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Interview

Jørgen Lenger

Af Michael Pedersen
og Karsten Jühne

Jørgen Lenger har været tæt på hjælperordningen si-
den dens start. Brugeren havde sat ham i stævne på
hans arbejde på Muskelsvindfonden for høre hans
mening om væsentlige spørgsmål om hjælperordnin-
gen.
Fortæl om din tilknytning til hjæl-
perområdet.

- Som ansat i Århus Kommune
var jeg den, der i starten fik hjæl-
perområdet som en lille bibeskæf-
tigelse, fordi man regnede med at
det ville dreje sig om 5-10 men-
nesker. Der var ikke så meget an-
det at gøre end at sende penge en
gang om måneden. Jeg var så an-
sat i Århus kommune i de år hvor
det voksede, og til sidst blev det et
fuldtidsjob. Det var mig, der ad-
ministrerede den i de år, hvor den
blev indført fra ca. 78-82. Siden
hen blev jeg folketingsmedlem i
nogle år og kom i 1987 til Mu-
skelsvindfonden, hvor vi jo også
arbejder en del med hjælperord-
ningen.

Hvad var kommunens begrundel-
se for overgangen fra hjemme-
hjælp til 48.2?

- Der var ingen begrundelse, det
var et tilfælde. Der var en ung
mand der ringede til en noget
kradsbørstig tidligere officer, der
i mellemtiden var blevet ekspedi-
tionssekretær i Socialforvaltnin-
gen. Den unge mand sagde ”Jeg
vil gerne flytte ud i egen bolig og
jeg vil gerne vide hvor meget
hjælp, jeg kan få.” Ekspeditions-
sekretæren svarede: ”Du kan in-
gen hjælp få, for sådan nogle som
dig skal bo på plejehjem.”

- Det lod han sig ikke nøje med
den unge mand. Han havde fået
udbetalt en ulykkesforsikring og
byggede sig et hus, og da det var

ved at være færdigt, og han var
flyttet derud, så ringede han igen
og sagde: ”Jeg bor der og der i det
og det hus. Jeg ved jeg har ret til
hjemmehjælp, så nu vil jeg gerne
have det.” Dertil svarede ekspe-
ditionssekretæren: ”Du kan få
pengene udbetalt en gang hver
måned, og så vil vi ikke høre me-
re til dig.” Sådan blev hjælpeord-
ningen indført. Så gjorde man det
at man regnede ud hvad en pleje-
hjemsplads i gennemsnit kostede
i Århus kommune. Så regnede
man baglæns og fandt ud af, at
det svarede til ca. 80 timers hjem-
mehjælp om ugen. Det blev så
maksimumsgrænsen. Den maksi-
mumsgrænse boksede vi meget
med i mange år, og det førte jo til
at man aflønnede sine hjælpere
med en særdeles lav timeløn, for
man havde jo kun de penge til at
dække hele døgnet, men der var
arbejdsløshed, og det var unge
mennesker og studerende, så man
kunne faktisk få dækket sit døgn
ind til den halve løn. Sådan var
det i starten, at man hutlede sig
igennem med det beløb, men ik-
ke desto mindre var det attraktivt,
for der var mange der valgte at
flytte eget hjem og få hjælperord-
ning på trods af maksimumsgræn-
sen. Men der var altså ikke truffet
nogen stor, f lot overordnet prin-
cipiel beslutning om at nu vil År-
hus Kommune indføre dette vid-
under for folk med handicap. Det
var sådan, at den blev skjult un-
der en paragraf i Bistandsloven,
der egentlig var beregnet til no-
get andet, og det var først, da den

var vokset så meget, at den ikke
længere kunne skjules dér, at År-
hus byråd blev orienteret. Det var
en pudsig situation, for jeg var
også byrådsmedlem på det tids-
punkt. Siden må man jo sige, at
det er virkelig en epokegørende
ordning, Århus kommune har få-
et indført, og som siden er blevet
udbredt til hele landet og indført
i loven, men det var altså et tilfæl-
de.

Hvad var begrundelsen for at gå
over de 80 timers maksimum?

- Det var jo uholdbart i længden.
Politikerne var så stolte over den
hjælperordning, Århus havde ind-
ført, at man ville gøre den god.
Så valgte man at indføre en afløn-
ning, der svarede til det faktiske
behov og til den faktiske timeløn.

Havde man talt med de berørte
fagforeninger inden?
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- Fagforeningerne var kraftigt
imod hjælperordningen, de var
bange for at det ville koste egent-
lige hjemmehjælperjobs. Hjælper-
ordningen blev indført i modstrid
med det, der hed Husligt Arbej-
der Forbund dengang. Hvis det
havde stået til dem, så havde vi
aldrig fået den.

Havde kommunen nogle friheds-
og ligestillingstanker bag indførel-
sen af hjælperordningen?

- Det synes jeg ikke, at der var. Det
er begavet lavet af Århus kommu-
ne, men det er et utroligt samspil
af tilfældigheder i en rigtig ræk-
kefølge, og den ideologiske over-
bygning har man siden hen kon-
strueret.

En del har haft problemer med
bevilling af ekstra time og tilskud
til udgifter til hjælperens rejse i for-
bindelse med ferier.Var det inten-
tionerne i Serviceloven?

- Reglerne om at tage hjælperord-
ninger med ud af landet er jo for-
tolket forskelligt fra kommune til
kommune, og uheldigvis er Århus
kommune efterhånden en af de
mest restriktive på det område.
Det var sådan ,at Muskelsvindfon-
den var i meget tæt damarbejde
med Socialministeriet om at lave
de regler, der gælder nu. Derfor
ved vi, hvad det var,  Socialmini-
steriet ville . Det var at sætte en
stopklods op for merudgifterne.
Man ville ikke risikere, at hvis en
eller anden tog sin hjælperordning
med til Australien eller f.eks. på
en jordomrejse, at man så skulle
hænge på et halvt års merudgif-
ter til hotel og transport. Det var
aldrig Socialministeriets hensigt,
at man ville begrænse retten til at
tage hjælperordningen med til
udlandet, navnlig ikke i de  situa-
tioner hvor udgifterne til det of-
fentlige er de samme, hvad enten
hjælpen bliver ydet i Danmark
eller et andet sted på jordkloden.
Måske har Socialministeriet for-
muleret sig lidt uklart, men Social-
ministeriet har da sagt klart til
kommunerne, at der ikke er tilsig-
tet nogen realitetsændringer. Der
er så nogle kommuner, der har

... men det er fuldstændigt ude i hampen at sætte grænsen ved
økonomi

benyttet denne lejlighed til at bli-
ve mere restriktive end de egent-
lig har grund til og mere restrikti-
ve, end der er nogen som helst
fornuft i, for der er en besparelse
på nøjagtig 0 kr. ved at forsøge at
begrænse hjælperordningen i ud-
landet. Der har vi fået en melding
fra Socialministeriet for en 2-3
mdr. siden om, at man vil klargø-
re de regler, så der kommer til at
stå det samme i dem, som var
praksis før serviceloven blev ind-
ført. Århus kommune har jo altid
været en foregangskommune på
hjælperområdet og har stadig 30-
40% af hjælperordningerne i lan-
det. Derfor kan selv en marginal
ændring på serviceniveauet mær-
kes økonomisk. Derfor kan man
godt forstå, at de følger ordnin-
gen med en vis opmærksomhed,
men der er nogle områder eller
enkelte situationer, hvor de altså
efter min mening er gået over stre-
gen, og det er bl.a. deres holdning
til udlandsrejser.

Kan du se nogle problemer i hjæl-
perordningen nu og i fremtiden?

- Det er jo altid svært at se hvad
der er lige rundt om hjørnet, men
der nogle problemer nogle steder.
Der er nogle kommuner, der f.eks.
blander sig i hjælpernes arbejds-
tid, selvom de ikke har hjemmel
til det. Det kan f.eks. kommuner,
der siger, at man ikke må bruge
24-timers vagter af forskellige
grunde. Det er jo stærkt generen-
de, fordi når man som hjælper går
ind i det her job, så er det jo fordi
man synes, at det er en fordel at
arbejde 24 timer ,og så har man
fri. For den enkelte bruger er det
vigtigt med så få hjælperskift som
muligt. Måske er man slet ikke i
nærheden af sin bopæl, og der et
god fornuft i at de to parter, det
handler om, selv aftaler hvordan
det skal være.  Der er også kom-
muner, der har forsøgt at blande
sig i den ugentlige arbejdstid, så
man ikke måtte arbejde mere end
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37 timer om ugen. Det virker som
om, at der er nogle bureaukrat-
spirer i kommunerne, der ligestil-
ler  ansvarlighed med ,at man tror
at man skal sætte grænser for folk.

Hvad har hjælperordningen bety-
det i samfundet som helhed?

- Det jeg kunne se da man be-
gyndte at indføre den i Århus var
- jeg var jo ung dengang, og jeg
gik meget i byen og jeg kom me-
get omkring strøget og i Skolega-
de - at der i løbet af en ganske kort
årrække, var kørestolsbrugere i
byen fredag og lørdag nat. Det
betyder noget for den enkelte,
men det betyder da også utroligt
meget for samfundet, at de han-
dicappede bliver synlige i bybille-
det, fordi det giver os en anden
holdning til hinanden, at vi ser og
møder hinanden og er fælles om
og deltager i de samme ting.  De
brugere, der begyndte at komme
der, de påvirkede altså holdningen
meget.

Har du en fornemmelse af, om
der er ændringer i den politiske
vilje til at bruge de relativt mange
penge, som hjælperordningen ko-
ster?

- Nej! Kommunerne vil jo helst
spare penge, og der ligger jo også
noget i, at vi på den ene side har
Århus kommune, der jo har så
mange brugere, hvad der jo er en
stor udgift, men der er så sande-
lig også indtægter på hjælperord-
ningen, på den anden side er der
små kommuner, for hvem en hjæl-
perordning kan påvirke skattepro-
centen. Vi har været udsat for en
kommune, hvor der var 2 hjælper-
ordninger, der gjorde, at man var
nødt til at sætte skatteprocenten
op med 0,3. Det giver da en vis
forståelig modvilje, og det er da
heller ikke sjovt at være den i et
lille bysamfund, der er bruger af
en kostbar hjælperordning og
måske har fået invalidebil og bo-
ligændringer, og hele byen ved, at
de skal betale mere i skat pga. af
den ene eller  to personer. Det er
finansieringen, der gør, at vi af og
til ser tiltag overfor hjælperordnin-

gen i enkelte kommuner f.eks.
ønsket om at begrænse arbejdsti-
den til 37 timer om ugen. Det er
fordi, man i bund og grund ikke
bryder sig om de her kostbare
ordninger. Så må vi ud og slås
med dem enten i ankesystemet
eller ved at tage ud til kommuner-
ne og få dem tilbage i geledder-
ne. Vi plejer at vinde i den sidste
ende. Grunden til at vi vinder, og
det er så svaret på dit spørgsmål,
er at, jeg ikke fra en eneste folke-
tingspolitiker har hørt at ordnin-
gen skal ophøre eller noget i den
retning. Der har været nogle me-
re ideologiske ting omkring orga-
niseringen af hjælperne, hjælper-
nes fagforeningsforhold og hjæl-
pernes rettigheder. Men ellers har
der ikke været nogle initiativer fra
folketingspolitikernes side, og det
er jo den største garanti for at vi
beholder ordningen, som vi ken-
der den.

- Det er jo også rigtigt som nogle
folketingsmedlemmer har påpe-
get, at hjælpernes ansættelsesfor-
hold og aflønning ikke er optimal.
Det er der nøjagtig én grund til,
og det er at der er for få penge pr.
hjælperordning. Så hvis man vil
forbedre hjælpernes arbejdsvilkår,
må man huske at det er de færre-
ste forbedringer, der kan gennem-
føres uden flere penge, og det er
jo folketingsmedlemmerne selv,
der må sørge for det. Det, jeg så
oftere og oftere hører som et pro-
blem, er, at det er sværere at få
hjælpere og at hjælperne bliver i
kortere tid, og at det ikke er så
økonomisk attraktivt at være hjæl-
per som tidligere, dengang var
alternativet arbejdsløshed. Vi la-
vede et samarbejde med DSI og
Forbundet af Offentlig Ansatte og
henvendte os med problemerne til
Socialministeriet, der slog syv kors
for sig, for de kunne godt se at det
ville koste penge, så de henviste
os til at gå til de enkelte kommu-
ner. Vi har også fået socialmini-
steren til at præcisere, at kommu-
nerne har ret til at lægge et højere
niveau, end det der er fastlagt i vej-
ledningen om aflønningen, så på
den led er der frihed. Men hvis
kommunerne i forvejen synes at

hjælperordningen er for dyr, så vil
de nok ikke bruge den frihed særlig
meget.

Der er tilsyneladende ønske om at
f lytte dele af hjælperordningerne
over til amterne, hvad drejer det sig
om og hvad mener du om det?

- Det er det, man kalder grundtakst-
modellen. Det går ud på, at hvis en
bestemt person er dyrere end et be-
stemt niveau, så skal det f lyttes over
til amterne, og hvis man er billige-
re end et bestemt niveau så er det
kommunen. Det ser umiddelbart
besnærende ud, for amtet er en stør-
re enhed og skal have de større sa-
ger, men det er fuldstændigt ude i
hampen at sætte grænsen ved øko-
nomi. Det er jo ikke økonomi, der
skal være kriteriet. Det betyder, at
samme foranstaltninger skal admi-
nistreres to forskellige steder fra.
Hvis vi ser på hjælperordningen ,be-
tyder det, at nogle har hjælperord-
ning i kommunen og nogle i amtet
alt efter om det er en dyr eller billig
hjælperordning. Man kan også
komme ud for ,at hvis man måske
skal have nogle flere timer, så f lyt-
ter man fra kommunen til amtet
selvom den ekspertise der er brug
for er nøjagtig den samme, selvom
problemstillingen er den samme,
selvom ingenting er ændret udover
at der lidt mere økonomi i det. Det
virker temmelig bureaukratisk. Når
vi så samtidig ved, at kommuner og
amter meget ofte har den yndlings-
forlystelse at sidde og f lytte udgifter
fra den ene til den anden og gerne
tilbage igen, så skal der ikke meget
fantasi til at forestille sig, at det her
kan give nogle gevaldige slagsmål
mellem kommune og amt - hvem
skal nu betale. Hvis man så indfør-
te, at betalingerne måtte de ordne i
kulissen bagefter, så kunne man
måske leve med det,  men det sker
ofte at en foranstaltning bliver for-
sinket, fordi man ikke kan blive eni-
ge om den ene eller den anden part
skal betale. Det system her kommer
ikke kun til at gælde hjælpeordnin-
gerne ,det skal gælde hele det so-
ciale område, så kan man godt for-
udse, at det er jo bare guf for det
her tilbagevendende slagsmål om,
hvor man skal placere udgifterne.
Så jeg er meget betænkelig ved den
her udvikling.


