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Læs Altinget
Social

Du får politiske
nyheder om social

fra Danmarks
største politiske
redaktion – og
adgang til den
mest levende

debat

Log ind Bliv abonnent

Altinget Netværk
Få et politisk netværk.
Som medlem får du

adgang til professionel
sparring fra kolleger og

jævnlige møder med
topfolk fra den politiske

verden.

Læs mere om vores netværk

MINISTERSVAR

Rosa Lund spørger:

Hvor mange og hvilke klager
over etnisk pro!lering har
politiet modtaget de sidste fem
år?

Alex Vanopslagh spørger:

Hvad vil e"ekten på
beskæftigelse være i 2030, hvis
kontanthjælpsmodtagere bliver
fuldtidsaktiveret i langvarige
forløb?

Karina Adsbøl spørger:

Hvordan er udbetalingerne af
hjælpepakker til kommunale,
selvejende og private bosteder
og plejehjem fordelt?

Karina Adsbøl spørger:

Er Psykolognævnet opmærksom
på, om psykologer i klagesager
har en ren stra"eattest?

Karina Adsbøl spørger:

Hvornår forventer
Sundhedsstyrelsen, at man kan
følge med på tegnsprog på
styrelsens hjemmeside?

VIS ALLE

Bestil et gratis prøveperiode her .

Simon Lessel

Om nichen

JOB

POLITISK KALENDER

I DAG

Flagdag

14. APRIL

Samråd: Forslag om 37 timers
beskæftigelse for indvandrere og
udlændinge med integrationsbehov

15. APRIL

Samråd: A#ysning af tilsynsbesøg på
landets plejehjem

Webinar: Lige adgang til domstole og
velfærd

Webinar: Lige adgang i den nordiske
velfærdsmodel

Redaktør for Altinget social er:

Journalist

les@altinget.dk
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Professionshøjskolen Absalon
søger uddannelsesleder til
Socialrådgiveruddannelsen…
Slagelse

Røde Kors søger Leder for
Beredskabssektionen

Afdelingsleder til PPR i Greve
kommune

Sjælland

Hovedstaden

Sjælland

FØDSELSDAGE Vis alle

NAVNENYT

 
Topdanmark
indhenter ny
økonomichef

 
Parkinsonforeningen får
ny landsformand

 
DEA ansætter ny
sekretariatschef

Rådet for Socialt Udsatte får ny
sekretariatschef

 
Enhedslistens strategiske
rådgiver skifter Christiansborg
ud med Mødrehjælpen

 
Danske
Handicaporganisationers
kommunikationschef stopper

 
Mindeord: Fhv. MF Gunhild Due
(91) af Villy Søvndal

 
Odense-chef bliver direktør i
Parasport Danmark

SENESTE FRA TWITTER

Indlejr Vis på Twitter

Social
En Twitter-liste af @Altingetdk

7t

 Astrid Krag Retweetede

I efteråret var der et ældretopmøde - og var dét så 
dét?! Nej! @kommunerne @FOA_dk 
@aeldresagen  @Astridkrag har igangsat flere 
initiativer; nu inviteres flere med 
kl.dk/forsidenyheder… @metteabildgaard 
@PSkipperEL @stinuslindgreen @birgitte_vind 
@KirstenNormann @AdsbolAdsbl
  

 

"Samarbejde bliver nøglen til at løfte os ud af 
inaktiviteten. Der findes ikke nogen vaccine mod 
den sociale slagside i fysisk og mental sundhed" 
Sådan skriver Social- og ældreminister @Astridkrag 
i en fælles kronik med @DIFidraet, @DGI_dk 

Michael Teit Nielsen
@MtnTeit

Ældretopmødet udvider sam…
Partnerskabet bag Ældretopmø…
kl.dk

Social- og Ældreministeriet
@Socialaeldre

Om Lars Kufall Beck

8. april

Om René la Cour Sell

8. april

Om Jesper Elkjær Øland

8. april

7. april

Om Simon Nyborg

6. april

Om Anders Langballe

6. april

Om Gunhild Due

1. april

Om Ivan Løvstrup

1. april

MEST LÆSTE SOCIAL

$. Forsker: Historien viser os, at
politikere aldrig har villet mennesker
med handicap

%. Borgerrådgiver: Styrk respekten for
folkestyret, før vi i afmagt tømmer
kommunerne for velfærdsområder

&. Høje fejlrater fortsatte på
handicapområdet i 2020:
Støttepartier kræver handling fra
ministeren

'. LOS og autismeforening: Børn med
autisme tabes i skolesystemet

(. Patienter venter længere på
psykologhjælp trods millionløft

JOB

DEBAT

Vis mere

Ugens quiz
Hvor godt følger du med?

Start quiz

KOMMENTAR

S-regeringen svigter kampen for lighed
i uddannelse: Vi er bombet årtier
tilbage

Kommentar Lars Olsen

Birgitte Arent Eiriksson: Sådan har
vrede borgere øget presset på
politikerne

Kommentar Birgitte Arent Eiriksson

Birgitte Arent Eiriksson om retshjælp:
Reformen holder stadig i ventesporet

Kommentar Birgitte Arent Eiriksson

Lisbeth Knudsen: Vi har intet lært af
Britta-sagen

Kommentar Lisbeth Knudsen

Lisbeth Knudsen: Vi kan ikke være
vores ældrepolitik bekendt

Kommentar Lisbeth Knudsen

FØLG LOVFORSLAGET Vis alle

Vis mere

Altinget Netværk
Få et politisk netværk. Som
medlem får du adgang til
professionel sparring fra

kolleger og jævnlige møder
med topfolk fra den politiske

verden.

Læs mere om vores netværk

FORSIDEN LIGE NU

Tra!kudspil skaber marginal
klimagevinst, mere tra!k og
uvis passagervækst
Daniel Bue Lauritzen

Politisk bekymring over
omsorgsforsikringer: "Kæmpe
falliterklæring for velfærdsstaten"

Søren Elkrog Friis

#Sofagate: En kvinde uden en stol er
blevet storpolitik – og det med rette

Kommentar Anne So!e Allarp

Volt vil tale Europa op,
og nu stiller det
europæiske parti op til
kommunalvalget i
Danmark

Altinget EU · 20:45

S: Forbyd burhøns i hele EU

Debat Niels Fuglsang
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Socialrådgiveruddannelsen…
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Røde Kors søger Leder for
Beredskabssektionen
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kommune

Sjælland
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Claus Thykjær
52 år den 10. april

Ønsk tillykke

Kommunaldirektør, Greve kommune,
fhv. kommunaldirektør, Guldborgsund
& Helsinge kommuner

John Lagoni
63 år den 10. april
Centerleder, Plejecenter Solbakken,
afdelingsleder, Møllehuset, fhv.
direktør, Danske Seniorer

Morten Anker Jensen
60 år den 11. april

Ønsk tillykke

Politiinspektør, linjechef, Beredskab
Sydøstjyllands Politi

Sascha Volmer
Sørensen
48 år den 11. april

Ønsk tillykke

Kommunaldirektør, Gribskov Kommune

Professionshøjskolen
Absalon søger uddannel-
sesleder til Socialrådgi-…
veruddannelsen i
Slagelse

Sjælland 18/4-
2021

Røde Kors søger Leder
for Beredskabssektionen

Hovedstaden 12/4-2021

Afdelingsleder til PPR i
Greve kommune

Sjælland 11/4-2021

L 154 Stra!eloven (Ju-
stitsministeriet)

L 169 Lov om social servi-
ce (Social- og Ældremini-
steriet)

27-03-2021 02:01

B 48 At nedsætte en ar-
bejdsgruppe med henblik
på at sikre ordentlige
forhold for prostituerede
(Social- og Indenrigsmi-
nisteriet)

27-03-2021 02:01

L 163 Lov om et midlerti-
digt børnetilskud til visse
forsørgere (Beskæftigel-
sesministeriet)

27-03-2021 02:01

L 198 Lov om velfærdsaf-
taler på ældreområdet
(Social- og Ældreministe-
riet)

27-03-2021 02:01

Høje fejlrater fortsatte
på handicapområdet i
2020: Støttepartier
kræver handling fra
ministeren
Mere end hver tredje afgørelse om ydelser til
borgere med handicap blev i 2020 omgjort af
Ankestyrelsen. Klagesager om hjælp til børn med…
handicap omgøres i lidt over halvdelen af
tilfældene. EL og SF opfordrer minister til at
indkalde til drøftelser om nye tiltag, der kan
forbedre retssikkerheden for udsatte borgere.

Simon Lessel

Borgerrådgiver:
Styrk respekten
for folkestyret,
før vi i afmagt
tømmer
kommunerne for
velfærdsområder
En grundlæggende forudsætning i
vores retsstat er, at alle
myndigheder gør, hvad de kan f…
at leve op til lovgivningens krav.
Spørgsmålet er, om vi fortsat kan
gå ud fra, at det er tilfældet for
kommunerne, skriver Johan
Busse.

Debat Borgerrådgiver, jurist

Forsker:
Historien viser
os, at
politikere
aldrig har
villet
mennesker
med handicap

Debat Emil Søbjerg
Falster

LOS og
autismeforening:
Børn med
autisme tabes i
skolesystemet
Debat Kathe Johansen og…

Laust Westtoft

Danske
Handicaporganisationers
kommunikationschef stopper

LOS og
autismeforening: Børn
med autisme tabes i
skolesystemet
Skolesystemet skal blive langt bedre til at tilbyde
den nødvendige specialiserede indsats for børn
med autisme i tide. Ellers vil mange børn med…
autisme fortsat miste flere år af deres skolegang,
skriver Kathe Johansen og Laust Westtoft.Debat Kathe Johansen og Laust Westtoft

Forsker:
Historien
viser os, at
politikere
aldrig har
villet
mennesker
med
handicap
Vi har altid vidst, at
prioritering af
handicapforskningen…
har været nærmest
ikke-eksisterende. Det
begrænser ikke bare
vores muligheder for at
handle og reagere
rettidigt, men har også
den effekt, at vi
mangler et
tilstrækkeligt
vidensgrundlag til at
oplyse og informere
politikerne, skriver
Emil Falster.

Debat Emil Søbjerg
Falster

Borgerrådgiver:
Styrk respekten
for folkestyret,
før vi i afmagt
tømmer
kommunerne for
velfærdsområder
Debat Borgerrådgiver, jurist

Ny debat: Vil det
gavne udsatte
borgere at #ytte
handicapområdet
væk fra
kommunerne?
Debat Karen Ornat

EL vil have to
socialrådgivere
tilknyttet alle sager
om anbringelser
Ved at fastsætte i loven, at der skal være to
socialrådgivere involveret i alle anbringelsessager,
kan antallet af fejl nedbringes, mener EL. Flere…
socialrådgivere i samme sag kan styrke
sagsbehandlingen, hvis manøvren ikke betyder flere
sager per sagsbehandler, vurderer forsker. R hælder
til at lade kommunerne bestemme selv.

Simon Lessel

Patienter
venter
længere på
psykologhjælp
trods
millionløft
Ventetiden for behandling af
angst og depression er
steget, selvom Folketinget…
har afsat flere penge til
området. Regionerne
kritiserer psykologer med
ydernummer for at tage for
få offentlige patienter, men
der skal andre løsninger på
bordet, siger
psykologformand Eva Secher
Mathiasen.

Signe Løntoft

LOS og
autismeforening:
Børn med
autisme tabes i
skolesystemet
Debat Kathe Johansen og…

Laust Westtoft

Forsker:
Historien viser
os, at
politikere
aldrig har
villet
mennesker
med handicap

Debat Emil Søbjerg
Falster

Høje fejlrater
fortsatte på
handicapområdet
i 2020:
Støttepartier
kræver handling
fra ministeren
Simon Lessel

Borgerrådgiver:
Styrk respekten
for folkestyret,
før vi i afmagt
tømmer
kommunerne for
velfærdsområder
Debat Borgerrådgiver, jurist

Ny debat: Vil det
gavne udsatte
borgere at #ytte
handicapområdet
væk fra
kommunerne?
Debat Karen Ornat

#Enmillionstemmer:
Mennesker med
handicap skal se
handling fra
Folketinget her og
nu
Debat Monica Lyllo"

7. april 2021 kl 20:00 Social

Forsker: Historien viser os, at politikere
aldrig har villet mennesker med
handicap
Vi har altid vidst, at prioritering af handicapforskningen har været nærmest ikke-
eksisterende. Det begrænser ikke bare vores muligheder for at handle og reagere
rettidigt, men har også den effekt, at vi mangler et tilstrækkeligt vidensgrundlag
til at oplyse og informere politikerne, skriver Emil Falster.

Handicapområdet er kendetegnet af manglende politisk initiativ, skriver Emil Sjøberg Falster. (Foto:Ida Marie
Odgaard/Ritzau Scanpix)

Emil Søbjerg
Falster

Handicapområdet er de gode intentioners holdeplads. Sådan har det altid

været, og det forklarer i øvrigt også en del. 

Sidste år læste jeg bogen "A"ægtet" af Birgit Kirkebæk & Iver Hornemann

Møller, og i afslutningen opsummeres tæt på hundrede års

handicaphistorie. Én af pointerne er, at forandring og udvikling på området

næsten altid er kommet nedefra.

Det er også tilfældet i dag, hvor #enmillionstemmer med deres

borgerforslag har sat området på den politiske dagsorden, og det har

været en ubetinget succes. Derudover har regeringen iværksat

evalueringen af det specialiserede socialområde, og mig bekendt forventer

støttepartierne politiske forhandlinger af en reform i den sidste halvdel af

2021. 

“
Opret et nationalt forskningscenter, der
har til formål at bedrive
samfundsvidenskabelig
handicapforskning.
Emil Sjøberg Falster, ph.d.-studerende, Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap,

Roskilde Universitet

Vi er i en situation, hvor vi aldrig har snakket så meget om levevilkårene

for mennesker med handicap, og på nuværende tidspunkt bider de fleste

aktører negle over den kommende evaluering. Hvad vil den vise og hvilke

mulige løsninger vil den pege på i forbindelse med det fremtidige

reformarbejde?

Politikerne vil ikke handicapområdet
Det vil imidlertid være min forsigtige vurdering, at vi under ingen

omstændigheder kan forvente, at evalueringen vil kunne løse alt. 

Efter strukturreformen og finanskrisen har det politiske niveau, på tværs af

partierne, tilskyndet og belønnet kommunerne for en adfærd, der er

årsagen til det førnævnte borgerforslag. Jeg kan også sige det mere

direkte: Historien har vist os, at politikerne aldrig har villet mennesker

med handicap og handicapområdet. 

De har altid luftet deres gode intentioner, men når det kommer til stykket,

da har det været andre områder og grupper, der er blevet reformeret og

fået tilført midler, for eksempel på børneområdet, hvor der efter

årtusindskiftet har været Anbringelsesreformen, Barnets reform,

Overgrebspakken og Forebyggelsespakken, og i år kom udspillet Børnene

Først. 

Det politiske initiativ er naturligvis glædeligt, men handicapområdet er

kendetegnet af det modsatte. Her har der været nul reformer. Ikke én

eneste.

Opret et forskningscenter
Det politiske initiativ på handicapområdet har ofte kun taget form af små

afgrænsede initiativer i forbindelse med de tidligere satspuljeforhandlinger,

hvor de politiske partier hver især kunne købe årligt aflad for deres dårlige

samvittighed. 

Borgerforslaget fra #enmillionstemmer er imidlertid en påmindelse om, at

mennesker med handicap og deres familier ikke længere lader sig spise af

med aflad. 

Det er nærmere et vink med en vognstang til alle politikere om, at når man

kun nøjes med at købe aflad, da bliver den sociale elendighed så stor, at

den til sidst cementerer sig som et kollektivt traume.

Jeg kunne komme med en lang liste af initiativer, der ville være relevante

at iværksætte, med henblik på at forbedre strukturen og retssikkerheden

på området, men jeg vil i stedet komme med et enkeltforslag, der ikke er

en gentagelse af tidligere fremførte: 

Opret et nationalt forskningscenter, der har til formål at bedrive

samfundsvidenskabelig handicapforskning, og som ikke kun skal

dokumentere levevilkårene for mennesker med handicap løbende, men

også følger ua"ængigt og systematisk op på den kommende reform af

området. 

På handicapområdet famles der alt for ofte i blinde, og udfordringerne

opdages først, når de er blevet en fast bestanddel af den grundlæggende

struktur og praksis – eller når borgere, civile protestbevægelser og

organisationer har skreget sig hæse. Det er ikke ordentligt – hverken for

borgerne eller de ansatte ude i kommunerne.

Arbitrær reform
Vi har mere eller mindre altid vidst, at den samfundsmæssige prioritering

af handicapforskningen har været utilstrækkelig, ja nærmest ikke-

eksisterende. 

Det begrænser ikke bare vores muligheder for at handle og reagere

rettidigt, men har også den afledte effekt, at vi ikke besidder et

vidensgrundlag, der kan anvendes til at oplyse og informere politikerne

tilstrækkeligt. 

Derfor risikerer reformen også at antage en arbitrær karakter, og det er

måske derfor, at vi sætter vores lid til evalueringen. Men med det melder

sig også en række spørgsmål: 

Hvor omfattende vil reformen blive? Har støttepartierne tænkt sig at

realiserer deres italesatte visioner for området, og kan de overhovedet

bedrive andet end at lave statusopdateringer på Facebook og invitere

ministeren i samråd? Vil de gå fra at være passive til at være aktive, eller

vil de igen købe aflad?

LÆS OGSÅ

Handicap Tilsyn

Vil det gavne udsatte borgere at !ytte handicapområdet væk fra kommunerne?

Emil Søbjerg
Falster

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største

politiske redaktion

E-mail Tilmeld
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NYESTE JOB

VIL DET GAVNE UDSATTE
BORGERE AT FLYTTE
HANDICAPOMRÅDET VÆK
FRA KOMMUNERNE?

Debat

Ph.d.-studerende, Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap,
Roskilde Universitet

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal
overholde de presseetiske regler.

Ph.d.-studerende, Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap,
Roskilde Universitet

Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle
betingelser
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DH til KL: Husk, det handler om mennesker
Debat

Forsker: Historien
viser os, at politikere
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mennesker med
handicap

Borgerrådgiver: Styrk
respekten for folkestyret,
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#Enmillionstemmer:
Mennesker med handicap
skal se handling fra
Folketinget her og nu
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udsatte borgere at #ytte
handicapområdet væk fra
kommunerne?
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