Handicapfaggruppens
konference 2016

Voksenreformen
• Regeringen har igangsat en reform af servicelovens
voksenbestemmelser.
• Det gennemgøres i samarbejde mellem Social- og
Indenrigsministeriet, Finansministeriet med inddragelse af
KL og DH.
• Målet er et forberedende arbejde mhp. politiske
forhandlinger i august/september.
• DS er repræsenteret i en følgegruppe, der består af to
lederrepræsentanter, to fra KL, to fra Danske
Handicaporganisationer, samt en fra Rådet for Socialt
Udsatte og fra DS (Nicolai Paulsen repræsenterer DS).
Derudover er Finansministeriet repræsenteret.

• Følgegruppen inddrages løbende i arbejdet mhp. at
kvalificere analyseresultater og løsningsforslag og sikre, at
alle relevante perspektiver inddrages. Samtidig er det
præciseret, at der ikke nødvendigvis skal opnås enighed i
eller med følgegruppen.
• DS vil inddrage Handicapfaggruppens bestyrelse pr. mail
og/eller møde som sparringspartner, når der kommer
konkrete forslag på bordet. Tilsvarende inddrages andre
relevante faggruppebestyrelser på udsatte-området. Der er
pt. aftalt 4-5 møder i følgegruppen i foråret, og ved de to
første møder har det været rammer, der har været til debat.

• Afsættet for reformarbejdet er aftalt med KL ifm.
økonomiaftalen for 2016.
• Afsættet baserer sig på, at Serviceloven på voksenområdet i
dag består af en række særskilte bestemmelser, som hver
især regulerer en enkelt ydelse.
• Kommunerne oplever derfor at have svært ved at
sammensætte en helhedsorienteret indsats overfor
borgeren. Hertil opleves en række bestemmelser som
unødigt bureaukratiske for borgere og kommuner. Der
defineres et behov for at fokusere på, hvordan indsatserne
overfor udsatte voksne og borgere med handicap i højere
grad sikrer progression og en positiv udvikling for borgeren.

DS´ ønsker til retning - temaer
Tillid fra borger til kommune og fra kommune til borger – herunder sikring af
tillid/forståelse på tværs af sektorer
Sammenhæng til beskæftigelses- og sundhedslovgivning samt børn-familie
lovgivning
Koordinering ”der virker” – den koordinerende sagsbehandler (case-manager)
– personligt ombud (på borgerens præmisser) – ”Sveriges model” omsat til
voksenområdet – Housing First – Den brede (re)habiliteringsdagsorden
Nej til hastværk, lovsjusk og uforberedt implementering – plus
implementeringsplan (noteret at det loves)
En lovgivning der indtænker fremtidig ændring i demografi – hvad ved vi om
faktisk udvikling af demografi, målgrupper, økonomi og bureaukrati
Obs på at tænke både social + psykisk + fysisk integration og kompensation
Investering – tidlig og hurtig indsats/forebyggelse – afbureaukratisering
Klageadgang – retssikkerhed
Opmærksomhed på målgrupper, f.eks. udviklingshæmmede og psykisk syge,
der ikke altid har ressourcer til udtrykke/forfølge deres ønsker/behov/klager
individuelt eller som gruppe.

Har I bemærkninger, ønsker, kommentarer?

DS følger tæt op
DS ønsker at følge reformarbejdet tæt med henblik på at
bidrage med konstruktive forslag via dialog i Følgegruppen og
ved bilaterale/forberedende møder med de interessenter som
vi har fælles interesser med. Aktuelt er der aftalt møder med
bl.a. SL, Ergoterapeuterne og FOA. Som sagt vil vi også internt
briefe og inddrage relevante faggrupper med henblik på
sparring.
Yderligere vil vi løbende i processen vurdere om der skal tages
kontakt til relevante FT-politikere.

Undersøgelse – Det centrale
handicapråd
*
• Manglende tillid og forskel i oplevelse af samarbejdet
• Borgere: Lav vurdering af kontakten med kommunen
• Borgere: 1 fast sagsbehandler og viden om det konkrete
handicap
Anbefalinger:
• Inviter borgerne ind til dialog for at forstå oplevelser
• Udnyt viden i de lokale handicapråd
• Sikre nødvendig kundskab blandt medarbejdere
• Mere viden generelt er nødvendigt – bl.a. med fokus på,
hvordan mødet mellem borger og kommunen kan forbedres

Generelle udfordringer
Voksenhandicap:
Inddragelse
Bureaukrati
Organisering – 1 fast sagsbehandler

Børnehandicap:
Medvirken i den svenske model
Bureaukrati
Organisering – 1 fast sagsbehandler
Forholdet mellem handicap og det psykosociale område
Forældrebetaling
Diagnoser?

Flere udfordringer? Hvad ser I som løsningerne?

Forældrebetaling
HB drøftede handicapområdet og forældres egenbetaling i juni og
september 2015.
Mål: At afklare DS’ position i forlængelse af en række sager om
egenbetaling i Aarhus Kommune.
HB vedtog følgende to udmeldinger:
1) At DS mener, at Ministeriet skal ændre regelgrundlaget omkring
forældrebetaling, fordi det er umuligt at forstå og administrere for de
berørte.
2) At DS mener, at handicappede børn altid skal tilbydes et fagligt
relevant behandlingsophold, hvori også indgår et for det enkelte barn
relativt udviklingssigte.

HB tilkendegav endvidere i september
at DS p.t. ikke lægger sig fast på en udmelding om, hvorvidt
forældre skal eller aldrig skal bidrage økonomisk til barnets ophold,
når deres barn er anbragt uden for hjemmet
at DS da skal afvente Ankestyrelsens praksisundersøgelse på
børnehandicapområdet, for med afsæt i den at genoptage debatten
om mulighederne for en forenklet model

Holdningsmæssigt var HB i september stemt for en model, hvor
handicap-konventionen respekteres, dvs. at DS ikke kan tilslutte
sig en løsning, der er i strid med FN’s Handicapkonvention
forældrebetalingen i forbindelse med anbringelse skal følge
samme model for alle børn, dvs. ingen forskel alene begrundet i
handicappet barn eller ikke-handicappet barn
forældrebetalingen ved anbringelse af børn baseres på at
forældre har forsørgelsespligt overfor deres barn, også når barnet er
anbragt (og forældrene materielt bliver en form for
”weekendforældre/samværsforældre”)
forældrebetalingen ved anbringelse af børn bør følge
principperne for børnebidragsbetaling (som bl.a. foreslået af en
gruppe socialrådgivere i Aarhus Kommune).
Store forskelle på praksis i de 98 kommuner.
SF arbejder med et forslag om at fjerne forældrebetaling ved
anbringelser af handicappede og udsatte børn.

