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DET HANDLER OM
RETSIKKERHED
AF JAN VAGN JAKOBSEN

Baggrunden for den nuvæ-
rende tillidskrise går helt 
tilbage til 2006, hvor den 
siddende regering havde 
sat gang i den kommunalre-
form, der flyttede ansvaret 
for en stor del af de insti-
tutioner, som vi kendte fra 
de gamle amter, tættere på 
borgerne og ind i kommu-
nerne.
At få området tættere på 
borgerne lød besnærende 
godt som argument, men 

der var også en sund skepsis fra flere sider. Kritikken 
af projektet kom både fra de faglige organisationer 
og fra handicaporganisationerne. Grundlæggende 
lød den på, at det ville gå ud over de faglige fæl-
lesskaber og atomisere den viden, der var samlet 
i de gamle amter. Det var en kritik, som viste sig at 
være rigtig. Da kommunalreformen blev en realitet 
1. januar 2007 og kommunerne havde valgt, hvad de 
ville overtage, overtog de driften af utroligt mange 
institutioner. Der forblev lidt tilbage på kommunika-
tionsområdet, hvor man godt kunne se, at det ville 
de 98 kommuner, det nu blev til, ikke kunne løfte 
hver især.

Systematisk og uden tøven har handicapområdet 
været en slagmark for nedskæringer lige siden. 
Det var tekniske udregninger af, hvordan området 
økonomisk kunne drives i kommunernes favør. Reelt 
førte det til, at området er tilført færre økonomiske 
ressourcer samtidig med, at behovet på nogle om-
råder er steget. Alt i alt har det skabt grobund for 
en skævvredet fortælling om, at det specialiserede 
socialområde nærmest er ved at lænse kommune-
kasserne landet over.  
I virkelighedens verden var der mindst lige så meget 
tale om en systematisk underbudgettering af områ-
det, der byggede på estimerede besparelser, som 
på forhånd blev regnet ind i forestillingen om, hvad 
området måtte koste.

Det kan blive en lang historisk redegørelse at komme 
igennem, hvad der skete omkring kommunalreformen. 
Det korte af det lange blev dog, at der ikke blev noget 
ud af tværkommunale samarbejder og at kommunerne 
tværtimod brugte reformen til at prøve at skaffe sig no-
get, der kunne blive til en god forretning ved en blind tro 
på, at man kunne gøre det både billigere og "mindre am-
bitiøst" end man mente, det før havde været i amterne. 

Langt de fleste penge gives til kommunerne gennem 
bloktilskud. Det betyder, at kommunerne tilføres 
midler efter opgaver, men pengene har kun i gan-
ske enkelte tilfælde været øremærkede til bestemte 
formål. Det er så op til den enkelte kommune selv 
at fordele pengene på de enkelte konti, hvor man 
mener, de gør bedst gavn. 
Det er en del af det kommunale selvstyre, som kom-
munerne og deres forening KL forsvarer med stor 
nidkærhed. Det er både værd at have respekt for, 
men samtidig er det  også en frihed, der giver store 
problemer, når man "glemmer" eller underprioriteret 
områder som fx det specialiserede handicapområde.

DE DYRE HANDICAPPEDE
De ublu besparelsespotentialer, man så i komunerne 
ved at overtage området, gjorde, at man fra leden-
de KL-folks side lagde sig ud med borgere med 
handicap og handicaporganisationerne, da man 
begyndte at kalde det specialiserede socialområde 
for en gøgeunge, der bare krævede mere og mere. 
Jan Trøjborg trådte skridtet videre og fremlagde 
sammen med KL en hel eksempelsamling på, hvor 
det gik galt med de krævende handicappede. Ven-
stre-borgmesteren i Ikast-Brande Carsten Kissmeyer 
istemte også med sine egne noget uhyggelige be-
tragtninger om, hvor krævende og urimelige "de 
handicappede" var.

Det er selvfølgelig ikke noget, vi kan blive ved med at 
være vrede og skuffede over. Og det tror jeg faktisk 
heller ikke, at nogen er. Det, vreden og skuffelsen i 
dag mere handler om, er den lange "perlerække" af 
sager, hvor kommunerne har krænket retssikkerhe-
den. Faktuelt har intet været uforsøgt fra kommu-
nernes side. Det har bevirket, at enorme mængder af 
ressourcer i de enkelte handicapforeninger har været 
bundet op på at hjælpe borgere ud af de mest ab-
surde og groteske situationer, man kan forestille sig.
Objektivt set kan det ikke undgå at skabe mistillid, 
for kommunerne har handlet ud fra, at det speciali-
serede socialområde har været for dyrt og at det er 
nødvendigt at skære store skiver ud af kagen.

Da en lang række ydelser og indsatser reelt er 
lovbestemt, har en helt naturlig konsekvens været, 
at lovgivningen er tilsidesat i kommunerne - og at 
man har fået lov til det af skiftende regeringer af 
både tydelig borgerlig observans, men desværre 
også af socialdemokratisk ledede regeringer, som 
man vel burde kunne forvente en mere social an-
svarlighed fra.
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PRES PÅ BPA-ORDNINGEN
Et af de områder, der gennem årene har været sat 
under et særligt voldsomt pres, er netop BPA-ord-
ningen (Borgerstyret Personlig Assistance). Der har i 
stigende grad været angreb på den helhedsorienter-
de hjælp, der ligger bag ordningen. Det har bevirket 
stadig strammere minutberegninger i leveringen af 
ydelser for at undgå at levere et helhesorienteret 
tilbud som BPA og i stedet levere det som hjemme-
hjælp. 
Det har bl.a. også medført stigende brug af rådig-
hedstimer i ordningerne, hvor kommunerne har haft 
lyst til at gøre det. Det er i sig selv en fare for ordnin-
gen, for det gør, at området reelt bliver underbetalt. 
Hjælperne finder andre mere attraktive jobs og re-
krutteringen af nye hjælpere bliver meget vanskeli-
gere. Det giver kommunerne og deres forening KL 
mulighed for at undergrave den ordning, der udgør 
kronjuvelen i dansk handicappolitik.

Der har lige været folketingsdebat om handicapom-
rådet. for jeg ved ikke hvilken gang. Det er heldigvis 
skabt på baggrund af et politisk pres fra bl.a. den 
siddende regerings støttepartier. Støtten blev dog 
udtalt fra langt flere partier ved sidste debat. På stri-
be gav man tilslutning til BPA-ordningen. Jeg glæder 
mig til at se de pæne ord omsat i konkrete handlin-
ger. Vi må vel have et begrundet håb om, at ordene 
omsættes i noget der underbygger viljen og styrker 
BPA. Det kunne eksempelvis være i form af stop for 
den systematisk undergravning af BPA, vi oplever 
samtidig med de mange positive ord. 
Der er desværre tale om en noget anderledes virke-
lighed ude hos brugerne end den vi kan lytte os til i 
skåltalerne på tinge. For naturligvis vil ingen politiker 
sige i en sådan debat, at man ønsker at komme ord-
ningen til livs. Det får vi først at se, når det hele skal 
udmøntes i konkrete aftaler. Her kan jeg godt være 
bange for, at noget af talernes rosenrøde skær kan 
blegne en hel del.

#ENMILLIONSTEMMER
De positive holdninger kommer naturligvis ikke som 
en pludselig åbenbaring. Det er den folkelige bevæ-
gelse #Enmillionstemmer, der opstod i begyndelsen 
af 2019 og siden har spillet en vigtig rolle. Bl.a. op til 
folketingsvalget i juni 2019. Her lykkedes det at give 
handicap en langt tydeligere placering på dagsorde-
nen end vi har set gennem de sidste mange år.
#Enmillionstemmer har tilført handicapbevægelsen 
en ny og tiltrængt vitalitet og bragt skub i den helt 
nødvendige involvering fra de mange mennesker, 

der dagligt bliver ramt af kommunernes vilkårlige 
angreb på retssikkerheden. En involvering, hvor jeg 
personligt godt kunne have tænkt mig, at Danske 
Handicaporganisationer havde påtaget sig en mere 
fremtrædende og ledende rolle og brugt det mo-
ment, der nu er skabt til at få sat et mere tydeligt 
og markant fokus på sager, vi i virkeligheden har til 
fælles.

Det er et vilkår, at der er forskel på den rolle en be-
vægelse har og den rolle, som den etablerede han-
dicapbevægelse har med den samlende paraplyor-
ganisation DH (Danske Handicaporganisationer) og 
en lang række selvstændige organisationer heunder, 
der hver især komplementerer hinanden og skaber 
en sammenhæng i de mange og vidt forskellige vil-
kår, som handicapbevægelsen tilsammen består af. 
Det bliver også til en opfattelse af, at de etablerede 
foreninger tegner sig for det lange seje træk, der skal 
have fokus på de langsigtede løsninger. Det kommer 
alt for let til at virke som mangel på engagement i det, 
der sker her og nu og som har en enorm indflydelse 
på mange menneskers levevilkår. Ikke alene os selv, 
men også for vores familier.

Det var ikke kun ved folketingsvalget i 2019, at #En-
millionstemmer markerede sig kragtigt. Initiativerne 
er fortsat og har skabt debat om placeringen af 
handicapområdet igennem borgerforslaget om at 
fjerne handicapområdet fra kommunerne, som for 
kort tid siden blev diskuteret i Folketinget. Jeg skal 
være ærlig at sige, at jeg synes, at forslagets væ-
sentligste betydning er den helt nødvendige debat 
om fremtidens organisering af handicapområdet 
og om retssikkerheden. Det er en tiltrængt debat, 
som forhåbentlig kan munde ud i mange og kloge 
beslutninger om nye placeringer af forskellige dele 
af handicapområdet andre steder end de er i dag. 
Både af hensyn til driften og et ressourceforbrug ude 
i kommunerne, som er rent hul i hovedet. 
For endnu engang at trække BPA frem, så er det et 
af de områder, der er meget dårligt placeret i kom-
munerne. Det må ikke være afhængigt af, hvor man 
bor, om det er muligt at få BPA. Det er kun er ganske 
få kommuner, der har så mange BPA-sager, at der er 
arbejde nok i dem til at opretholde den nødvendige 
faglige indsigt. Som det er i dag skal den indsigt 
være til stede i de enkelte kommuner. Med baggrund 
i mine egne erfaringer med den kommune, hvor jeg 
bor, tillader jeg mig at stille et stort spørgsmålstegn 
ved, om den nødvendige faglighed reelt er til stede i 
flertallet af komunerne. Det er dyrt både økonomisk «
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og ikke mindst menneskeligt, når en kommune ikke 
træffer en korrekt afgørelse i første omgang. Alt for 
mange borgere giver op over for systemet og opgø-
relser fra Ankestyrelsen viser, at der er mindst lige så 
mange forkerte eller fejlbehæftede afgørelser blandt 
de sager, der aldrig når frem til Ankestyrelsen, som 
i dem, der gør. Vi er oppe imod store mørketal. Et 
faktum, der er meget lidt betryggende for borgere 
med handicap.

TILLID OG RETSSIKKERHED
Det er vigtigt at gøre sig klart, at tillid ikke opstår af 
sig selv ved et trylleslag i luften. Tilliden skabes kun 

af, at borgere med handicap oplever, at retssikkerhe-
den bliver overholdt og at alle kommuner respekterer 
denne. Uden den erkendelse  - og i denne rækkeføl-
ge - vil det aldrig lykkes. Det er et af de steder, hvor 
faktorerne orden absolut ikke er ligegyldig. Man kan 
lave alle mulige konstruktioner og alliancer, men 
respekterer man ikke  retssikkerheden for borgerne, 
så vil intet virke.

Det er retssikkerheden, der er og bliver det mest 
påtrængende handicappolitiske spørgsmål lige nu - 
og det er os der må skabe presset for at sætte det 
igennem.
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JEG TROR NISSEN

Lige nu er der et borgerforslag, som forsø-
ger at samle nok underskrifter til, at folke-
tinget er forpligtet til at tage forslaget op til 
debat. En drivkraft bag borgerforslaget er 
bevægelsen ”en million stemmer” som efter 
min vurdering består primært af pårørende 
til mennesker med handicap. Forslaget går 
ud på, at alt socialpolitisk, som vedrører 
mennesker med handicap, skal tages fra 
kommunerne og lægges over i enten regi-
onerne eller i et statsligt regi. Baggrunden 
for forslaget er dels, at mange ikke føler, at 
de får den nødvendige hjælp, dels at der er 
meget forskel på, hvilken hjælp de enkelte 
kommuner giver og endelig at ankestyrel-
sen giver borgerne ret i ca. halvdelen af de 
sager, der kommer til ankestyrelsen.

Baggrunden bag forslaget er forståeligt. 
Det er hårdt at være i evig kamp om hjælp, 
som man føler, man har krav på. Sammen 
med den belastning der kan være i at være 
forældre til børn med handicap, er der ingen 
tvivl om, at det til tider er hårdt. Når jeg al-
ligevel er skeptisk, er det, dels fordi jeg tror, 
at problemet ligger helt andre steder,  dels 
fordi vi har prøvet det før. Vi har prøvet, at 
en meget stor del af hjælpen til mennesker 
med handicap lå i amterne og før det i sær-
forsorgen, som jo var et statsligt regi. Jeg 
mener overhovedet ikke, man entydigt kan 
sige, at det fungerede bedre dengang. 

DE FIRE PRINCIPPER
I 1993 tilslutter det danske folketing sig til 
FN’s standardregler for mennesker med 
handicap. Ud fra reglerne, laver man fire 
principper, som alt handicappolitisk bør 
have som pejlemærker: 

• Ligebehandling, altså at mennesker med 
handicap har lige muligheder i forhold til 
mennesker uden handicap

• Kompensation, altså at man får nøjagtig 
den hjælp (hverken mere eller mindre) som 
gør,  at man reelt er ligestillet. Hjælpen kan 
være både økonomisk, praktisk og som et 
hjælpemiddel

• Sektoransvarlighed, altså at hjælpen til 
mennesker med handicap skal løses i den 
sektor, hvor mennesker uden handicap får 
den samme ydelse (hjælp til uddannelse 
skal løses i uddannelsessystemet, transport 
af mennesker med handicap i transport-
sektoren osv.)

• Solidaritet, altså at hjælpen til mennesker 
med handicap er en fællesopgave, som alle 
bidrager til over skatten.
 
Det er principper, som langt de fleste vil-
le erklære sig enige i. Men det er netop 
principper og der er i hvert fald to farer 
for misforståelser, når vi som mennesker 
med handicap og vores socialrådgiver eller 
kommune skal bruge principperne. 

For det første vil der altid være en konkret 
vurdering, når man skal afgøre, om man 
har efterlevet principperne. Hvornår er der 
lighed? Hvornår er man kompenseret fuldt 
ud og i øvrigt ud fra hvem, altså hvad er 
normen? 
For det andet ser vi og sagsbehandleren 
sagen ud fra to vidt forskellige perspekti-
ver. Som borger med handicap ser jeg sa-
gen ud fra et behov, jeg har i min hverdag. 
Min sagsbehandler vil derimod oftest se 
sagen ud fra den jura, som skal bruges til at 
bevilge hjælpen. De to forskellige udgangs-
punkter gør, at selv om vi bruger samme 
principper, kan konklusionerne være vidt 
forskellige.
 
Jeg tror ikke på, at det gør nogen forskel, 
om min sagsbehandler sidder i kommunen, 
regionen eller staten. Der vil altid være en 
fare for, at vi forstår de fire principper for-
skelligt, alt efter fra hvilket perspektiv vi 
ser det.

AF MICHAEL PEDERSEN
HØJSKOLELÆRER OG BPA-BRUGER

FLYTTER MED
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DEN VIGTIGE DIALOG 
Når mange føler, at de ikke får den hjælp, 
de har brug for, og som de efter prin-
cipperne har ret til, så skyldes det altså 
efter min mening, at borger og sagsbe-
handler ikke har samme udgangspunkt. 
Løsningen på det er ikke at flytte handi-
capområdet til et andet regi. Løsningen 
er derimod, at vi bliver bedre, både som 
borgere og som sagsbehandler, til at tage 
den nødvendige dialog og gerne i en re-
spektfuld tone. 

Som borger må jeg måske blive bedre 
til at se bort fra min følelse af behov og 
retfærdighed og i stedet for overveje, 
hvorfor jeg mener, der er kompensation 
og lighed i det, jeg søger. Fra min sagsbe-
handler kunne jeg ønske, at den individu-
elle vurdering også tager udgangspunkt 
i, hvem jeg er som menneske og ikke kun 
i nogle ideer om, hvad der er det normale. 

To med samme funktionsnedsættelse og 
behov kan opleve, at der er forskel i den 
hjælp, de kan få. Det skyldes, at en kon-
kret vurdering også inddrager andre ting 
end behovet. Selvom det umiddelbart 
kan føles uretfærdigt, så kan der være 
begrundelser for det. Det er eksempelvis 
muligt at bevilge dækning af de udgifter 
til bil, som man ellers selv skal betale. 
Udgangspunktet for den mulighed er, 
at du er i en livssituation, hvor du ikke 
normalt ville have haft en bil og dermed 
udgifterne.
 
Det kan være, du er ung, hvor man må 
sige, at en person uden handicap i sam-
me situation ikke ville have haft en bil. 
Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg er også 
enig i, at en person over 50, som har et 
stykke vej til sin arbejdsplads, selvfølge-
lig ville have bil, uanset om personen har 
handicap eller ej. Jeg mener, det er et 
eksempel på, at selvom der er forskel i 
hjælpen, så er både lighedsprincippet og 
kompensationsprincippet overholdt. Det 
er netop i forhold til en sammenlignelig 
livssituation for en uden handicap, at den 
unge kan få hjælp, fordi det ikke er nor-
malt at have bil i så ung en alder.
  
Netop derfor er dialogen nødvendig. Det 
er nødvendigt, at jeg som borger og min 
sagsbehandler på en ordentlig måde får 
talt om, hvad principperne dækker over, 
og hvordan de udfoldes. 

RÅD TIL AT OVERHOLDE LOVEN
Klarhed er nødvendig i forhold til lovgiverne 
altså folketing og ministeriet. Det er den både 
fordi, at større klarhed, om hvordan loven er 
blevet til og skal forstås, vil give færre misfor-
ståelser mellem borger og kommune. Det er 
det også fordi, mange mennesker med han-
dicap har oplevet politikere sige, at det kan 
man da godt få hjælp til efter lovgivningen. 
Når ankestyrelsen så gang på gang siger det 
modsatte, så giver det anledning til frustrati-
on hos borgere og dårligt samarbejde mellem 
borgere og kommune.
 
Forleden hørte jeg et indslag i P1 program-
met Orientering. Indslaget drejede sig om, 
at Kommunernes Landsforening (KL) havde 
beregnet, at hvis de skulle yde den rette hjælp 
til mennesker med handicap, ville de mangle 
tre milliarder om året. Den politiske analytiker 
i programmet gjorde det klart, at det ved KL 
godt, at de ikke får. Ifølge analytikerne havde 
udmeldingen også en helt anden hensigt. Den 
var et budskab til politikerne om, at de skal 
holde op med at lave lovgivning, der ikke er 
økonomi til at overholde. Jeg kan ikke som 
menig mand vurdere, om KL’s regnestykke 
holder. Men KL’s argumenter synes at holde. 
Det er som om, at der mange gange laves 
lovgivning, hvor der ikke følger de nødven-
dige penge m ed. Heller ikke det problem vil 
blive løst, ved at flytte handicapområdet fra 
kommunerne. Det handler i virkeligheden om, 
at der skal være politisk opmærksomhed på, 
at hvis man skal yde hjælp efter de fire prin-
cipper, så koster det. Da alle jo er enige om 
principperne, må det derfor være en politisk 
opgave at finde pengene.

Der kan gøres meget på handicapområdet, 
især hvis målet er at leve op til de fire prin-
cipper for handicappolitik. Mange kan med 
god grund opleve, at de ikke får den rigtige 
og nødvendige hjælp. Men hvis ikke vi tør tale 
om de egentlige problemer, som jeg har prø-
vet at ridse op her, så er det lige meget, hvor 
sagsbehandlerne har deres kontor. Vi er nødt 
til at arbejde på at få løst de reelle problemer 
i stedet for at lave lappeløsninger. Vi kan ikke 
flytte handicapområdet hver gang, det ikke 
fungerer. Vi må derimod tage den handicap-
politiske debat, hvor vi som mennesker med 
handicap, dels fortæller hvor vi ser proble-
merne, dels er opmærksomme på vores egen 
anpart i problemerne. Så tror jeg, at politikere, 
sagsbehandlere, mennesker med handicap 
sammen kan skabe et system med større 
klarhed og ikke mindst større tilfredshed. 
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KÆRE ULRIK WILBEK,
VIL DU UNDVÆRE LIVE SPORT, 
RESTAURANTBESØG 
OG SOCIAL KONTAKT?

Fredag aften stod 27-årige Mohammad fra Kø-
benhavn frem med sin historie i TV Avisen på 
DR. En historie om, at han ikke kan få bevilget 
den hjælp, som han har behov for og ret til. 
Nemlig en BPA-ordning med egne ansatte per-
sonlige hjælpere, der kan hjælpe Mohammad 
med alt fra påklædning, rengøring, toiletbesøg 
og madlavning til ledsagelse til sociale arrange-
menter med venner og familie, koncerter, ture 
i biffen, byture, fodboldkampe og hvad man 
ellers laver som 27-årig. Mohammad kan sågar 
ikke tage en uddannelse eller få et arbejde og 
dermed bidrage til samfundet, selvom han ger-
ne vil – netop fordi han ikke har en BPA-ordning. 
I stedet for en BPA-ordning med egne hjælpere, 
så må han nøjes med hjemmehjælp fem gange 
i døgnet på faste tidspunkter og ledsagelse ud 
af hjemmet i tre timer om ugen. Det betyder 
altså, at Mohammad skal planlægge sine toilet-
besøg, måltider og hvornår han vil stå op og gå 
i seng efter, hvornår hjemmehjælperen kommer. 
Samtidig skal sociale aktiviteter med venner og 
familie, indkøb og bare en simpel tur ud i den 
lokale park planlægges indenfor de tre timers 
ledsagelse om ugen.

Hvorfor er denne historie så relevant i Viborg 
Kommune? Jo det er den af flere grunde. For 
det første fordi, at der også findes historier lige-
som Mohammads i Viborg Kommune. Desværre. 
Og for det andet fordi, at Viborg Kommunes 
borgmester, Ulrik Wilbek, er formand for KL's 
Socialudvalg og dermed udtalte sig til TV Avi-
sen fredag aften. Ulrik Wilbek udtalte sig ikke 
om den konkrete sag, men derimod om de tal, 
som DR frembragte. De viser, at der er bevilget 
betydelig færre BPA-ordninger i 2019 end i 2016 
på trods af, at der hvert år er en svag stigning 
af antallet af personer, der har behov for en 
BPA-ordning.
Ulrik Wilbek udtalte således: "Jeg tror måske, at 
der har været nogle kommuner, der tidligere har 
givet mere, end der var lovgivet til. Og det må 
vi jo heller ikke".

Det var en besynderlig udtalelse, som jeg stud-
sede over. For jeg har aldrig hørt om, at det 
skulle være ulovligt for kommunerne at yde et 
højere serviceniveau end det, der står i loven? 
Hvilket kommunalforsker, Roger Buch, også slog 
fast i TV Avisen lørdag morgen, hvor han sagde 
således:
”I forhold til at udvide (øge, red.) servicen over-
for borgerne. Der er der ikke noget loft. Kom-
munerne må godt gå tilbage til der, hvor de var 
for fem år siden eller otte år siden. Altså skrue 
op for serviceniveauet”.
Roger Buchs udtalelse bekræftede mig dermed 
i det, som jeg godt vidste i forvejen, Jeg blev 
derfor utrolig skuffet, overrasket og decideret 
vred over Ulrik Wilbeks udtalelse og dermed 
også sit og KL’s menneskesyn på, at det er 
i orden, at personer med et fysisk handicap 
kan klare sig med hjemmehjælp og tre timers 
ledsagelse om ugen. Jeg havde ellers en god 
fornemmelse i maven, da Ulrik Wilbek overtog 
posten som formand for KL’s Socialudvalg, men 
jeg er desværre blevet slemt skuffet og denne 
udtalelse viser med tydelighed, at KL og Ulrik 
Wilbek ikke ønsker at ændre praksis.
Jeg er lykkelig over, at jeg selv har en BPA-ord-
ning med egne hjælpere, hvilket giver mig en 
frihed til at leve et frit og selvstændigt liv på 
trods af mit handicap. Først og fremmest giver 
mine hjælpere mig frihed til hverdagens basale 
fornødenheder som selv at bestemme, hvornår 
jeg skal på toilet, hvornår jeg vil have noget at 
spise eller drikke samt hvornår jeg vil stå op og 

AF MADS GEORGI, 
MUSKELSVINDFONDENS LOKALE REPRÆSENTANT
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gå i seng. Derudover giver min BPA-ordning mig 
frihed til at besøge mine kammerater ubegræn-
set, tage i stadionhallen og se VHK, tage i biffen 
eller til koncert og comedy i Tinghallen.
Jeg får ondt i maven, ja i hele kroppen, når jeg 
ser historier som Mohammads og dem, som jeg 
kender til i Viborg Kommune i samme situation. 
Hjemmehjælp og tre timers ledsagelse om ugen 
er ikke et værdigt liv – medmindre man har al-
deren til et plejehjem. Men her snakker vi om 
unge mennesker i deres bedste alder, der har ret 
til at leve livet, mens de stadig har overskuddet 
til det. De har blot svært ved at løfte sine arme 
og ben og har derfor brug en BPA-ordning, der 
kan hjælpe dem igennem dagen uanset sted. 
BPA-ordningen blev netop indført i 1980’erne 
for at give personer med et fysisk handicap 
muligheden for at leve et frit og selvstændigt liv 
frem for at blive parkeret på en institution eller 
et plejehjem.
Jeg er derfor nysgerrig på at vide, om du, Ulrik 
Wilbek, selv vil være tilfreds med at sidde inde-
spærret i eget hjem og planlægge dine toilet-
besøg, måltider og døgnrytme efter hjemme-
hjælperens tidsplan? Og om du vil være tilfreds 
med tre timers ledsagelse om ugen? På den tid 
vil det måske lige nøjagtigt være muligt at nå 
i stadionhallen og se VHK, men så vil der ikke 
være tid til at engagere sig i samfundet med 
foreningsarbejde eller politisk arbejde, besøge 
venner og familie eller en tur på én af byens spi-
sesteder. Og der vil i hvert fald slet ikke være tid 
til at se Bjerringbro-Silkeborg fra tribunen, som 
jeg ved, at du ynder at bruge tid på, da jeg selv 

er så ”heldig” at have friheden til se sport live – 
modsat andre på min alder i samme situation.
Jeg tvivler på, at du selv vil leve det liv, som 
du og KL byder Mohammad og mange andre i 
samme situation, men alle kan blive ramt af et 
fysisk handicap fra den ene dag til den anden 
og så er det betingelserne. Et godt råd fra mig 
til dig er, at du starter med at vise det gode ek-
sempel i Viborg Kommune ved at afsætte flere 
midler til BPA-ordninger, så flere med et fysisk 
handicap i Viborg Kommune kan leve et frit og 
selvstændigt liv.
Læserbrev bragt i 
Viborg Stifts Folkeblad d. 27. april.

Efterskrift
Som reaktion på læserbrevet inviterede Ulrik 
Wilbek til et møde. Thomas Krog, politisk leder 
i Muskelsvindfonden og jeg mødte op til mødet 
med Wilbek, hvor han som det første slog fast, 
at alle med behov for en BPA-ordning selv-
følgelig skal have den, så man kan leve et frit 
og selvstændigt liv. Vejen dertil skal findes i et 
samarbejde med KL, hvor Wilbek er formand for 
Socialudvalget.
Wilbek var meget lyttende og forstående på 
mødet, så personligt håber jeg, at det her er 
starten på et godt samarbejde. Wilbek viste en 
oprigtig interesse i at forbedre forholdene på 
BPA-området og lovede at sætte det på dags-
ordenen til møde i KL's Socialudvalg.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teamopgaver 
ved borgere i eget hjem 

- en hjertesag for MG-V

Hvorfor vælge MG-V: 
 
 Vi brænder for at gøre en 

forskel 
 
 Vi sætter en ære i at få 

selv de vanskeligste 
opgaver i god gænge 

 
 Vi har tilsammen mange 

års erfaring med borgere i 
eget hjem, herunder 
respirationsborgere 

 
 Vi går ikke på kompromis 

med kvalitet og faglighed 
 

 Vi har stor fokus på 
borgerens 
selvbestemmelsesret 

 
 Vi har fokus på hjælpernes 

kompetencer bl.a. 
hjælpemidler til 
kommunikation og 
forflytning 

 
 Vi har fast kontaktperson 

tilknyttet teams 
 

 Vi har også akutvikarerne, 
hvis der opstår akutte 
huller i vagtplanen 

 
 Vi har et standby 

vikarkorps, herunder 
respiratoriske akutvikarer 
med respiratorbevis 

 
 Vores faglige teamchef 

starter alle nye ordninger 
op 

MG-V 
 – din lokale specialist i forhold til bemanding af 

borgere i eget hjem 
 
Kig forbi kontoret ell. kontakt os for en uforpligtende snak: 

MG-V Aps 
Rytoften 5B, 2. sal 

8210 Aarhus V. 
Tlf. 23 104 104 

Faglig Teamchef  Salgschef 
Anne Wright   Martin Abildgaard 
anne@mg-v.dk   martin@mg-v.dk 
23 888 001   2594 2020 
 

 

https://www.mg-v.dk
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Kære Astrid Krag, 

På min borgmester og hans 97 kollegers vegne vil jeg som handicappet med 55 års erfaring gerne 
takke dig for din indsats på handicapområdet. 

Jeg hørte din tale tirsdag aften og kunne ikke lade være med at tænke, at hvis du lige så ihærdigt 
brugte dine kræfter på faktisk at hjælpe os med et handicap, som du tilsyneladende har brugt på 
at skabe den syltekrukke, du nok så pænt kalder en evaluering af området, så kunne der virkelig 
ske reelle forandringer på området. 

Vi ved allesammen godt, hvad der er galt allerede. Det er ikke nødvendigt med en evaluering for at 
se, at kommunerne bevidst handler i strid med loven for at spare penge på området. Det er bevist 
år efter år, når tallene for indklagede og tilbagekaldte sager kommer ud fra Ankestyrelsen. Derfor er 
en evaluering blot en måde at bakke op om dine socialdemokratiske borgmesterkolleger og deres 
ulovlige sagsbehandling på området. Hvordan kan du forsvare en sådan handling som minister? Jeg 
vil – i al min naivitet – mene, at en af de fornemste opgaver for en minister, skulle være at standse 
ulovligheder på sit ressortområde, uanset hvem der begår ulovlighederne. Så kan du forklare mig, 
hvorfor det ikke er sådan i Socialministeriet?

Det er helt evident, at tingene fungerede langt bedre, dengang opgaverne var fordelt mellem kom-
muner og amter. Nej, det var ikke alt, der fungerede perfekt, og alting var ikke ”bedre i gamle dage,” 
men det at kompetencerne var fordelt mellem forskellige instanser gjorde trods alt, at borgerne ikke 
fik en behandling der byggede på (her undgår jeg bevidst udtrykket ’præget af’) kassetænkning. 
For det er jo tilfældet nu. Hjælpen til handicappede (og andre udsatte) afhænger 100% af de penge, 
der er sat af til det, og den afhænger på ingen måder (længere) af den enkeltes behov på trods af 
lovgivningens tydelige sprog om det modsatte.

Så når du siger, at det er et kompliceret område, giver jeg dig ret. Der er mange hensyn, der skal 
tages. Men kunne vi ikke for en gangs skyld forsøge først at tage hensyn til borgeren og dennes 
behov i stedet for hensynet til pengekassen? Det er trods alt lovgivningens intension, som jeg har 
forstået den.

Og lad os så tage fat om ondets rod; nemlig at vurderings- bevillings- og betalingskompetencen 
ligger samme sted. Det svarer jo reelt til at kommunerne er anklager, dommer og jury i disse sager, 
hvorved borgeren er og bliver taber på den lange bane. 

I din tale forsvarer du princippet om, at kommunen fortsat skal kunne agere på denne måde med 
nogle forblommede ord om ’styring på området.’ Vi har nu i 14 år været vidne til, hvordan en sådan 
styring har ført til, at et stort antal borgere ikke bare må undvære den hjælp, de er berettiget til, men 
at de også må finde sig i, at deres menneskerettigheder overskrides i et stort antal sager, derfor er 
dine argumenter om at ’midlerne bliver anvendt bedst muligt til at hjælpe vores mest sårbare bor-
gere’ blot tomme floskler. Tværtimod er det netop denne styring, som er årsag til overskridelse af 
dansk lovgivning og mindst to af FN’s konventioner, som vi som land har skrevet under på, nemlig 
Menneskerettighedskonventionen og Handicapkonventionen. Et sådan forsvar for styringsprincip-
perne gør mig alvorligt bange for, at din såkaldte evaluering går lige udenom det reelle problem, når 
den engang ude i fremtiden er færdig, hvilket så vil betyde, at vi fortsat hverken lever op til vores 
egen lovgivning eller til konventionerne.

Eller er der noget jeg har misforstået? Man kan jo have lov at håbe.

Med venlig hilsen,
Henning Søndergaard

MAIL TIL SOCIALMINISTEREN
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Arbejdsledere i hele Danmark anbefaler BPA Support:

BPA Support ... en stærk samarbejdspartner 

”BPA Support er altid  
meget imødekommende 
og giver mig et klart 
indtryk af at de vil gøre 
ALT, for at jeg skal have 
det godt!”  
Kasper

”BPA Support er der 
altid når man har brug 
for dem!”  
Thomas

“BPA Support har hjulpet og 
støttet mig undervejs, både 
med kommunen og hjælpere. 
Jeg kan varmt anbefale  
BPA Support – der er  
altid styr på tingene!”  

Sophie

“Super hyggelige 
events og stabil støtte 
i hverdagen!”  
Tina

”BPA support er bare de bedste – de har 
været medvirkende til, at jeg har fået det 
fedeste voksenliv, man kan ønske sig 

– jeg kan udleve de drømme og ønsker 
jeg har – festivaler, aktiv med sport, 
ferier og egen lejlighed. Fordi I altid er 
der, lykkes tingene til UG.” Julie

”Jeg er glad for at jeg 
valgte BPA Support. 
Vikardækningen er 
utrolig effektiv og giver 
mig tryghed.”  
Marcus

“Der er altid åben og 
behagelig dialog med BPA 
Support, både for borgere 
og hjælpere. Den bedste 
løsning for alle!”  
Louise

“BPA Support finder altid en 

løsning. Super samarbejde!” 

Jeppe

”Jeg har samarbejdet med BPA 
Support i snart 7 år. Jeg føler 
mig tryg 24/7, og har aldrig følt 
mig som et nummer i rækken.” 
Tobias

“BPA Support er altid 
friske og kompetente til at 
finde den bedste løsning 
for både borgere og 
hjælpere!”  
Jeanett

– 100 % vikardækning (uden ekstra omkostninger for din kommune)

– Sociale events (sommerfest, julefrokost, påskefrokost og meget mere)

– Personlig og professionel rådgivning (vælg en person du har tillid til)

– Hjælp og støtte til dig som arbejdsleder  
(vi deltager gerne i alle møder med kommunen og dine hjælpere)

– Danmarks bedste BPA-intranet (vi viser dig det gerne)

– Sundhedsforsikring til dine hjælpere

– Vi er landsdækkende (og samarbejder sikkert allerede med din kommune)

– Bevar din selvstændighed (din BPA – du bestemmer, vi støtter dig)

– Mange referencer fra tidligere Egmont-elever (se bagsiden)

– Vi er godkendt af Socialtilsynet!

Malte Hansen
malte@bpasupport.dk 
2849 7207

Lene Dreier
lene@bpasupport.dk 
3152 0412

Godkendt til varetagelse af BPA Socialtilsyn Hovedstaden

Kontakt os for et uforpligtende møde!

Vi administrerer hjælperordninger i hele Danmark med stor fokus på at tilpasse konceptet til den enkelte arbejdsleder og skabe tryghed i hverdagen. 
Kontakt os endelig for en uforpligtende samtale og flere referencer på 70 70 70 56 eller se mere på www.bpasupport.dk

10 gode grunde til at  
samarbejde med BPA Support
 

BPA Support ... en stærk samarbejdspartner 

https://www.bpasupport.dk
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Handicapområdet er de gode intentioners holde-
plads. Sådan har det altid været, og det forklarer 
i øvrigt også en del. Sidste år læste jeg bogen 
"Afhægtet" af Birgit Kirkebæk & Iver Hornemann 
Møller, og i afslutningen opsummeres tæt på 
hundrede års handicaphistorie. Én af pointerne 
er, at forandring og udvikling på området næ-
sten altid er kommet nedefra. Det er også tilfæl-
det i dag, hvor #enmillionstemmer med deres 
borgerforslag har sat området på den politiske 
dagsorden, og det har været en ubetinget suc-
ces. Derudover har regeringen iværksat evalu-
eringen af det specialiserede socialområde, og 
mig bekendt forventer støttepartierne politiske 
forhandlinger af en reform i den sidste halvdel af 
2021. Vi er i en situation, hvor vi aldrig har snakket 
så meget om levevilkårene for mennesker med 
handicap, og på nuværende tidspunkt bider de 
fleste aktører negle over den kommende evalue-
ring. Hvad vil den vise og hvilke mulige løsninger 
vil den pege på i forbindelse med det fremtidige 
reformarbejde?

POLITIKERNE VIL IKKE HANDICAPOMRÅDET
Det vil imidlertid være min forsigtige vurdering, 
at vi under ingen omstændigheder kan forvente, 
at evalueringen vil kunne løse alt. Efter struktur-
reformen og finanskrisen har det politiske niveau, 
på tværs af partierne, tilskyndet og belønnet 
kommunerne for en adfærd, der er årsagen til det 
førnævnte borgerforslag. Jeg kan også sige det 
mere direkte: Historien har vist os, at politikerne 
aldrig har villet mennesker med handicap og han-
dicapområdet. De har altid luftet deres gode in-
tentioner, men når det kommer til stykket, da har 
det været andre områder og grupper, der er ble-
vet reformeret og fået tilført midler, for eksempel 
på børneområdet, hvor der efter årtusindskiftet 
har været Anbringelsesreformen, Barnets reform, 
Overgrebspakken og Forebyggelsespakken, og 

AF
EMIL SØBJERG FALSTER
PH.D. - STUDERENDE SIDEN MARTS 2018 VED INSTITUT 
FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV,
ROSKILDE UNIVERSITET.
HAR TIDLIGERE BL.A. VÆRET FULDMÆGTIG I 
BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET OG VIDENSKABELIG 
ASSISTENT, ROSKILDE UNIVERSITET.
VANFØREFONDENS FORSKNINGSPRIS 2021.

i år kom udspillet Børnene Først. Det politiske 
initiativ er naturligvis glædeligt, men handicap-
området er kendetegnet af det modsatte. Her har 
der været nul reformer. Ikke én eneste.

OPRET ET FORSKNINGSCENTER
Det politiske initiativ på handicapområdet har 
ofte kun taget form af små afgrænsede initiativer 
i forbindelse med de tidligere satspuljeforhand-
linger, hvor de politiske partier hver især kunne 
købe årligt aflad for deres dårlige samvittighed. 
Borgerforslaget fra #enmillionstemmer er imid-
lertid en påmindelse om, at mennesker med 
handicap og deres familier ikke længere lader sig 
spise af med aflad. Det er nærmere et vink med 
en vognstang til alle politikere om, at når man kun 
nøjes med at købe aflad, da bliver den sociale 
elendighed så stor, at den til sidst cementerer sig 
som et kollektivt traume.

Jeg kunne komme med en lang liste af initiativer, 
der ville være relevante at iværksætte, med hen-
blik på at forbedre strukturen og retssikkerheden 
på området, men jeg vil i stedet komme med et 
enkelt forslag, der ikke er en gentagelse af tidli-
gere fremførte: Opret et nationalt forskningscen-
ter, der har til formål at bedrive samfundsviden-
skabelig handicapforskning, og som ikke kun skal 
dokumentere levevilkårene for mennesker med 
handicap løbende, men også følger uafhængigt 
og systematisk op på den kommende reform af 
området. 

På handicapområdet famles der alt for ofte i 
blinde, og udfordringerne opdages først, når de 
er blevet en fast bestanddel af den grundlæg-
gende struktur og praksis – eller når borgere, 
civile protestbevægelser og organisationer har 
skreget sig hæse. Det er ikke ordentligt – hverken 
for borgerne eller de ansatte ude i kommunerne.

HISTORIEN VISER OS, 
AT POLITIKERE 

ALDRIG HAR VILLET 
MENNESKER MED HANDICAP

«



ARBITRÆR REFORM
Vi har mere eller mindre altid vidst, at den sam-
fundsmæssige prioritering af handicapforsk-
ningen har været utilstrækkelig, ja nærmest 
ikke-eksisterende. Det begrænser ikke bare 
vores muligheder for at handle og reagere ret-
tidigt, men har også den afledte effekt, at vi ikke 
besidder et vidensgrundlag, der kan anvendes 
til at oplyse og informere politikerne tilstrække-
ligt. Derfor risikerer reformen også at antage en 
arbitrær karakter, og det er måske derfor, at vi 
sætter vores lid til evalueringen. Men med det 
melder sig også en række spørgsmål: Hvor om-
fattende vil reformen blive? Har støttepartierne 
tænkt sig at realiserer deres italesatte visioner 
for området, og kan de overhovedet bedrive 
andet end at lave statusopdateringer på Face-
book og invitere ministeren i samråd? Vil de gå 
fra at være passive til at være aktive, eller vil de 
igen købe aflad?

Bragt i Altinget d. 7. april 2021

I maj måned blev Vanførefondens 
opmuntrings- og forskerpris

 uddelt.

Opmuntringsprisen på 25.000 kr. 
blev ikke uddelt i 2020, så her

var der to prismodtagere:
Niels Buster Norsk fra DHF mod-
tog prisen for sin enorme indsats 

som frivillig i ulandsarbejdet.

Den anden prismodtager var Kri-
stian Hegaard, MF for De Radika-
le, der understreger, at han ikke er 
handicappolitiker, men en politiker 
med et handicap. Prisen donerede 
han til Børneortopædisk afdeling, 
Rigshospitalet, hvor han har til-

bragt evigheder som barn.

Årets forskerpris på 100.000 kr 
gik til to forskere fra 
Roskilde Universitet:

Professor Hanne Warming og 
ph.d. Emil Falster ved 

forskningscentret Livet med 
mobilitetshandicap. 

Vanførefondens priser Så kan der rejses igen
• men husk at dine hjælpere skal 
udfylde skemaet om Social Sikring, 
hvis hjælperen skal arbejde i 
udlandet. Det gælder f. eks. også 
ved en indkøbstur til Tyskland.

Start på borger.dk 

• Søg Social Sikring i udlandet og på 
bjælken: søg social sikring........ 
og der kommer skemaet, du skal 
udfylde og indsende elektronisk.

På borger.dk -> Social Sikring i
udlandet kan du også finde et
ansøgningsskema om Social 
Sikring, som du kan printe ud, 
udfylde og sende til Udbetaling 
Danmark (adressen står på skemaet).
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FORTSAT STOR TILLIDSKLØFT
PÅ HANPDICAPOMRÅDET

Der er fortsat stor tillidskløft mellem borgere og kommunale sagsbehandleres oplevelse af 
sagsbehandlingen og inddragelse på handicapområdet.

Det viser en ny undersøgelse som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd - har foretaget for Det Centrale Handicapråd.

Undersøgelsen fra VIVE - "Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere" 
- skal ses som en opfølgning på den analyse som Advice foretog for Det Centrale 
Handicapråd tilbage i 2015.

Både denne og sidste gang er formålet at se nærmere på henholdsvis borgere med handi-
cap og de kommunale aktørers egen vurdering af de forskellige områder af sagsbehand-
lingen. 

Ikke uventet er ledernes og sagbehandlernes opfattelse mere positiv end borgernes. For-
skellen er størst på 3 spørgsmål: 1) Får borgerne den hjælp, de har ret til i kommunen. 2) 
Har borgeren indflydelse på de tiltag, der bliver iværksat af kommunen. 3) Tager sagsbe-
handlingen hensyn til borgernes behov.

Du kan finde undersøgelsen på www.dch.dk og søg evt. med tillidskløft.



EKSPERT I BPA-ORDNING
Omsorg og tryghed i hverdagen

Vores mål er at skabe et trygt og godt samarbejde med 
dig og dine pårørende omkring din BPA-ordning.

 
Besøg i hjemmet. hjælp til jobopslag og jobsamtaler

 

 
Coaching, supervision og støtte ved afskedigelse.

 

Vibeke Thomsen
Teamleder BPA-ordninger

Telefon: 22 333 112   
Direkte: 30 168 926 Mail: vt@focus-people.dk
 

Focus People A/S Algade 67, 1. sal  5500 Middelfart  Tel: 22 333 112  info@focus-people.dk

Kontakt os på telefonnumer

22 333 112

Find mere information på vores 
hjemmeside i folderen:

Focus-people.dk

Fast 
kontaktperson

Åbent alle dage
6.00 – 24.00

Kontakt os 
22 333 112

BPA 89 x 170 mm.indd   1 16/01/2020   13.13

Vibeke Thomsen
Teamleder BPA-ordninger

Telefon: 22 333 112
Direkte: 30 168 926          Mail: vt@focus-people.dk

HØJBJERG EL-SERVICE
Professionelle installationer

VI ER DIN LOKALE ELEKTRIKER

Holmetoften 54 • 8270 Højbjerg • Tlf. +45 40 90 69 50

niels@hoejbjergelservice.dk • www.hoejbjergelservice.dk

Egå Mosevej 33G • 8250 Egå
Tlf. 22 61 28 78

Nullermanden
Privat og erhvervsrengøring

NYE OPLEVELSER

VIL DU MED UD PÅ 

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

https://www.focus-people.dk
https://www.hoejbjergelservice.dk
https://www.egmont-hs.dk
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I den indgåede aftale mellem KL og regeringen 
om kommunernes økonomi næste år er der ikke 
afsat øremærkede penge til handicapområdet.

Det er en fuckfinger til os med handicap, udtalte 
Thorkild Olesen, Formand for Danske Handi-
caporganisationer.
 
KL spillede ellers ud med et krav på 5,5 mia. til 
en treårsplan for socialområdet, men fik kun 150 
mio. kr. Til eks. vil Aarhus iflg. fordelingsnøglen 

ØKONOMIAFTALE
få 8 mio. og her ser man frem til et 
underskud på 83 mio. i år.

Nu må vi sætte vores lid til, at finanslovsfor-
handlingerne til efteråret vil munde ud i en 
mærkbar luns til det specialiserede socialom-
råde, ellers vil det, vi oplever nu, blive betragtet 
som de gode gamle dage.

Lars P. Jacobsen

Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i 
fællesskab. Alle beboere er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger. 
Kildehaven Gården er vores aktivitets- og samværstilbud der ligger i naturskønne omgivelser. Her 
aktiveres indskrevne brugere i hverdagene med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og der 
vægtes en høj grad af medbestemmelse i hvilke aktiviteter der skal iværksættes.
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse. Vi værner om 
det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samspil på tværs af enheder og diagnoser. Beboere 
og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under hensyntagen til 
fællesskabet. 

 Vi gør dem der vil, til dem der kan
Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge

www.kildehaven.com

https://www.kildehaven.com
https://www.alexslamsugning.dk/
https://www.efterskolenhelle.dk
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Med venlig hilsen 
Astrid Krag 
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Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Telefon 33 92 93 00 
sm@sm.dk 
www.sm.dk 

Folketingets Social- og Ældresudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 9. februar 2021 stillet følgende 
spørgsmål nr. 334 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 
besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). 

Spørgsmål nr. 334: 
”Er ministeren enig i, at ligestillings- og kompensationsprincippet tilsiger, at 
borgere med handicap skal kunne fungere på lige fod med andre i en 
tilsvarende alder og livssituation, og at dette bl.a. må indebære, at hjælpen i en 
BPA ordning kan omfatte dagligdagsopgaver, som andre borgere uden 
handicap selv ville kunne udføre – f.eks. tage smertestillende medicin, tage 
movicol, håndtere urinpose, tage insulin m.v.?” 

Svar: 
Kompensationsprincippet indebærer, at borgere med en funktionsnedsættelse 
skal kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen og dermed stilles lige 
med andre borgere. Det er i forlængelse heraf vigtigt, at den hjælp, som 
tildeles, sætter borgeren bedre i stand til at klare sig selv, letter den daglige 
tilværelse og forbedre livskvaliteten. 
 
Af vejledningen om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret 
personlig assistance, fremgår det allerede tydeligt i dag, at udgangspunktet for 
udmåling af hjælp efter § 96 til borgerstyret personlig assistance (BPA), er en 
konkret, individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og formålet med 
ordningen om at skabe en fleksibel og helhedsorienteret ordning med 
borgerens selvbestemmelse i centrum. Udmålingen af hjælpen tager 
udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at 
kunne leve et almindeligt liv som mennesker uden et handicap, både i og uden 
for hjemmet.  
 
Hjælpebehovet hos borgere i målgruppen for BPA omfatter ofte større og 
mindre opgaver spredt over hele døgnet, og det er ikke nødvendigvis 
forudsigeligt, hvornår hjælpen skal leveres og konkret til hvilke opgaver. 
Vurderingen skal derfor foretages med afsæt i formålet med BPA, og må 
således ikke være så snævert, at timerne kun kan udmåles til hjælp på helt 
bestemte tidspunkter eller til bestemte aktiviteter, da det vil mindske den 
fleksibilitet og selvbestemmelse, der er forudsat i ordningen. Hjælpehovet kan 
altså også omfatte hjælp til almindelige dagligdagsting, som borgere uden 
handicap normalt må forventes at kunne udføre, men dette beror på en 
individuel og konkret vurdering.   
 
 

Sagsnr. 
2021 - 1719 
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Social- og Ældreudvalget 2020-21
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 334
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således ikke være så snævert, at timerne kun kan udmåles til hjælp på helt 
bestemte tidspunkter eller til bestemte aktiviteter, da det vil mindske den 
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EFTER LÆNGERE TIDS PAUSE GRUNDET CORONA NEDLUKNING, BLEV DER MULIGHED FOR AT VI, 
MAI NOVAK OG INGRID PETERSEN FRA  BRUGER & HJÆLPER GRUPPEN, KUNNE HOLDE ET KORT 
MØDE MED MYNDIGHEDSCHEF SRI SUNDARAMPILLAI OG AFDELINGSLEDER MARGRETHE SCHACK.

Mødepunkterne drejede sig om opdatering af BPA-håndbogen, som tidligere har været lettere 
tilgængelig og med klar oplysning om sidste opdatering. Vi fik oplyst, at håndbogen skulle findes 
på Vejle Kommunes hjemmeside under BPA.  Dato for sidste opdatering er anført i slutningen af 
efterspurgte dokumenter. Er dette mon for at sikre sig, at man læser hele indholdet først? – tidligere 
stod datoen i starten af dokumenterne. Endvidere blev vi orienteret om, at enhver BPA-borger i 
Vejle har pligt til at holde sig orienteret om BPA-Håndbogens opdateringer og oplysninger.

Det kan her oplyses, at BPA-Håndbogen sidst er opdateret 21. september 2020.

Ikke underligt berørte vi ordet overvågning , og Sri kunne meddele, at dette kun var blevet anvendt 
3 gange i Vejle Kommunes BPA-ordninger. Det var uforståeligt, at vi fandt overvågning utilstedelig, 
da det jo udelukkende var for at tildele den rigtige hjælp, og det havde i et enkelt tilfælde endog 
resulteret i tildeling af et højere timetal. 
Man er nu, i forbindelse med den årlige opfølgning, gået over til at bede borgere, hos hvem man 
kan være i tvivl om den rette udmåling, udfærdige et 4-ugers skema, (hvilket også står skrevet i 
ovenfor nævnte BPA-Håndbog) over følgende:

REF. FRA BPA-BORGERS AFGØRELSE:
”Aktivitets skema over møde aktivitet både de private og de der hører til foreningslivet, et skema, 
hvor det fremgår, hvad er timerne brugt til, dog kun til opgaver, som du får hjælp til, hen over 4 
sammenhængende og repræsentative uger – ikke detaljeret, men i overskrifter som en overordnet 
tidsangivelse af de opgaver, hvor du får hjælp: personlig hygiejne, praktisk hjælp (herunder: - rengø-
ring, tøjvask, madlavning), ledsagelse til hvad (herunder: - indkøb, møder i xx forening, familiebesøg, 
festival m.m.). Opgaver, hvor du ikke får hjælp, skal ikke oplyses.”

Vi blev lovet, at der vil blive lavet et skema for at sikre, at oplysningerne er relevante i forhold til 
vurderingerne.
Det blev samtidig pointeret, at opfølgning fremadrettet ville foregå en gang årligt, og Margrethe 
fandt det ikke sandsynligt, at det kunne forgå telefonisk, som ellers foreslået i socialministeriets 
Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance. Dog vil enhver opfølgning efterfølges af en konkret 
og individuel vurdering.

FORMANDEN FOR BHG HAR VALGT AT KOMMENTERE PÅ MØDETS INDHOLD SOM FØLGER:
Enhver opfølgning indledes for de fleste BPA-borgere i Vejle Kommune med Voksenudrednings-
metoden, også kaldet VUM. Som bekendt er dette en ret så omfattende gennemgang af brugerens 
liv og hverdag.
Heri oplyses desuden diagnoser, og lægefaglige oplysninger kan efterspørges. Det forekommer 
mig derfor voldsomt med yderligere oplysninger, som ligner en regulær minutudmåling. Dertil 
kommer samtalen mellem  sagsbehandler og borger. Ikke mærkeligt at medierne gennem længere 
tid har været fyldt med ønsker om fokus på den rette hjælp og retssikkerhed for bl.a. borgere med 
BPA-ordning. Myndighederne ønsker angiveligt, at vi skal have tillid til dem – men hvor blev tilliden 
til borgerne af?  
Socialminister Astrid Kragh henviser i sit svar på spørgsmål vedr. BPA til, at det ikke altid er forud-
sigeligt, hvornår hjælpen skal leveres og til hvilke opgaver, og derfor må der ikke udmåles så snæ-
vert, at der kun kan udmåles hjælp på bestemte tidspunkter og til bestemte aktiviteter. (Se venligst 
ministersvar andetsteds i BPA-Bladet). 

Ingrid Petersen
Formand for Bruger & Hjælper Gruppen  

NYT FRA VEJLE
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BPA-Bladet

I disse første sommerdage i juni er det en sand 
fornøjelse at mærke varmen fra solen og glæde 
sig over den smukkeste blå himmel. Jeg håber, at 
I alle nyder godt af det længe ventede gode vejr.

SOMMER OG SOMMERFERIE
Sommer betyder også sommerferie, og BPA Aar-
hus har ferielukket i ugerne 29 + 30 + 31. Det er 
dagene fra mandag den 19 juli til og med søndag 
den 8. august.
Får du ikke allerede vikarlisten tilsendt til din 
e-Boks, opfordres du til at tilmelde dig via Skriv 
sikkert til BPA Aarhus
www.bpa.aarhus.dk. 
Ved akut behov kan du i perioden henvende dig 
telefon på 89 40 14 41 eller Skriv sikkert til Råd-
givning og Visitation Voksnepost, for at få listen 
med aktuelle ansøgere tilsendt til din e-Boks. Du 
skal selv kontakte ansøgerne.
Der vil blive informeret nærmede på telefonsva-
rer og på hjemmesiden 
www.bpa.aarhus.dk.

Også i BPA Teamet er der sommerferie, men her 
vil der være mulighed for kontakt hele sommeren 
via vores mail eller på telefon:
Telefon: 89 40 14 41
Skriv sikkert til Rådgivning og 
Visitation Voksne

BPA HÅNDBOGEN ER OPDATERET
Håndbogen er en vejledning til jer som arbejds-
givere og arbejdsledere. Det er derfor vigtigt, at 
håndbogen løbende opdateres, og vi har netop 
været igennem endnu en runde - med service-
niveau for følgeudgifter og ekstra hjælp under 
ferie, men også tekniske ændringer med de nye 
lønsatser. Jeg vil gerne minde om, at håndbogen 
også er tænkt som en hjælp til samarbejde, og I 
opfordres til at bruge Håndbogen sammen med 
jeres handicaphjælpere.

PRAKSISOMLÆGNING AF FØLGEUDGIFTER
Omlægningen til en mere konkret og individu-
el udmåling af tilskud til følgeudgifter forløber 
planmæssigt. Dog ikke uden bump på vejen, og 
der har med rette været mange spørgsmål.  Der 
har også været både indsigelser og klager, og 
en del afgørelser har været efterprøvet i Anke-
styrelsen. Her har kommunen fået medhold. Det 
gælder i afgørelser om brugen af plejetillæg eller 

KÆRE ALLE 
BPA BRUGERE 
I AARHUS KOMMUNE

bistandstillæg til betaling af løn til hjælperne, og 
det gælder i udmålingen af tilskud til dækning 
af de konkrete følgeudgifter. Vi har i kommunen  
søgt at ramme et rimeligt niveau for udgifternes 
størrelse - for eksempel udgiften ved hjælpernes 
forbrug af vand, og det er godt at få efterprøvet 
serviceniveauet og få at vide fra Ankestyrelsen, 
at der er ramt rigtigt - stadig med en individuel 
konkret vurdering.

BEHOV FOR HJÆLP -  UDMÅLING AF HJÆLP
Der arbejdes fortsat med at finde en bedre vej i 
disse spørgsmål. Fra sidste blad vil jeg gentage, 
at der kan være virkelig stor forskel mellem en 
fagligt begrundet udmåling overfor en personligt 
begrundet udmåling - og 2 personer med samme 
handicap i samme alder og nogenlunde samme 
livssituation har heller ikke altid den samme vur-
dering af deres behov for hjælp. Set fra kommu-
nens side skal vi altid foretage en individuel og 
konkret vurdering, og det betyder også, at der 
kan være forskelle i 2 bevillinger - også selvom de 
2 borgere set på afstand er meget lig hinanden.

På landsplan har Social- og Ældreministeriet an-
modet Ankestyrelsen om at lave en undersøgelse 
af praksis i landets kommuner. Det er positivt 
med den opmærksomhed, som der nu gives til 
den meget vanskelige opgave. Jeg håber, at det 
fører til konstruktive forslag om nye og bedre 
veje. Indtil da vil jeg fastholde vores vej med en 
åben dialog med respekt og anerkendelse - og 
samtidig sikre den nødvendige hjælp. Vi går 
dialogens vej, og vi tager på hjemmebesøg for 
samtale - beskrivelse og observation. Men kun i 
kortere tid op til 1-2 timer.  Det betyder en tilba-
gevenden til tidligere kendt fremgangsmåde, og 
vi må så se at finde de brugbare løsninger i dette 
samarbejde. Det tror jeg også på, at vi kan - det 
har jo faktisk virket i mange år.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en 
rigtig god sommer.

Tina Fendinge
Centerchef
Rådgivning og Visitation Voksne
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BESTYRELSESOVERSIGTER

FORMAND
INGRID PETERSEN 
VALMUEVEJ 1
7100 VEJLE
TLF. 2926 1472
bhgvejle@gmail.com

NÆSTFORMAND
MAI NOVAK
VEJLE
TLF. 2661 5354
mai1969@live.com

KASSERER
BENTE STEFFENSEN
HORSENS
TLF. 6169 6274
bentesteffensen48@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM              
CHRISTIAN THOMSEN             
VEJLE                                       
Chth7080@gmail.com

Bruger & Hjælper Gruppens bestyrelse (valgt marts 2019)

Brugerklubbens bestyrelse

FORMAND
LARS P. JACOBSEN
SONNESGADE 14, 1. -12
8000 AARHUS C.
TLF. 2084 0752 
lpj@stofanet.dk

NÆSTFORMAND
MARTIN ALBRECHTSEN
ÅPARKEN 8, 4. -3
8000 AARHUS C.
TLF. 4073 1640
maralb@live.dk

KASSERER
THOMAS ARPE
MARSELIS BOULEVARD 104
8000 AARHUS C.
TLF. 2578 0803
thomas@arpe.eu
                                                                                            

SEKRETÆR
HENRIETTE LØGSTRUP
JERNALDERVÆNGET 93
8220 BRABRAND.
TLF. 2140 9268
henriettelogstrup@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM      
LIZZI JØRGENSEN             
VEJLE                                    
TLF. 2670 6283                 
lizzijj@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM                   
LARS HØSTRUP
VEJLE
2177 6161
larshoest@yahoo.dk

SUPPLEANT
LASSE PAGH
KØBENHAVN
TLF. 2579 8384
lasse@dho.dk

SUPPLEANT
ORLA ØSTERGAARD
VEJLE
orla-ellen@outlook.com      

Efter generalforsamlingen d. 29. februar består bestyrelsen af følgende medlemmer:



NYHED!
Dine børn er nu 

automatisk med 
i sundheds-
forsikringen

BPA Pension er en målrettet 
løsning til, og eksklusivt for, 
Danmarks personlige hjælpere:

 › Du vælger selv
 › Mere for pengene
 › Sundhedsforsikring
 ›
 › Mere til opsparing
 › Løn under sygdom
 › Løn under ressource- 

forløb eller førtidspension

D I T  L I V
D I T  VA L G
D I N  P E N S I O N
Se her, hvordan du får mere for dine penge!

Det lyder interessant 
– hvad skal jeg gøre?

Hvis du som hjælper, arbejds-
giver eller administrator vil høre 
mere, så kontakt Lars Erik 
Bonnesen eller Stig Wetterstrøm.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen
Stig og Lars

Ring på telefon

93 93 30 00 

eller besøg 

www.bpa-pension.dk 

og læs mere

BPA Pension tilbyder 
en ny og forbedret 
pensionsløsning for 
personlige hjælpere 
- blandt andet med 
større sikkerhed og 
hjælp ved sygdom 
eller invaliditet.  

www.bpa-pension.dkinfo@bpa-pension.dk+45 93 93 30 00

https://www.pensionsselskabet.dk


Vi har 16 års erfaring i at servicere borgere 
indenfor børne- & voksenhandicap-området.

Danske Care er 1. januar 2021 blevet en del 
af OK-Fonden, som har til formål at levere 
kvalitet og ikke profit. Vi lægger vægt på, 
at vores arbejde sker i gensidig respekt og 
tillid, og vi ønsker at fremstå som en seriøs 
og ordholden samarbejdspartner.

Danske Care har udviklet en IT-platform, 
der gør, at du som arbejdsleder altid har 
et overblik lige ved hånden. Systemet er 
udviklet, så både dine hjælpere og din 
sagsbehandler altid er 100% opdateret på 
planlægning, forbrug mv.

Vi er en organisation med 60 specialister 
på hovedkontoret og mere end 2.000 pleje- 
medarbejdere i marken, som alle har et 
ønske om at give borgeren den bedste dag, 
hver dag. 

Kontakt os for en uforpligtende snak om, 
hvordan vi kan sikre, at dine vilkår er så 
optimale som muligt.

Lad os varetage administrationen 
af din BPA-ordning

- så du kan bruge din tid på at leve livet

Protektor for OK-Fonden og dennes selskaber er Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Danske Care 
– en del af OK-Fonden 
Lersø Parkallé 112, 2.
2100 København Ø
Telefon: 47 59 20 33 
E-mail: info@danskecare.dk

https://www.danskecare.dk

