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Nyt om forbundets arbejde 
 
Ny strategi med konkrete mål for de næste to år 
 
I oktober blev forbundets kongres afviklet – i skyggen af COVID-19-pandemien foregik alt lige 
fra beretninger, regnskaber, fremtidigt arbejde, indkomne forslag og valg elektronisk. Det var en 
stor glæde, at det gik nemt og smertefrit, for kongressen er forbundets øverste myndighed, og 
både mandater for det fremtidige arbejde og valghandling afhænger af kongressen. 
 
Et af de centrale punkter ved årets kongres var vedtagelsen af en revideret strategi og fast-
sættelse af konkrete mål for forbundets kommende to års arbejde.  
 
Den nye strategi er blevet stærkt forenklet og langt mere konkret. Derudover er FN’s verdens-
mål tilføjet – ligesom vi har tydeliggjort, at viden om livet med et bevægelseshandicap er vores 
råstof. 
 
Målsætningspapiret er en nyskabning. Normalt er kongressens punkt om fremtidigt arbejde en 
form for forsamlingshus, hvor der, på baggrund af debat i salen, bliver sat nogle pejlemærker for 
den kommende kongresperiode. Men i år er det besluttet, at vi ønsker at sætte endnu skarpere 
mål for kongresperioden. Ved at sætte konkrete mål bliver vores arbejde på tværs af forbundet 
mere fokuseret, og vi får en bedre mulighed for at gøre vores arbejde målbart. Derfor er der nu 
sat mål for organisationen og for det handicappolitiske arbejde – mål som både forholder sig til 
metoder i arbejdet og konkrete politiske ambitioner. Forud for den elektroniske kongres havde vi 
gennemført fokusgruppeinterview med ni lokalafdelinger og tre specialkredse og indhentet input 
fra forbundets politiske udvalg. Alt blev bearbejdet og samlet i et internt målsætningspapir, som 
altså nu er godkendt af kongressen. 
 
Læs forbundets strategi 2020 – 2024: 
https://danskhandicapforbund.dk/files/1516/0309/7011/DHFs_strategi_2020-2024.pdf 
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Forbundets frivillighedspolitik revideret 
 
Dansk Handicap Forbunds social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg har netop revideret 
forbundets frivillighedspolitik. Politikken sætter en klar ramme for, hvad forbundet forstår ved 
’god frivillighed’. 
 
Frivillighed kan ofte noget andet, end det systemet kan. Mødet mellem mennesker – ofte i 
samme livssituation – skaber en genkendelighed og en identifikation og er en god vej til ud-
vikling af mennesker og fællesskaber. Og så er det en fantastisk platform for at opbygge den 
viden, som er forbundets råstof. 
 
I Dansk Handicap Forbund er frivilligheden et grundvilkår. Lokalt arbejder flere hundrede 
mennesker med at skabe lokale fællesskaber og arbejder handicappolitisk. For os er det helt 
klart, hvad frivillighed kan og ikke kan. Men desværre ser vi også tendenser til, at den kan 
misbruges – særligt i en tid, hvor der er pres på handicapområdet, og man i kommunal 
sammenhæng ser frivillighed som en del af løsningen. Her skal man holde fast! Vores 
frivillighedspolitik sætter derfor nogle klare grænser mellem kompensation og så alt det andet. 
Kompensation må aldrig erstattes af frivillighed. 
 
Men frivilligheden er også en dynamisk størrelse, som hele tiden er under udvikling, fordi 
samfundet hele tiden udvikler sig. Som frivillighedspolitikken beskriver det, kan dette sagtens 
lade sig gøre – uden at konflikte med de grundlæggende principper om, at frivillighed altid skal 
styres af de frivillige selv og ikke må blandes sammen med kompensationsordningerne. 
 
Frivilligspolitikken indeholder, ud over rammesætningen, også en række eksempler på god 
frivillighed, som illustrerer, hvordan god frivillighed kan udfoldes. 
 
Læs forbundets frivillighedspolitik her: 

Dansk Handicap Forbund til kamp for den gode frivillighed 

 
 
Hjælpemiddelaktion 
 
I den kommende kongresperiode har vi et konkret mål om at gennemføre konkrete politiske 
aktioner sammen med vores lokale handicappolitisk aktive. 
 
På forsøgsstadiet har vi allerede gennemført et forsøg med denne måde at arbejde på. Konkret 
er det sket ved at gennemføre en hjælpemiddelaktion, hvor ti lokalafdelinger har gennemført 
møder med deres lokalpolitikere med det formål at sætte fokus på hjælpemiddelområdet og 
vigtigheden af en individuel vurdering med fokus på forebyggelse og kvalitet. 
 
Til støtte for vores lokale aktive havde vi på forhånd indhentet en række nøgletal på området og 
en drejebog, som hjælper med at guide gennem processen med at etablere møde og levere et 
enkelt politisk budskab. 
 
Aktionen har været en god oplevelse, som nu skal evalueres sammen med de deltagende, så vi 
er forberedt på kommende aktioner i de næste to år. Det afgørende ved denne type arbejde er 
at sammensætte nogle koncepter, som bygger på, hvad vores lokale tillidsvalgte har brug for, 
og netop derfor har denne aktion haft et klart sigte – nemlig at opnå viden om en af de konkrete 
ambitioner for den kommende periode og at gennemføre lokalpolitiske aktioner mad afsæt i 
lokale ønsker. 
 
 
Samarbejde med græsrodsbevægelser 
 
I en længere periode har det handicappolitiske område nydt en stor opmærksomhed, som er 
vokset via de sociale medier. Forskellige græsrodskampagner har med stort held fået samlet et 
meget stort antal mennesker, som mener, at grænsen for presset på handicapområdet er nået. 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dansk-handicap-forbund-til-kamp-den-gode-frivillighed/#gsc.tab=0
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Der kræves forandringer omkring retssikkerhed, værdighed og frem for alt ligebehandling. 
Dansk Handicap Forbund har selv været med til at støtte opstarten af kampagnen 
#enmillionstemmer, som har opnået stor gennemslagskraft – ikke mindst i forbindelse med det 
sidste Folketingsvalg i 2019. Bevægelsen omfavner en bred gruppe og tydeliggør de 
mekanismer, der driver politik i 2020. Det er, tror vi, afgørende, at det foregår i et tæt parløb 
mellem på den ene side græsrodsbevægelserne, hvor følelser og spontane idéer og løsnings-
forslag flyder frit – og på den anden side de etablerede organisationer med en stor vidensbase, 
høringsret og et stærkt organisationsdemokrati. 
 
Vi deler ambitionen om at få fokus på udfordringerne. Nogle gange er løsningsforslagene ikke 
de samme, men det er forbundets opfattelse, at vi har fået foræret et fantastisk handicappolitisk 
momentum, hvis vi forener de styrker, vi hver især har. Når vi står sammen, er det udtryk for en 
nutidig udgave af handicapbevægelsen, og det er en udfoldelse af grundtanken om, at sammen 
er vi stærke. 
 
Læs om #enmillionstemmer her: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/vidnesbyrd-cementerer-problemerne-pa-
handicapomradet/#gsc.tab=0 
 
 

Nyt fra den handicappolitiske verden 
 
Retssikkerheden i fokus 
 
Helt centralt på den handicappolitiske scene står lige nu de store retssikkerhedsmæssige 
problemer, som mange mennesker med handicap oplever. 
 
Det er veldokumenteret, at alt for mange sager nærmest som standard ender i klagesystemet, 
hvor der findes et meget stort antal fejl i den kommunale sagsbehandling. Fejl i 40 % af sagerne 
kan ses på flere områder, og tendensen er, at problemerne er vokset inden for de seneste år. 
Tallene har en uhyggelig bagside, for de afspejler kun den del af sagerne, som påklages. Vi 
ved, at mange opgiver at klage, fordi de ikke har ressourcer eller overskud til at gøre det, og 
derfor er der et betydeligt mørketal, som dækker over alle de sager, hvor der ikke klages, og 
borgeren derfor ikke opnår deres ret, men lever med potentielt ulovlige afgørelser omkring 
deres hjælp. Det er dybt frustrerende for os i handicaporganisationerne at opleve, hvordan 
desperate medlemmer henvender sig til os, og vi må prøve at hjælp så godt vi kan – vel-
vidende, at vi aldrig vil have ressourcerne til at hjælpe alle. Det er i øvrigt også en helt 
uacceptabel situation, vi står i, for det er systemets (og ikke det civile samfunds) opgave at sikre 
en værdig kompensation for mennesker md handicap. 
 
I midten af november blev der afholdt en vigtig høring på Christiansborg, hvor både borgere, 
organisationer og politikere sad sammen for at behandle problemet med den haltende rets-
sikkerhed. Vi glæder os over, at der synes at være en fælles forståelse af, at der vitterligt er 
store problemer, og at der må findes løsninger, som ikke bare er lappeløsninger og snak. 
 
Læs mere om opsamlingen fra høringen her: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/retssikkerhedshoring-viser-massivt-behov-
handling/#gsc.tab=0 
 
Læs også forbundets seneste indlæg om retssikkerhed: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/retssikkerhedsproblem-kraever-ny-finasiering-af-
handicapomradet/#gsc.tab=0 
 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-kraever-ny-finansiering-en-
uddybning/#gsc.tab=0 
 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/debat-kommunernes-manglende-vejledning-oger-
mistilliden/#gsc.tab=0 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/vidnesbyrd-cementerer-problemerne-pa-handicapomradet/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/vidnesbyrd-cementerer-problemerne-pa-handicapomradet/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/retssikkerhedshoring-viser-massivt-behov-handling/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/retssikkerhedshoring-viser-massivt-behov-handling/#gsc.tab=0
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Specialeplanlægningsprocessen i fuld gang 
 
Når talen falder på den pressede retssikkerhed, så skal regeringen have ros for, at man har 
igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde, hvor man vil sikre en specialplan for 
området. Kort sagt betyder det, at det skal sikres, at alle borgere med behov, møder højt 
specialiseret hjælp. Siden kommunalreformen tilbage i 2007 har vi set en afspecialisering på 
handicapområdet, sammenfaldende med at kommunerne står alene med både visitation og 
finasiering af området – og at det er frivilligt, om man vil inddrage specialister. Vi mener, det 
skaber en helt forkert incitamentsstruktur, som betyder, at borgerne ikke får den specialiserede 
vurdering og hjælp, som de har behov for. 
 
Processen omkring specialeplanlægningen vil indeholde analyser af området, konkrete forsøg 
med løft af specialiseringen og danne grundlag for at se på en ny struktur. Vi deltager aktivt i 
processen, hvor vi har plads i den ministerielle følgegruppe – sammen med andre 
repræsentanter fra DH. 
 
Læs om specialeplanlægningen her: 
https://sim.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade/ 
 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/laenge-ventet-specialeplanlaegning-pa-
handicapomradet-sat-i-gang/#gsc.tab=0 
 
  
BPA-fokus på tværs 
 
Borgerstyret personlig assistance (BPA) er fortsat et helt centralt fokusområde for forbundet. Vi 
oplever fortsat et voldsomt pres på ordningen, som gennem praksisændringer hos både kommuner 
og Ankestyrelsen langsomt er i gang med at underminere fundamentet for ordningen. Der ses 
problemer med udmåling, hvor administrationsbeløb på 2-3 kr. pr. time fratager borgerne det frie 
valg, men også alvorlige problemer med visitationen ind i ordningen og en vedholdende ned-
skæringsagenda, når der foretages opfølgninger på ordningerne. Hertil kommer en række 
kommuners meget indgribende metoder, når behov skal vurderes – metoder, hvor man i mistillid an-
vender såkaldte OBS-teams, hvilket betyder, at eksterne firmaer sendes ind i borgerens hjem for at 
observere alt, hvad der foregår – måske hen over en hel uge. I praksis kommer presset på 
ordningen til udtryk ved, at vi hele tiden har sager inde i rådgivningen, hvor et medlem oplever at få 
trukket tæppet væk under fødderne. 
 
I sensommeren er der til vores store glæde samlet en række parter, som sammen har erkendt, at der 
må findes løsninger. Det blev blandt andet tydeligt, da Dansk Erhverv i efteråret samlede både, 
handicaporganisationer, fagbevægelsen, kommunerne og Christiansborg til fælles drøftelser af, 
hvordan der kan findes løsninger på området. 
 
Den store enighed tager afsæt i behovet for at få styr på udmålingen, så de virksomheder og 
foreninger, som varetager arbejdsgiveransvaret, kan løfte opgaven, og der kan aflønnes på overens-
komstlignende vilkår, men alle parter har samtidig understreget, at der er behov for samtidig at få 
løftet de alvorlige problemer, der ses i forhold til visitation og vurdering af behov m.v. Det er historisk, 
at så mange parter er samlet om den fælles sag, og det er et momentum, som vi sammen med 
andre organisationer og aktører arbejder hårdt på at få fremmet. 
 
Læs mere om enigheden på området her: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/losning-pa-vej-centrale-parter-samlet-til-faelles-
droftelse-af-hjaelpeordnings-udfordringer/#gsc.tab=0 
 
På BPA-området har vi naturligvis også fortsat skarpt fokus på overvågningsproblematikken, som 
betyder, at man ikke kan få overvågning i eget hjem og derfor henvises til botilbud eller plejehjem. 
Denne problemstilling har vi kæmpet for at få en løsning på igennem flere år. Der er sikret en løsning 
for de 18 – 23-årige, men det er en uholdbar situation, da mange af vores medlemmer i denne 
situation er en del af voksengruppen, som ikke får nogen som helst gavn ud af denne løsning. 

https://sim.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade/
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/laenge-ventet-specialeplanlaegning-pa-handicapomradet-sat-i-gang/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/laenge-ventet-specialeplanlaegning-pa-handicapomradet-sat-i-gang/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/losning-pa-vej-centrale-parter-samlet-til-faelles-droftelse-af-hjaelpeordnings-udfordringer/#gsc.tab=0
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Vi har derfor fortsat et tæt samarbejde med de andre organisationer om dette problem og deltager 
her i efteråret i drøftelser af problemet med relevante politiske ordførere. Der er afsat midler til at 
afhjælpe ungegruppens udfordringer, men vores påstand er, at det afsatte beløb (henset til, hvad der 
blev anvendt før praksisændringen i 2015) vil kunne hjælpe langt flere. 
 
Det handler nu om at følge udviklingen tæt og fortsætte med at lægge pres på for at få hele gruppen 
med. Det er et fuldstændigt rimeligt krav, vi stiller, da den nuværende situation med et lovgivnings-
mæssigt hul betyder, at en gruppe af mennesker med de allermest indgribende funktions-
nedsættelser ikke kan hjælpes. 
 
Link til forbundets tidligere omtale af løsningen: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/finanslov-2020-overvagningsproblematikken-er-lost-
nogle-men-ikke-alle/#gsc.tab=0 
 
 
Politisk fokus på forenkling af merudgiftsbestemmelsen 
 
Dækning af merudgifter efter servicelovens §§ 41 og 100 er i sin oprindelige tanke en fantastisk ud-
foldelse af det danske handicappolitiske princip om kompensation. Det er idéen om, at når det på 
grund af en funktionsnedsættelse er dyrere at leve, end det er for andre, så skal man kompenseres 
for det. 
 
Realiteten er desværre, at ordningen har flyttet sig meget langt væk fra det oprindelige udgangs-
punkt. Praksis er gledet markant, og bestemmelsen ar udviklet sig til et bureaukratisk monster. Der 
bruges enorme ressourcer på at sagsbehandle i uværdige detaljer, og der skrives komplicerede af-
gørelser på 10-15 sider. Når der er eksempler på, at der bruges lige så meget på at administrere, 
som der udbetales, så er der et klart problem. 
 
I dag står vi med den uacceptable situation, at der er en gruppe, der indiskutabelt har merudgifter, 
men som er dømt ude af personkredsen, og for dem, som fortsat er inde, ser vi, at de fleste presses 
ned på et meget lavt beløb, som ikke modsvarer deres reelle udgifter. 
 
SAPU har derfor formuleret et radikalt forslag, hvor vi automatiserer ordningen, tager al 
administration væk og udviser tillid til borgerne ved at udbetale nogle beløb til alle, som har 
funktionsnedsættelser på forskellige niveauer. Vi kender princippet fra børnefamilieydelse, SU-tillæg 
og tillæggene på de gamle pensionsregler. Grundantagelsen er, at de fleste med funktions-
nedsættelser har merudgifter i den daglige tilværelse, og derfor ønsker vi, at man viser borgene tillid 
og udbetaler et tilskud ud fra en fastsat fordelingsnøgle, som dels baserer sig på, hvor meget hjælp 
man modtager via andre bestemmelser og samtidig medtager særlige grupper, som ikke modtager 
anden hjælp end merudgiftsdækning. 
 
Der er flere organisationer, som har udvist interesse for forslaget, og senest har vi noteret os, at 
også KL ønsker en forenkling af bestemmelsen. Vi vil naturligvis gerne i dialog med disse parter, 
men har et grundkrav om, at ingen skal stilles ringere, end de er i dag, og dem, som er presset ud af 
ordningen, skal med igen. 
 
Læs mere om forslaget her: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kl-vil-forbedre-retssikkerhed-ved-forenkle-
merudgiftsdaekningen-dansk-handicap-forbund-har-et-forslag/#gsc.tab=0 
 
 
Overgange fra ung til voksen – ny lov 
 
Den 1. januar 2021 træder en ny lov i kraft, som skal sikre en bedre forberedelse af overgang fra 
barndoms-/ungdomsliv til voksentilværelsen. Alt for mange oplever overgange til voksenlivet som et 
stort chok, hvor man pludselig overføres til en ny forvaltning, og hvor der alt for ofte ikke er forberedt 
en god overgang, som altid vil betyde ændringer, fordi man får hjælpe efter andre bestemmelser 
m.v. 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/finanslov-2020-overvagningsproblematikken-er-lost-nogle-men-ikke-alle/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/finanslov-2020-overvagningsproblematikken-er-lost-nogle-men-ikke-alle/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kl-vil-forbedre-retssikkerhed-ved-forenkle-merudgiftsdaekningen-dansk-handicap-forbund-har-et-forslag/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kl-vil-forbedre-retssikkerhed-ved-forenkle-merudgiftsdaekningen-dansk-handicap-forbund-har-et-forslag/#gsc.tab=0
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Tilbage i 2019, da den politiske aftale blev indgået, rost vi initiativet, men gjorde samtidig op-
mærksom på, at disse processer bør forberedes lang til før det fyldte 16. år. Det handler om på et 
tidligt stadie at understøtte barnets og familiens ønsker og drømme og sammen forberede de veje, 
som kan lede hen imod en god voksentilværelse. Dette har vi også gjort gældende, da loven var i 
høring i sommer. Nu, hvor loven træder i kraft, vil vi følge udviklingen nøje for at se, om reglerne får 
den ønskede effekt. 
 
Læs høringsmaterialet og svar her: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64030 
 
 
Arbejdsmarkedspris og ny kampagne om kompensation 
 
Arbejdsmarkedsprisen 2020 
 
På det arbejdsmarkedspolitiske område har vi fortsat stort fokus på at sikre gode kompensations-
ordninger og fair vilkår for mennesker med funktionsnedsættelse, som har brug for at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet. En vigtig del af denne indsats er forbundets arbejdsmarkedspris, som hvert andet 
år uddeles i forbindelse med forbundets kongres. Det skete traditionen tro også i år, hvor den valgte 
virksomhed ikke kunne møde op på en fysisk kongres. I stedet blev prisen overrakt ’on location’ i år 
hos Ree Park, som modtog prisen for deres arbejde med at sikre støtte og rummelighed for særligt 
unge med forskellige funktionsnedsættelser. 
 
Når virksomheder som Ree Park går foran og udviser rummelighed, så har det enorm betydning for 
hele målgruppen – både for den enkelte, men også blandt virksomhederne, som inspirerer hinanden. 
 
Læs mere om uddelingen af Dansk Handicap Forbunds arbejdsmarkedspris 2020 her: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/ree-park-modtager-dansk-handicap-forbunds-
arbejdsmarkedspris-2020/#gsc.tab=0 
 
 
Ny kampagne om kompenserende ordninger 
 
De handicapkompenserende ordninger er fuldstændig afgørende for, at mennesker med handicap 
kan opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi ved fra vores beskæftigelsesprojekter og undersøgelser, 
at der desværre alt for mange steder mangler viden om ordningerne, og det i sig selv udgør en stor 
barriere for at få jobmatch til at lykkes. Netop derfor har Dansk Handicap Forbund i samarbejde med 
en række samarbejdskommuner stået bag kampagnen: ’Brug dem’ – i håbet om, at flere vil få øjnene 
op for ordningerne. 
 
Læs mere om kampagnen her: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/brug-dem-ny-kampagne-skal-fa-flere-til-bruge-de-
handicapkompenserende-ordninger/#gsc.tab=0 
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