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Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg har d. 1. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 103 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).
Spørgsmål nr. 103:
Kan ministeren bekræfte, at en kommune ikke kan fravælge eller ophøre med
at anvende et bosted alene med henvisning til, at pågældende bosted har relation
til Tvind, eller med henvisning til, at der foregår en undersøgelse heraf?
Der henvises til ministerens udtalelse til artikel i DR Nyheder den 23. oktober
2017 med overskriften "Minister har intet til overs for Tvind: Men kommuner kan frit
vælge dem".
Svar:
Så længe tilbud med relationer til Tvind ikke overtræder gældende regler, og de har
en kvalitet, så de kan godkendes af socialtilsynet, kan de komme på Tilbudsportalen,
og så kan kommunerne indgå aftaler med dem på lige fod med andre tilbud.
I forbindelse med valg af konkret tilbud til en borger, skal kommunen foretage en konkret vurdering, bl.a. i forhold til tilbuddets metoder, beskrivelsen af stedets målgruppe og prisen for en plads. På den baggrund står det den enkelte kommune frit at vælge det tilbud, der er bedst egnet i forhold til borgeren. Kommunerne er således ikke
tvunget til at vælge bestemte tilbud på Tilbudsportalen.
Kommunerne er dog efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger underlagt et
saglighedskrav, som betyder, at de kun må tage saglige hensyn, når de træffer afgørelser. Det vil efter min opfattelse ikke være et sagligt hensyn, som kommunen kan
lægge til grund for en konkret afgørelse eller for en generel beslutning, om et tilbud
har relation til Tvind eller har sit udgangspunkt i en specifik ideologi. I det ligger også,
at det ikke er et sagligt hensyn at begrunde en afgørelse med, at der er en undersøgelse i gang af et konkret tilbuds relation til Tvind.
Men kommunerne er som nævnt ikke tvunget til at vælge tilbud med tilknytning til
Tvind, hvis der er andre tilbud, der er lige så egnede.
Med venlig hilsen
Mai Mercado

