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To sider af samme sag:
Handicap
Vi har spurgt en politiker og en aktivist om, hvor de ser de
største udfordringer på handicapområdet – og om en
retssikkerhedsfond er en god idé.

RELATERET FAGLIG VIDEN OG DEBAT

ARTIKEL

Fra guds straf til en kamp om hjælp
Hvorfor er levevilkårene for mennesker med udviklingshandicap så meget ringere end
næsten alle andres, når de lige som os lever i et af verdens mest velstående lande? Det
spørgsmål går som en rød tråd gennem bogen ”Afhægtet – mennesker med
udviklingshandicap og deres levevilkår”. Vi har interviewet bogens to forfattere om
handicappolitik i et historisk perspektiv – i en tid, hvor retssikkerheden for mennesker
med handicap er udfordret.
10.09.2020

ARTIKEL

Hvor oplever du de største udfordringer på
handicapområdet?
Vi har spurgt fem socialrådgivere om, hvad de oplever som de største udfordringer på
handicap området. Tre af dem har som forældre til et barn med handicap også
erfaringer fra den anden side af bordet.
10.09.2020

ARTIKEL

Socialrådgiver kæmpede for førtidspension til Nicolai
Nicolai lider af infantil autisme og paranoid skizofreni. Han skulle have haft
førtidspension, så snart han fyldte 18 år, slår Ankestyrelsen fast, men måtte vente i over
et år.
11.02.2020

DEBATINDLÆG

Giv kommunerne større råderum til at løfte
handicapområdet
Mennesker med handicap bliver mere udsatte, i takt med at kommunerne har svært ved
at følge med økonomisk. Derfor skal der politisk handling til, mener foreninger.
01.11.2019

ARTIKEL

Nye regler om magtanvendelse
JURASPALTEN: Fra 1. januar 2020 og skal nye regler om magtanvendelse give
kommunerne bedre rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med
betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.
14.10.2019
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Systemet stiller de allersvageste dårligt
Monica Lyllo!, jurist og medstifter af bevægelsen #enmillionstemmer – bak op om

pårørende til handicap og psykisk sårbarhed. Mor til tre børn med handicap.

Er det et retssikkerhedsmæssigt problem, at der er stor forskel på

kommunernes vurderinger af behovet for hjælp og støtte?

– Ja. Kernen i retssikkerhed er, når du kan se, hvad du har ret til, og på

handicapområdet kan man ikke forudse, hvad man har ret til.

– Retssikkerhed og vilkårlighed er modpoler, og i bevægelsen #enmillionstemmer har

vi derfor stillet et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne, så vi

undgår vilkårlighed og afgørelser motiveret af økonomien i 98 kommuner.

Hvor ser du de største udfordringer i forhold til at få handicapområdet til at

fungere optimalt?

– Den største udfordring er den gennemgribende vilkårlighed, der hersker. Vi har 98

kommuner, der kører efter en rammelov, hvor de hver især har ret til at foretage et

frit skøn, og på den måde kan afgørelserne blive vilkårlige.

– Fra sagsbehandler til sagsbehandler kan det også være meget vilkårligt, og samtidig

handler det om, hvilke ressourcer man har som borger, fordi man selv skal "nde ud

af, hvad og hvor man kan søge. Så vi har et system, der stiller de allersvageste uden

stærke pårørende meget dårligt.

– Der mangler viden på området, og så er handicap området en kæmpe kamparena.

Mellem borger og kommune, kommunerne indbyrdes, mellem forskellige

forvaltninger, mellem kommune og region og mellem kommune og stat. I kampen,

der primært handler om, hvem der skal betale, bliver borgeren kastebold.

Er det en god idé at etablere en retssikkerhedsfond, som kommunerne skal

betale til, hvis de fejlagtigt giver afslag på ydelser?

– Det er en fabelagtig god idé. Vi har prøvet alt muligt; Socialstyrelsens Task Force,

danmarkskortet med kommunale sammenligninger – uden e#ekt. Kommunerne

undlader stadig at give partshøringer og klagevejledninger, laver forkerte afgørelser

mv. Så ideen med en retssikkerhedsfond, hvor kommuner ved, at hvis der laves fejl,

så koster det, kan måske virke. Så kommunerne i højere grad laver korrekte

afgørelser.

Rigtig mange borgere får en afgørelse de   er
tilfredse med
Thomas Adelskov, formand for socialudvalget i Kommunernes Landsforening og

borgmester (A) i Odsherred Kommune

Er det et retssikkerhedsmæssigt problem, at der er stor forskel på

kommunernes vurderinger af behovet for hjælp og støtte?

– Nej, det synes jeg ikke er et problem, for grundlæggende er det vigtigt, at man får

en individuel vurdering og det tilbud, der passer til den enkelte. Vi er alle forskellige –

også selv om man har de samme udfordringer, og der kan være stor forskel på, hvad

den enkelte borger ønsker.

– Lykken er ikke en central institution eller for den sags skyld et katalog, man kan slå

op i, hvis man har en bestemt type handicap eller bestemte udfordringer.

Hvor ser du de største udfordringer i forhold til at få handicapområdet til at

fungere optimalt?

– Det er urimeligt at sige, at handicapområdet ikke fungerer optimalt. Rigtig mange

borgere får en afgørelse hver eneste dag, som de er glade og tilfredse med, og en

forsvindende lille del kommer i Ankestyrelsen.

– Men der er udfordringer: Hele merudgiftsområdet, som er notorisk svært at

håndtere. Samtidig har vi de seneste tre-"re år fået omkring 15.000 $ere borgere,

som har udfordringer, der gør, at de skal have støtte og hjælp. Det giver udfordringer

i forhold til mange sager.

– Der er også noget at komme efter i forhold til en meget tættere dialog med

borgerne om deres egne ønsker og deres egne mål. En tæt dialog hænger sammen

med tid og antal sager, og derfor arbejder kommunerne også med forskellige

modeller, hvor man kan arbejde mere intensivt med borgerne.

Er det en god idé at etablere en retssikkerhedsfond, som kommunerne skal

betale til, hvis de fejlagtigt giver afslag på ydelser, som borgere med

handicap har ret til?

– Hovedproblemet i sådan en model er, at man faktisk $ytter nogle penge væk fra

handicapområdet. Så nej, det er ikke en god idé.

– Til gengæld ville det være en rigtig god idé, hvis man "k speedet op på

sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen, fordi det skaber en mistillid mellem

borgeren og vores kommunale sagsbehandlere, når der går lang tid, inden en sag er

afgjort.
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