Vanløse d. 16. januar 2015.

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service. Lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og
forskellige andre love.

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte.
DKDK er alt overvejende positive ift. lovforslaget og bemærker med tilfredshed § 85 stk. 8 om, at
kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af pleje og omsorg for en person med en demensdiagnose ,så
vidt muligt skal respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og
omsorg.
DKDK bemærker tillige med tilfredshed, at det i forslaget er præciseret, at hverken udredning eller
handleplan skal være mere omfattende, end formålet tilsiger.
DKDK er positiv overfor målgruppebeskrivelsen og håber, at denne beskrivelse kan føre til en forenklet
sagsbehandlingstid i kommunerne for sager, der vedrører målgruppe 1 og 2.
At borgere med lette funktionsnedsættelser af kommunen kan tilbydes forebyggende hjælp er positivt. Ikke
mindst muligheden for at tilbyde befordring.
§98 stk. 6: DKDK er enig i, at det er ministeren, der kan fastsætte nærmere regler – herved sikres borgerne i
landets 98 kommuner lige adgang til forbrugsgoder.
Hvis § 97 stk. 1,2,3, kan læses som en opblødning omkring digital post/ansøgninger om fritagelse for digital
post, hilser DKDK det velkommen. Hele problemstillingen omkring digital post og digital kommunikation med
det offentlige er et problem for borgere med demenssygdomme og deres pårørende.

Konkret forslag til ændring af tekst:
§ 79 stk 2 : DKDK ønsker indføjet: fastholde i sætningen, så den kommer til at lyde:
Understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde og/eller udvikle sig i retning af øget selvstændighed …..
Denne tilføjelse er især væsentlig for borgere med demens, for hvem det er vigtigt at fastholde færdigheder.

DKDK kunne have ønsket sig en tidsgrænse for hvor længe Statsforvaltningen må bruge på at svare. (§80)
s. 3. Det er urimeligt at der pt. er en sagsbehandlingstid på ca. 1 år og ingen tiltag for at nedbringe denne
sagsbehandlingstid.
DKDK finder det betænkeligt, at borgerens klageadgang i nogle tilfælde forringes ift. gældende lovgivning.
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