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Via Danske Handicaporganisationer
Scleroseforeningens høringssvar vedrørende 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
Scleroseforeningen har valgt dette selvstændige høringssvar, for at give beslutningstagere
faktuel viden om de problemstillinger, vi ser der er ved lovforslaget og de konsekvenser
dette kan få for mennesker med sclerose.
1. Der er ingen sammenhæng mellem de politiske intentioner og det formulerede
lovforslag
Det for os at se største problem ved lovforslaget er, at der ingen sammenhæng er mellem de
positive politiske ønsker og intentioner, der indleder lovforslaget, og de konkrete udstukne
ændringsforslag i lovforslaget med dertilhørende lovbemærkninger. Kort og godt: De anviste
"veje" vil for os at se ikke føre frem til målet, men bort fra det.
De færreste kan være uenige i de i lovforslaget formulerede politiske intentioner om, at
styrke tilliden mellem borger og kommune gennem øget borgerinddragelse og øget fokus på
at styrke borgerens ressourcer og selvstændighed. Det samme gælder intentionen om at
styrke borgernes retssikkerhed.
Til gengæld vil de færreste kunne få øje på sammenhængen i, at man på den ene side
erklærer, at man med forslaget ønsker at styrke den enkeltes retssikkerhed, samtidig med at
man forringer borgernes mulighed for at klage over kommunens afgørelse.
Derfor mener Scleroseforeningen:
Hvis de politiske intentioner skal smitte af på kommunernes praksis på handicapområdet,
må politikerne som minimum bede embedsværket om at foretage en ny juridisk
gennemskrivning af lovforslaget, hvis den ønskede sammenhæng skal sikres.
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2. inddeling af borgere med handicap i målgrupper i selve lovteksten, men
manglende adgang for borgerne til at klage over kommunens indplacering af
dem
Ved den tekniske gennemgang af lovforslaget i socialministeriet d. 5. januar 2015, er det
oplyst, at inddelingen i målgrupper "kun er tænkt som et pædagogisk værktøj til
sagsbehandlerne i kommunerne". Dette under hensyn til, at de kan opdele ydelserne på en
mere pædagogisk måde.
Målgrupper, der er skrevet ind i selve lovtekstens formålsbestemmelse, vil jo alt andet lige
komme til at give en meget central hjemmel, og med en afgørende konsekvens for
kommunernes forvaltning i de konkrete sager. Samtidig vil målgruppe placeringen blive
efterfulgt af en ydelsesmæssig begrænsning. Men borgeren kan ikke klage over en konkret
indplacering, men vil kun kunne klage over den efterfølgende afgrænsede ydelse der gives.
Det er en retssikkerhedsmangel, som virkelig bekymrer os, da det svækker de retsgarantier
som borgeren har i dag, når det gælder kommunernes faktiske sagsbehandling og hvor der
er krav om at vurdere en henvendelse efter alle lovens muligheder og krav til kommunernes
ansvar for et tilstrækkeligt oplyst grundlag, før en indholdsmæssig afgørelse kan træffes.
Dette forvaltningsretlige spørgsmål bør efter Scleroseforeningens opfattelse forelægges
Ombudsmanden, med henblik på en nærmere vurdering af lovforslagets
retssikkerhedsmæssige konsekvenser på dette punkt.
Det er foreningens vurdering, at der ikke blot kan henvises til, at der vil ske præciseringer i
en bekendtgørelse eller vejledning. Så længe det står direkte i lovteksten, er der også
hjemmel til at vurdere og afgøre hjælpeindsatsen efter det.
Konsekvensen bliver, at mennesker med alvorlige sygdomme og handicap fremover bliver
indplaceret i tre nye meget fortolkningsbaserede målgrupper, med meget stringente
muligheder for indsatser fra en kommunalt fastlagt "Tilbudsvifte", frem for en individuel
tilgang til vurdering af hver borgers behov for kompensation i relation til den enkeltes
livssituation.
Vi kan frygte at denne nye standardiserede tilgang til borgernes behov og den enkelte
kommunens tilbud, i højere grad er blevet til ud fra kommunernes og Finansministerens
behov for at styre og minimere udgifterne til voksenhandicapområdet. Og ikke for at forbedre
borgernes muligheder for en individuel, alderssvarende selvstændig tilværelse, på samme
måde som "naboen" uden handicap.
Scleroseforeningen er derfor meget bekymret for denne nye opdeling og de fremtidige
kompensationsmuligheder for mennesker med sclerose.
Derfor mener Scleroseforeninoen:
Målgruppeinddelingen i lovtekstens formålsbestemmelse skal udgå, når det kun har været
tiltænkt som en "pædagogisk sagsbehandlingsmetode"
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3. Kommunen skal ved borgerhenvendelser "forhåndsvurdere" i hvilken af de 3
målgrupper borgeren skal "placeres i", og dermed hvilken konkret indsats
borgeren kan opnå. Denne kommunale beslutning kan efter lovforslaget ikke
ankes.
Den nye målgruppevurdering af borgere med handicap, som fremgår i lovforslaget er
beskrevet meget uklar og fortolkningsbaseret i lovbemærkningerne.
Derfor mener Scleroseforeningen:
Uanset vi er imod denne måde at kategorisere mennesker med helt unikke
funktionsnedsættelser på, må det som minimum i lovgivningsprocessen gøres klart hvordan
kommunerne evt. skal forvalte denne "forhåndsvurdering" i den daglige sagsbehandling.
•

Hvem skal visitere til målgrupperne - hver sagsbehandler eller en særlig "visitator"?

•

Hvilke faglige kompetencer skal visitator have?

•

Hvordan sikres det tværfaglige/tværsektorielle perspektiv i vurderingen af behovet for
støtte?

®

Hvordan sikres at det, at det ikke kun bliver diagnose- og
funktionsniveauperspektivet der lægges vægt på i "forhåndsvurderingen"
/screeningen, men også det arbejds- og familierelaterede perspektiv i vurderingen af
behovet for kompensation?

•

Hvordan skal borgeren inddrages i forhåndsvurderingen?

•

Hvordan vil processen foregå, når borgeren henvender sig igen og mener at høre til i
en anden gruppe? Hvem får kompetencen til at "flytte borger" til en ny gruppe?

•

Stilles der begrundelseskrav i forhold til kommunens vurdering og afgørelse om
indplacering?

•

Bliver der mon overhovedet tale om en fordel for borgeren? Eller er det kun
kommunen der drager nytte af dette?

4. Kommunernes ønske om regelforenkling på voksenhandicapområdet, der er
baggrunden for det omdiskuterede lovforslag, kan gå ud over den enkeltes
mulighed for hjælp til sine individuelle behov. Også fordi der overraskende nok
ikke er noget i lovforslaget, der dæmmer op for den "silotankegang", som
allerede i dag spænder ben for en helhedsorienteret indsats
Når mennesker med for eksempel sclerose henvender sig første gang til kommunen, fordi
de ikke længere kan klare deres arbejde, eller når en helt ung får problemer på sin
uddannelse efter at have fået sygdommen, er det et tegn på, at der fra første henvendelse
vil blive brug for en kompetent koordinator/tovholder i et sammenhængende,
helhedsorienteret forløb, hvor flere forvaltninger skal deltage, for at pågældende fortsat kan
få en dagligdag til at fungere med studier eller arbejde, med familie og børn på trods af
nedsat funktionsevne.
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For eksempel "Hvad kan jeg klare fremover af arbejde eller studier? Hvordan kommer jeg
frem og tilbage på arbejde? Hvordan kan jeg få støtte til praktiske forældreopgaver m.v."
Kompensationsmuligheder der er spredt over mange paragraffer, og hvor der administreres
blandt mange forskellige afdelinger og medarbejdere i kommunerne.
Lovforslaget tager ikke højde for at ændre den organisatoriske virkelighed i kommunerne
som vi kender den i dag, og som i den grad kan betyde, at den enkelte fortsat ikke er sikret
en individuel og helhedsorienteret indsats som tiltænkt. Der er ligeledes intet formuleret i
forslaget om et forpligtende samarbejde med beskæftigelsesområdet og andre forvaltninger.
Der er til grupper som vores, med uforudsigelige progredierende og uhelbredelige lidelser,
brug for at tildele en koordinator med det samme, medens den nedsatte funktionsevne og
behov for handicapkompensation bliver udredt med henblik på, for eksempel at kunne klare
sig længst muligt i job og som en aktiv del af en familie.
Derfor mener Scleroseforeningen:
At politikerne skal sikre, at der i selve lovteksten formuleres en forpligtelse til tværgående
sagsbehandling, således at den usammenhængende sagsbehandling med organisatoriske
siloer, som vi kender i dag, kan ophøre.

5. Hjælpemidler til borgere med handicap standardiseres. Er det "Brugerbetaling
ind af bagdøren"?
"Kommunalbestyrelsen kan dog for visse mindre hjælpemidler beslutte, at hjælpen udgør et
bestemt produkt eller et af den enkelte kommunalbestyrelse fastsat beløb".
Scleroseforeningen er meget bekymret for denne formulering, og vi er bange for at en
kommunal standard vil være lig med billigste fællesnævner, og betyde en lang sej kamp for
den enkelte borger, i at forsvare sit nødvendige individuelle behov for et særligt
hjælpemiddel, der skal afhjælpe et basalt behov i hverdagen. Mennesker med sclerose har
ofte behov for mange forskellige hjælpemidler, som kompensation for et mangeartet nedsat
funktionsniveau, og individuelle tilpasninger vil ofte være en forudsætning for at de fortsat
kan klare deres hverdagsliv, for eksempel på en arbejdsdag.
Derfor mener Scleroseforeningen:
At der i lovgivning og i bekendtgørelser skal defineres nogle klare rammer for hvad der kan
gå ind under "mindre hjælpemidler", hvornår borgerens behov for hjælpemidlet er "simpelt
nok" til at et standardprodukt kan vælges, og endelig men ikke mindst, hvordan en stærk
nedsat funktionsevne og en borgers samlede behov for forskellige hjælpemidler i
dagligdagen, alene kan betyde at selv "mindre hjælpemidler" skal være særlig tilpasset
handicappet.
Formuleringen om at der alternativt kan bevilges et kommunalt fastsat beløb, vil kunne give
helt urimelige udgifter for den borger, der på én gang har brug for flere "mindre
hjælpemidler" på grund af et komplekst handicap, og hvor standard produkter ikke kan sikre
selvstændighed og en væsentlig lettelse i dagligdagen.
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Til illustration er her et lille aktuelt eksempel fra virkeligheden i dag. Vedkommende skal
blandt andet bruge et "mindre hjælpemiddel" Qufora Miniskyl (til brug for nødvendig
tarmskylning):
Uddrag af e - mail korrespondance med Scleroseforeningens rådgiver, efter flere måneders
tovtrækkeri med hjemkommune:
"Jeg vil allerførst takkefor din utrættelige indsats, tror ikke lige jeg havde haft overskud til alt dette
uden jeres hjælp, det virker som en uoverskuelig jungle af love og paragraffer. Så et stort tak igen.
En sygeplejerske fra Ry (Sclerosehospital) har ringet og lovet at sende nogle sæt "Miniskyl" til mig,
som jeg kan bruge, da kommunen stadig ikke vil levere og indtil der kommer en afklaring, skal jeg
bare ringe til hende, men håber da at man juridisk kan blive enige om det inden altfor længe, men er
da taknemmelig for at nogen vælger at hjælpe mig"

Scleroseforeningen ser desværre allerede i dag, mange eksempler på kommuner der
forsøger at give standardløsninger i situationer hvor der konkret er brug for individuelt
tilpasse hjælpemidler. Blot for at illustrere at der ikke er tale om "enlige svaler", har vi som
bilag vedlagt en helt ny afgørelse fra Ankestyrelsen af 16. januar 2015. En afgørelse som
Scleroseforeningens socialrådgiver blev involveret i da kommunen som udgangspunkt ikke
ville bevilge det der konkret var brug for.
6. Retten til at være forældre trods handicap er endnu ikke blevet skrevet ind i
lovforslaget om hjælp og støtte til voksne med handicap.
I maj måned 2014 udgav Institut for menneskerettighederen dyster rapport om retten til at
være forældre. Udgangspunktet var FN's Handicapkonvention artikel 23, set i lyset af den
formulerede danske lovgivning og den kommunale praksis vedrørende denne.
Retten til familieliv og princippet om familiens enhed, er grundlæggende inden for
menneskeretten. Handicapkonventionen understreger den positive forpligtigelse for staterne
til at støtte og kompensere i rollen og ansvaret som forældre.
En forælder med handicap har således en selvstændig ret til at få hjælp til at være forælder,
og til at udføre sine pligter som omsorgsperson og opdrager af sine børn.
Det kan imidlertid konstateres, at denne ret ikke er indskrevet i den nugældende Servicelovs
voksenbestemmelser og heller ikke fremgår af det lovforslag som nu fremlægges.
Muligheden for kompensation til forældrerollen og opgaver forbundet med dette, kan måske
påstås allerede findes indirekte i forskellige vejledninger, men det kræver i dag en meget
velvillig kommunal fortolkning og et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger, at få
fundet de passager, som kan fortolkes som muligheder.
Scleroseforeningen har desværre en stor erfaring i den kommunale praksis i disse sager, da
sclerosens symptomer ofte rammer yngre mennesker, som har ansvar for hjemmeboende
børn. Det er ikke en nem opgave at få overbevist en sagsbehandler om, at en forælder har
ret til støtte til sin selvstændige rolle som forælder i dagligdagen. Vi skal også venligst
erindre om den dokumentation, som Scleroseforeningen i 2014 -på opfordring- har
fremsendt til både Socialminister og Folketingets Socialudvalg om denne problemstilling.
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Derfor mener Scleroseforeningen:
At den foreliggende gennemgribende ændring af Servicelovens voksenbestemmelser, også
bliver brugt til direkte i lovteksten, at tydeliggøre retten til hjælp til forældreopgaver i
dagligdagen, som kompensation for en nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.
Vi støtter Institut for menneskerettigheders anbefaling, og foreslår derfor desuden at
lovteksten bliver fulgt op med en bestemmelse om, at Socialministeren i en bekendtgørelse
herom, udarbejder nærmere retningslinjer og tydeliggør hvilke bestemmelser om ydelser i
lovgivningen, der kan anvendes som konkrete indsatser for kompensation til forældre med
handicap og hvilke krav der skal stilles for at sikre en grundig, tværfaglig og
helhedsorienteret sagsbehandling i disse sager.
Afsluttende bemærkninger
På baggrund af vores samlede kommentarer, til det fremlagte lovforslag håber
Scleroseforeningen, at der kan opnås politisk enighed om, at der er brug for nye overvejelser
om hvad lovforslaget skal indeholde, og at der derfor også er brug for en ny
gennemskrivning af lovforslaget, hvis de politiske intentioner skal sikres.

Med venlig hilsen

Mette Bryde Lind

Nadia Buchard

Direktør

Ledende socialrådgiver
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