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Høringssvar ang. Lovforslag om nye principper for tildeling af serviceydelser for voksne (L 0): 

Vi, Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland, Brugerklubben i Århus samt Bruger & Hjælper Gruppen i 
Midt- og Sydjylland, der alle beskæftiger sig med forhold vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance, øn-
sker at bidrage til høringen vedrørende ovennævnte lovforslag med følgende kommentarer: 

Vi værdsætter, at formålet med lovforslaget bl.a. er at sikre den enkelte borger kan udvikle sig og leve et 
selvstændigt liv, herunder at borgerens ønsker og ressourcer skal være i centrum.  

Vi er dog bekymrede, ud fra vores erfaringer med kommunal praksis, at ”borgerens …ressourcer skal være i 
centrum…” vil praktiseres således, at borgere med varige funktionsnedsættelser tvinges til at samarbejde 
om udtrættende og reelt formålsløse afprøvninger, optræninger mv,., hvor sagsbehandler ikke forstår eller 
anerkender funktionsnedsættelsens omfang og konsekvenser.  

Vi er særdeles bekymrede for målgruppetankegangen i lovforslaget, idet kun borgere der defineres at have 
omfattende funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer vil have adgang til alle ydelser. Endvi-
dere at en placering i en given målgruppe ikke vil kunne påklages. Forslaget kan meget vel friste de mest 
kreative og spareivrige kommuner til at træffe bevidst forkerte afgørelser.  

Det er for os helt centralt, at alle i situationer hvor kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelser der kan af-
skære borgeren fra ydelser, eller hvor borgeren kan pålægges at deltage i foranstaltninger mv., må borge-
rens retssikkerhed være sikret med en adgang til anke.  

Set ud fra et borgersynspunkt er det krænkende, at retssikkerheden tilsyneladende bindes op på en fore-
stilling om, at kommunale afgørelser pr. definition er saglige og korrekte. Det kan blive intet mindre end 
fatalt for den enkelte borger, at blive indplaceret i en forkert gruppe og dermed både kunne miste ydelser 
og ankemulighed.  

Ligeledes ser vi heller ikke det øgede krav til en udarbejdelse af handleplaner som en sikring af retssikker-
heden, men vil påpege det faktum, at en således mere standardiseret sagsbehandling vil kunne føre til 
f.eks. forglemmelse af partshøring i processen samt let vil kunne blive mere omfattende end formålet tilsi-
ger, og således også en krænkelse af privatlivet hos den enkelte borger i forsøget på at finde den mindst 
ressourcekrævende løsning på borgerens behov. 
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 Side 2 

Vi har allerede set, at borgere der i adskillige år har haft en given funktionsnedsættelse, og på den bag-
grund f.eks. har fået bevilget førtidspension, støtte til bil, kørestol, personlig og praktisk hjælp, ledsagelse 
mv., alligevel forventes at skulle deltage i ”afprøvninger”, hvor en sagsbehandler, udover det sædvanlige 
bistandsplejepersonale, skal deltage, overvåge og vurdere processerne i forbindelse med borgerens mest 
intime hjælpebehov, som af- og påklædning, toiletbesøg, bad, forflytninger mv. Borgere med hjælpebehov i 
den mest private sfære er i en yderst sårbar situation og føler sig i mange sammenhænge ”afklædt” i sam-
arbejdet med kommunen. Det er for os afgørende, at den enkeltes integritet og retssikkerhed er beskyttet, 
og der sættes grænser for kommunens adgang til revurderinger af allerede bevilgede hjælpeforanstaltnin-
ger.   

Endelig finder vi, at systemet vedrørende tilbudsviften ikke er forståeligt i tilstrækkelig grad. Det er godt at 
kunne konstatere, at Borgerstyret Personlig Assistance ikke kan substitueres af andre tilbud, men hvor er 
der andre tilbud som kan substituere hinanden? Borgeren kan jo ikke bruge en bil, hvis det er genoptræ-
ning der er brug for – hvordan sikrer man, at borgeren får det rette tilbud, og ikke blot et billigere tilbud? 
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