingen, kommunerne forpligtes til at behandle sagerne hurtigt og til at anlægge en 
helhedsvurdering af borgerens situation, og kommunerne forpligtes til at have særlig 
opmærksomhed på, at den ydede hjælp skal tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af 
borgerens situation og behov for hjælp på længere sigt. Endelig kan kommunernes 
oplysningspligt efter retssikkerhedsloven medvirke til at garantere afgørelsers rigtighed i 
forsøgskommunerne.  
 
Det er Ældre Sagens opfattelse, at ikke alle kommuner er opmærksomme på de 
retssikkerhedsgarantier, som følger af retssikkerhedsloven. Dette underbygges af 
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Ankestyrelsens praksis, som gang på gang belyser, at mange kommuner laver fejl i 
sagsbehandlingen. Det er helt afgørende for Ældre Sagen, at kommunerne lever op til at 
sikre borgerne de rettigheder, som følger af reglerne i retssikkerhedsloven. Vi skal derfor 
også opfordre til, at der føres tilsyn med kommunernes forpligtelser i henhold til 
retssikkerhedsloven, herunder at Ankestyrelsen i klagesager efterprøver, om kommunerne 
lever op til deres forpligtelser efter retssikkerhedsloven, når der træffes afgørelser efter lov 
om velfærdsaftaler. I denne forbindelse skal vi også opfordre til, at kommunernes 
opmærksomhed henledes særligt på, at de til enhver tid skal efterleve reglerne i 
retssikkerhedsloven, når der træffes afgørelser efter lov om velfærdsaftaler og efter 
sociallovgivningen i øvrigt.  
 
Afslutningsvis skal Ældre Sagen bemærke, at der efter § 10 i udkast til lov om 
velfærdsaftaler gives mulighed for, at kommunerne kan tilsidesætte en lang række 
bestemmelser i serviceloven, som fastslår retten til, at svækkede ældre kan modtage 
forskellige former for hjælp og støtte fra kommunen. Det er Ældre Sagens opfattelse, at 
tilsidesættelsen af disse rettigheder medfører en ganske betydelig svækkelse af 
retssikkerheden for de ældre borgere i de berørte kommuner. Dermed er der også en 
alvorlig risiko for, at den enkelte borgers rettigheder sættes over styr. Det er fortsat ganske 
uklart for Ældre Sagen, hvordan en så grov tilsidesættelse af retssikkerheden og de 
rettigheder, der følger af servicelovens regler, konkret skal kunne sikre formålet om en 
højere grad af kvalitet og nærvær i velfærden.   
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