
Taastrup, den 10. juni 2021 / SAPU/SO/jsk  

 

Blekinge Boulevard 2  DK-2630 Taastrup  Telefon +45 39 29 35 55  E-mail dhf@danskhandicapforbund.dk 

www.danskhandicapforbund.dk  CVR 55 26 98 15  Danske Bank reg.nr. 4180 kontonr. 600 3435 

Nyhedsbrev nr. 1 / 2021 
 
 
Fra social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg (SAPU) 
 
 
 

Indhold 

 

 En lille forbedring på førtidspensions- og fleksjobområdet 

 Mulighed for at fortsætte i fleksjob efter folkepensionsalderen 

 Forslag fra regionerne om hjælpemiddelcentraler 

 Specialplanlægning – på vej imod reform? Og konkret udspil fra forbundet 

 BPA-indsats grundet akutte problemer 

 Dialog initiativer på retssikkerhedsområdet kan ikke stå alene 

 Skuffende økonomiaftale for 2022 

 Udfordringer under pandemien – på vej ud? 

 Stor succes med online-arrangementer 

 Fokus på de nye online-folkebevægelser 

 Hadefuld tale bør gøres forbudt 
 
 

En lille forbedring på førtidspensions- og fleksjobområdet 

 

Forbundet har gennem en årrække haft et stort fokus på at opnå justeringer af den reform af 

førtidspension og fleksjob, som i 2013 ramte medlemmerne meget hårdt. Vores indsats har de 

seneste år være koncentreret om et tæt samarbejde med initiativet ”VærdigReform”, som består 

af 64 organisationer, som sammen har stillet krav om forandringer. 

 

I december 2020 kom der en mindre ændring af de såkaldte ressourceforløb, hvor der blev ind-

ført en tidsbegrænsning på tre år, og samtidig blev der indført en mere lempelig praksis for 

borgere over 50 år. En mindre ændring, som ligger langt fra den ambition vi deler med 

”VærdigReform”, men ikke desto mindre en bevægelse i den rigtige retning. Vi kvitterer for 

ændringen, og fortsætter kampen for mere ligeværdige forhold for mennesker med nedsat 

arbejdsevne. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kamp-bedre-vilkar-fortidspension-og-fleksjob-har-

givet-resultater/#gsc.tab=0 

 

https://www.vaerdigreform.dk/ 

 

 

Mulighed for at fortsætte i fleksjob efter folkepensionsalderen 

 

En anden mærkesag, som vi har stort fokus på, er muligheden for at blive i et fleksjob efter 

folkepensionsalderen. Det er besluttet af forbundets kongres, at man ønsker fokus på 

problemset i den indeværende kongresperiode. Det er et paradoks, at mens der er et politisk 

ønske om, at flere skal blive på arbejdsmarkedet, så udelukkes fleksjobbere fra denne 

mulighed, da tilskuddet stopper ved overgang til folkepensionsalderen. Det er til stor scene for 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kamp-bedre-vilkar-fortidspension-og-fleksjob-har-givet-resultater/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kamp-bedre-vilkar-fortidspension-og-fleksjob-har-givet-resultater/#gsc.tab=0
https://www.vaerdigreform.dk/
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både medarbejdere og virksomheder og er samtidig et udtryk for en forskelsbehandling, som vi 

ønsker et opgør med. 

 

Fra politisk hold argumenteres med, at fleksjobtilskuddet opfattes som en offentlig ydelse, der 

ligesom de øvrige offentlige ydelser, stopper ved folkepensionsalderen, men man kan fortsætte 

på timeløn som supplement til sin folkepension. 

 

Forbundet har imidlertid den holdning, at et fleksjob er en kompensations for nedsat arbejds-

evne, hvorfor det skal betragtes som beskæftigelses på lige fod med al anden beskæftigelse. 

Andre borgere har mulighed for at opsætte deres pension, men denne mulighed har man ikke 

som fleksjobber, og man tvinges derfor på pension. Den 21. april havde vi derfor foretræde for 

Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor en af de berørte fleksjobbere deltog sammen med 

forbundets politiske ledelse. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kim-er-fleksjobber-loven-tvinger-ham-pa-

pension/#gsc.tab=0 

 

På baggrund af foretrædet er der stillet en række spørgsmål til beskæftigelsesministeren, som 

nu er besvaret. 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/367/svar/1784124/2397604.pdf 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/368/svar/1784125/2397606.pdf 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/369/svar/1784126/2397610.pdf 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/369/svar/1784126/2397612.pdf 

 

Forbundet arbejder videre med problemstillingen på baggrund heraf. 

 

 

Forslag fra regionerne om hjælpemiddelcentraler 

 

Midt i debatten om en kommende reform af handicapområdet, er Danske Regioner kommet på 

banen med et spændende forslag om at etablere regionale hjælpemiddelcentraler, som kan 

supplere den kommunale hjælpemiddelformidling gennem løft af specialviden, indkøb og mod-

virke overgangsproblemer mellem sundheds- og socialsektoren. Forbundet mener, at forslaget 

passer fint ind i vores tanker om en kommende reform og støtter det – forudsat, at der foretages 

en række justeringer. 

 

Læs her om forslaget: 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/positivt-forslag-fra-regionerne-

hjaelpemiddelcentre-kan-fa-afgorende-rolle-i-sikre-rette-hjaelp-fra-starten-men-det-kraever-

j/#gsc.tab=0 

 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kim-er-fleksjobber-loven-tvinger-ham-pa-pension/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/kim-er-fleksjobber-loven-tvinger-ham-pa-pension/#gsc.tab=0
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/367/svar/1784124/2397604.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/368/svar/1784125/2397606.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/369/svar/1784126/2397610.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/beu/spm/369/svar/1784126/2397612.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/positivt-forslag-fra-regionerne-hjaelpemiddelcentre-kan-fa-afgorende-rolle-i-sikre-rette-hjaelp-fra-starten-men-det-kraever-j/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/positivt-forslag-fra-regionerne-hjaelpemiddelcentre-kan-fa-afgorende-rolle-i-sikre-rette-hjaelp-fra-starten-men-det-kraever-j/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/positivt-forslag-fra-regionerne-hjaelpemiddelcentre-kan-fa-afgorende-rolle-i-sikre-rette-hjaelp-fra-starten-men-det-kraever-j/#gsc.tab=0


 

Side 3 af 9 
 

 

Specialplanlægning – på vej imod reform? Og konkret udspil fra forbundet 

 

Evalueringen det specialiserede socialområde fortsætter, og en række analyser er lagt frem. 

Forbundet deltager i Social- og Ældreministeriets følgegruppe som en blandt en række 

interessenter fra praksissiden. Samtidig oplever vi en stor politisk åbenhed over for at finde nye 

løsninger på handicapområdet – en interesse, som naturligvis er motiveret af en stor folkelig 

interesse og et massivt pres drevet af græsrodsbevægelser og handicaporganisationer i fælles-

skab. 

 

For forbundet hersker der ikke nogen tvivl om, at den store interesse for at analysere området 

og finde markante løsninger bunder i nogle helt centrale problemer, som fulgte i kølvandet på 

kommunalreformen i 2007 samt finanskrisen. En total afspecialisering af området – kombineret 

med et meget ensidigt fokus på økonomistyring – har skabt en giftig cocktail, hvor kvaliteten på 

handicapområdet er dalet voldsomt, og vi ser en massiv stigning i fejlprocenter – på nogle om-

råder i 50 % af sagerne. 

 

Lige nu arbejder vi på at analysere os frem til nye løsninger, som grundlæggende handler om at 

få specialviden på handicapområdet løftet og sikret en mere solidarisk finasieringsmodel, som 

skal sikre, at det ikke kun er den lokale kommunekasse, som afgør, hvilken hjælp den enkelte 

borger skal have. Vi arbejder derfor for at få skabt konsensus og støtte til at få indført tvær-

gående fag- og vidensmiljøer, som kan sikre, at faglighed vægtes højere end økonomi. 

 

Evalueringen er fortsat i gang, og derfor er det politiske system ikke nået til et løsningsspor. I 

mellemtiden er vi i tæt dialog med både politikere og andre interessenter for at samstemme de 

ønsker til forandringer, som vi mener, er nødvendige. Vores fornemmelse er på nuværende tids-

punkt, at der tegner sig et billede af et bredt ønske om at reformere området. Dette under-

streges af teksten i den betænkning, som partierne formulerede i forbindelse med, at borger-

forslaget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne blev nedstemt nedstemt. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/betaenkning-abner-omfattende-reform-af-

handicapomradet/#gsc.tab=0 

 

Forbundet har bidraget til debatten om en reform ved at lancere et meget konkret forslag til, 

hvordan vi tror, et reformeret system bør se ud, og i den forbindelse har vi lagt vægt på en 

tydelig grafisk opstilling samt beskrivelse af to borgerforløb, som beskriver, hvordan borgene vil 

opleve en ’rejse’ ind i et nyt system. Dette for at flytte diskussionen væk fra det meget abstrakte 

til noget meget konkret. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-

forbunds-forslag-til-reform-af-handicapomradet/#gsc.tab=0 

 

Samtidig ser det ud, som om Kommunernes Landsforening har opdaget, hvor stort behovet for 

forandring egentlig er. Det har medførte, at de gik til de årlige økonomiforhandlinger med krav 

om et markant økonomisk løft af området. Forbundet anerkender denne udmelding, men 

understreger samtidig meget kraftigt, at flere midler ikke kan stå alene, da problemerne på 

området også bunder i strukturelle svagheder, som følger af kommunalreformen fra 2007. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/betaenkning-abner-omfattende-reform-af-handicapomradet/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/betaenkning-abner-omfattende-reform-af-handicapomradet/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds-forslag-til-reform-af-handicapomradet/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-forfra-her-er-dansk-handicap-forbunds-forslag-til-reform-af-handicapomradet/#gsc.tab=0
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https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/milliardudspil-til-handicapomradet-fra-kl-kan-ikke-

sta-alene/#gsc.tab=0 

 

Læs mere om evalueringen, analyserne, forbundets og handicapbevægelsens ønsker på 

området: 

 

https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/debat-i-altinget-alle-er-enge-om-problemer-pa-

handicapomradet-er-massive-lad-os-sta-sammen-om-de-faelles-losninger/#gsc.tab=0 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-kraever-ny-finansiering-en-

uddybning/#gsc.tab=0 

 

https://www.handicap.dk/engodplan?utm_medium=handicap.dk&utm_source=20210211_DH%3

A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan&utm_campaign=D

H%3A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan 

 

 

BPA-indsats grundet akutte problemer 

 

De nyeste tilgængelige tal på BPA-området (borgerstyret personlig assistance) viser, at antallet 

af nye bevillinger i perioden fra 2016 – 2019 næsten er halveret. Samtidig er det samlede antal 

BPA-ordninger faldende. Området lider under, at data på området er mangelfulde, idet de 

bygger på en opskalering af tal fra 45 ud af 98 kommuner. Tallene er dog så markante, at de 

meget tydelig underbygger det, vi har oplevet i vores rådgivningsarbejde, hvor vi i de seneste år 

har kæmpet ’fra hus til hus’ i et forsøg på at hjælpe medlemmer med massive behov ind i 

ordningerne og fastholde hjælpen i eksisterende ordninger, hvor kommunerne gennem massive 

besparelsesinitiativer klipper ordninger i stykker og efterlader vores medlemmer uden den 

hjælp, de har behov for. 

 

Forbundet har tilbage i 2018 taget initiativ til det såkaldte BPA-netværk, hvor otte organisationer 

arbejder tæt sammen om at udveksle viden og samstemme vores indsats for at holde hånden 

under denne helt afgørende ordning, som for de mennesker, som har de allermest indgribende 

funktionsnedsættelser, udgør forskellen på, om man kan have et værdigt liv. Vi ser en alvorlig 

praksisglidning, hvor grænsesøgende kommunal afgørelsespraksis blåstemples i Anke-

styrelsen. Den retspraksis, vi ser på lige nu, kan vi slet ikke genkende BPA-lovgivningen og 

dens intentioner. 

 

Endvidere har vi oplevet, at kommunerne indsætter såkaldte observationsteams, når de skal 

vurdere borgernes hjælpebehov – typisk fordi man forsøger at skære i eller helt fratage 

ordninger. Problemet med denne metode er, at den intet har med god sagsoplysning at gøre. 

Man indhøster alene an masse private oplysninger, men får ikke belyst det egentlige behov – 

med afsæt i stærk og relevant faglighed. Det er et problem forbundet har lagt stort vægt på at 

gøre noget for at flytte på. Vi har derfor deltaget i en række presseindslag, som har medført, at 

social- og ældreministeren blev kaldt i samråd. Her var meldingen, at man, som udgangspunkt, 

skal bruge mindre indgribende metoder, men en egentlig løsning lader vente på sig. 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/milliardudspil-til-handicapomradet-fra-kl-kan-ikke-sta-alene/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/milliardudspil-til-handicapomradet-fra-kl-kan-ikke-sta-alene/#gsc.tab=0
https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap/evaluering-af-det-specialiserede-socialomraade
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/debat-i-altinget-alle-er-enge-om-problemer-pa-handicapomradet-er-massive-lad-os-sta-sammen-om-de-faelles-losninger/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/debat-i-altinget-alle-er-enge-om-problemer-pa-handicapomradet-er-massive-lad-os-sta-sammen-om-de-faelles-losninger/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-kraever-ny-finansiering-en-uddybning/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/handicapomradet-kraever-ny-finansiering-en-uddybning/#gsc.tab=0
https://www.handicap.dk/engodplan?utm_medium=handicap.dk&utm_source=20210211_DH%3A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan&utm_campaign=DH%3A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan
https://www.handicap.dk/engodplan?utm_medium=handicap.dk&utm_source=20210211_DH%3A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan&utm_campaign=DH%3A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan
https://www.handicap.dk/engodplan?utm_medium=handicap.dk&utm_source=20210211_DH%3A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan&utm_campaign=DH%3A%20L%C3%A6s%20vores%20bud%20p%C3%A5%20en%20specialeplan
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BPA-netværket har opnået god pressedækning og har i løbet af januar til april 2021 gennemført 

en omfattende møderække med de politiske handicapordførere samt en række andre 

interessenter på området. En indsats, som har fået fokus på det pres, ordningen ligger under 

for. Der er på den baggrund afgivet en række vigtige svar fra social- og ældreministeren, som 

samtidig har meldt ud, at der er igangsat et arbejde med at afdække de problemer, som vi har 

peget på. Det mundede den 1. juni ud i en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor ordningen var 

i fokus, og der blev tilkendegivet bred støtte til BPA-ordningen. 

 

Læs mere om status på ordningen på baggrund af vores indsats her: 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bred-opbakning-til-hjaelpeordningen-fra-

folketinget/#gsc.tab=0 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/hjaelpeordningen-bpa-til-debat-i-folketinget-

nodvendigt-med-politiske-indrommelser/#gsc.tab=0 

 

https://www.altinget.dk/social/artikel/handicaporganisationernes-bpa-netvaerk-saadan-loeser-vi-

bpa-ordningens-tre-store-problemer 

 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/marts/debatindlaeg-kritik-af-bpa-ordningen-boer-rettes-

mod-folketinget-ikke-kommunerne/ 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bpa-netvaerket-tak-til-kl-anerkendelsen-men-det-

er-ikke-nok-sende-aben-videre/#gsc.tab=0 

 

SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 409: SOU alm. del – svar på spm 409.docm (ft.dk) 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/332/svar/1754713/2347236.pdf 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/333/svar/1754712/2347233.pdf 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/334/svar/1754724/2347247.pdf 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/forstaende-minister-tover-med-konkrete-

handlinger-omkring-observationer-af-bpa-borgere/#gsc.tab=0 

 

 

Dialog initiativer på retssikkerhedsområdet kan ikke stå alene 

 

Mens vi har et stort fokus på specialeplanlægningen og en kommende reform af handicap-

området, så fylder diskussionerne om retssikkerhed også meget. I forlængelse af de omtalte 

initiativer i Folketinget, som blev omtalt i sidste nyhedsbrev, så er Danske Handicap-

organisationer gået sammen (blandt andet med Kommunernes Landsforening) om initiativer, 

som har til formål at skabe en dialog om, hvordan der kan opnås konkrete løsninger, som kan 

løfte retssikkerheden. 

 

Vi bakker op om dialogen, men tror imidlertid ikke, et sådant initiativ kan stå alene. 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bred-opbakning-til-hjaelpeordningen-fra-folketinget/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bred-opbakning-til-hjaelpeordningen-fra-folketinget/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/hjaelpeordningen-bpa-til-debat-i-folketinget-nodvendigt-med-politiske-indrommelser/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/hjaelpeordningen-bpa-til-debat-i-folketinget-nodvendigt-med-politiske-indrommelser/#gsc.tab=0
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicaporganisationernes-bpa-netvaerk-saadan-loeser-vi-bpa-ordningens-tre-store-problemer
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicaporganisationernes-bpa-netvaerk-saadan-loeser-vi-bpa-ordningens-tre-store-problemer
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/marts/debatindlaeg-kritik-af-bpa-ordningen-boer-rettes-mod-folketinget-ikke-kommunerne/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/marts/debatindlaeg-kritik-af-bpa-ordningen-boer-rettes-mod-folketinget-ikke-kommunerne/
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bpa-netvaerket-tak-til-kl-anerkendelsen-men-det-er-ikke-nok-sende-aben-videre/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/bpa-netvaerket-tak-til-kl-anerkendelsen-men-det-er-ikke-nok-sende-aben-videre/#gsc.tab=0
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/409/svar/1765612/2365203.pdf?fbclid=IwAR1sOO5oMVBsWLaeZkETbdLiuwoASl11kzqHN8pvTJUMaTkHNNwdqPBXR_A
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/332/svar/1754713/2347236.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/333/svar/1754712/2347233.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/334/svar/1754724/2347247.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/forstaende-minister-tover-med-konkrete-handlinger-omkring-observationer-af-bpa-borgere/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/forstaende-minister-tover-med-konkrete-handlinger-omkring-observationer-af-bpa-borgere/#gsc.tab=0
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Retssikkerheden på handicapområdet er under så massivt pres, at dialog ikke i sig selv vil ud-

gøre en løsning. Netop fordi situationen er så alvorlig, som den er, er det afgørende, at 

initiativer på retssikkerhedsområdet leverer konkrete løsninger inden for en overskuelig tids-

horisont, ellers risikerer vi yderligere at svække tilliden mellem borger og myndigheder. 

 

Vi kæmper derfor intenst for en markant politisk løsning på andre fronter. Vi ønsker, at man fra 

Folketingets side får vedtaget en samlet retssikkerhedspakke/- reform, som sikrer korrekte af-

gørelser i første instans, tidsfrister og udbredt brug af varslingsordninger, mulighed for godt-

gørelse til borgerne, og klar konsekvens, når kommunerne ikke lever op til lovgivningen. 

Forslag, som blandt andet anbefales af Advokatsamfundet og senest med en klar opfordring til 

konkret handling fra regeringens støttepartier. For at tydeliggøre behovet for konkret handling 

har forbundet sammen med Muskelsvindfonden været ude med en fælles appel om forbedret 

retssikkerhed nu – et initiativ, som ikke kan afvente reformsporet. 

 

Læs her udmeldingen fra Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden: 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dansk-handicap-forbund-og-muskelsvindfonden-

ikke-i-tvivl-bedre-retssikkerhed-nu/#gsc.tab=0 

 

Som et andet eksempel på svaghederne i systemnet har forbundet sammen med CP Danmark 

og Muskelsvindfonden i Altinget rejst kritik af Ankestyrelsens sociale tilsyn, som ikke synes at 

have en reel effekt på ulovlige kvalitetsstandarder i kommunerne. En indsats, som førte til, at 

social- og ældreministeren blev kaldt i samråd om spørgsmålet. 

 

Læs her kritikken af det sociale tilsyn og samråd: 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/debat-vi-ventede-i-flere-ar-vi-fik-et-useriost-svar-

fra-ankestyrelsen/#gsc.tab=0 

 

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/td.1774925.aspx#pv 

 

Læs herunder mere om øvrig status på retssikkerhedsområdet: 

 

Advokatsamfundets rapport og anbefalinger: 

 

https://www.advokatsamfundet.dk/media/ojvowwc4/2020-retssikkerhed-udsatte-

borgere_final.pdf 

 

Støttepartiernes krav om konkret handling: 

 

https://www.altinget.dk/social/artikel/hoeje-fejlrater-fortsatte-paa-handicapomraadet-i-2020-

stoettepartier-kraever-handling-fra-ministeren 

 

Retssikkerhedsmæssige initiativer, som Danske Handicaporganisationer deltager i: 

 

https://handicap.dk/nyheder/danske-handicaporganisationer-kl-opretter-alliance-paa-

handicapomraadet 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dansk-handicap-forbund-og-muskelsvindfonden-ikke-i-tvivl-bedre-retssikkerhed-nu/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dansk-handicap-forbund-og-muskelsvindfonden-ikke-i-tvivl-bedre-retssikkerhed-nu/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/debat-vi-ventede-i-flere-ar-vi-fik-et-useriost-svar-fra-ankestyrelsen/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/debat-vi-ventede-i-flere-ar-vi-fik-et-useriost-svar-fra-ankestyrelsen/#gsc.tab=0
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/sou/td.1774925.aspx#pv
https://www.advokatsamfundet.dk/media/ojvowwc4/2020-retssikkerhed-udsatte-borgere_final.pdf
https://www.advokatsamfundet.dk/media/ojvowwc4/2020-retssikkerhed-udsatte-borgere_final.pdf
https://www.altinget.dk/social/artikel/hoeje-fejlrater-fortsatte-paa-handicapomraadet-i-2020-stoettepartier-kraever-handling-fra-ministeren
https://www.altinget.dk/social/artikel/hoeje-fejlrater-fortsatte-paa-handicapomraadet-i-2020-stoettepartier-kraever-handling-fra-ministeren
https://handicap.dk/nyheder/danske-handicaporganisationer-kl-opretter-alliance-paa-handicapomraadet
https://handicap.dk/nyheder/danske-handicaporganisationer-kl-opretter-alliance-paa-handicapomraadet
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https://handicap.dk/nyheder/nyt-partnerskab-om-tillid-retssikkerhed 

 

 

Skuffende økonomiaftale for 2022 

 

Forbundet har med spænding afventet regeringen og kommunernes økonomiaftale for 2022, da 

behovet for et løft af området er større end nogensinde. Med den indgåede aftale er der på 

ingen måde opnået det løft, som vil være nødvendigt, for at den enkelte borger med handicap 

vil mærke en forandring. Aftalen understreger derimod, at det vil blive nødvendigt fortsat at føre 

en restriktiv praksis på området. Det fremgår således, at: ”Parterne enige om, at kommunerne 

skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området inden for 

rammen”. Det betyder – oversat til et sprog vi andre kan forholde os til, at vores medlemmer 

fortsat vil opleve en hverdag, hvor økonomien vægtes højest, hvor fagligheden presses, og hvor 

værdighed og livskvalitet vil blive nedprioriteret til fordel for helt skrabede afgørelser. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/skuffende-okonomiaftale-leverer-ikke-det-loft-der-

er-nodvendigt-pa-handicapomradet/#gsc.tab=0 

 

 

Udfordringer under pandemien – på vej ud? 

 

Vi nærmer os forhåbentligt en afslutning på den mærkelige tid, som har præget os i løbet af 

2020 og langt ind i 2021. Vores fysiske aktiviteter har ligget stille, og mange medlemmer har 

oplevet isolation, som har medført en følelse af ensomhed. Faktisk svarede 40 % af forbundets 

medlemmer i en undersøgelse fra det såkaldte DH-panel, at de havde oplevet ensomhed under 

coronakrisen. Det har været svært at nå ud til de enkelte medlemmer, og mange lokalafdelinger 

har gjort en forbilledlig indsats ved at ringe til medlemmer og udsende meddelelser via sms-

kæder m.v. Isolationen har været svær, og nu, hvor vaccinationerne langsomt, men sikkert ud-

rulles, og vi ser en gradvis genåbning, skal vi støtte vores medlemmer i at komme godt i gang 

igen, for et år i isolation er lang tid. Derfor satser vi på at kombinere nye online-værktøjer med 

de mere traditionelle former for arrangementer, så vi medvirker til at sikre den bedst mulige 

overgang til mere normale tilstande. Hertil kommer, at vi hele tiden skal sikre, at vores mål-

gruppe imødekommes bedst muligt under de restriktioner, der gælder. Senest indførelse af 

coronapasset, som skal bane vejen for genåbningen. 

 

Et eksempel på at næsten alt medfører komplikationer, for hvordan er det lige med de digitalt 

fritagede. Her har man skullet udtænke alternative løsninger: 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/sadan-finder-du-dit-coronapas-hvis-du-er-fritaget-

fra-digital-post/#gsc.tab=0 

 

Vi har fra centralt hold fået bevilget puljemidler til at modvirke ensomhed og har herigennem 

etableret ”Det virtuelle forsamlingshus”, hvor vi har samlet medlemmerne om arrangementer 

med både ny viden, men også af mere underholdende karakter. Denne form for arrangementer 

kan faktisk skabe en god følelse af fællesskab og har samtidig fungeret som inspiration for flere 

i forbundet, som nu lokalt benytter disse værktøjer, hvilket er en kæmpe fordel, da vi her-

igennem får kontakt med medlemmer, som vi normalt ikke ser til fysiske arrangementer. 

https://handicap.dk/nyheder/nyt-partnerskab-om-tillid-retssikkerhed
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/skuffende-okonomiaftale-leverer-ikke-det-loft-der-er-nodvendigt-pa-handicapomradet/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/skuffende-okonomiaftale-leverer-ikke-det-loft-der-er-nodvendigt-pa-handicapomradet/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/sadan-finder-du-dit-coronapas-hvis-du-er-fritaget-fra-digital-post/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/sadan-finder-du-dit-coronapas-hvis-du-er-fritaget-fra-digital-post/#gsc.tab=0
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Eksempler på online-initiativer: 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/historien-korer-i-ring-og-

vi-ma-ikke-glemme-den/#gsc.tab=0 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/klaedt-pa-forbundet-deler-viden-med-medlemmer-

i-nyt-koncept/#gsc.tab=0 

 

Ser vi på vores politiske aktiviteter, så har vi en oplevelse af, at Folketingets politikere er blevet 

mere tilgængelige, fordi det er blevet så meget nemmere at sætte møder op. Vores møde-

frekvens med politiske ordførere og andre interessenter er derfor steget voldsomt i perioden. Vi 

har også en oplevelse af, at både system og politikere har set os som en naturlig samarbejds-

partner, som har kunnet supplere de indsatser, der har været behov for. Rent politisk har vi 

altså haft positive effekter af nedlukningen, som vi skal lære af og tage med os videre. Internt i 

forbundet har vi også oplevet, at vores drøftelser på tværs af eksempelvis tillidsvalgte og 

sekretariat er blevet styrket. Det betyder en styrkelse af kvaliteten i vores arbejde, fordi vi langt 

hurtigere kan politikudvikle og afstemme budskaber. 

 

Mens vi har oplevet en acceleration i det politiske arbejde, så går vores bekymring i høj grad i 

retning af de mange medlemmer, som ikke har kunnet deltage, og hvis stemme er en vigtig del 

af vores arbejde. Vores råstof er viden om livet med et bevægelseshandicap, og derfor må vi 

bestræbe os på hurtigst muligt at få genstartet aktiviteter, som får alle med. Vores opfattelse er 

nemlig, at enhver deltagelse i arrangementer er en vigtig del af vores politiske arbejde, fordi de 

mennesker, som mødes og deler historier og erfaringer fra deres hverdag, er en vigtig 

leverandør af den viden, som udgør vores råstof. 

 
 
Stor succes med online-arrangementer 
 
I forlængelse af coronanedlukning har forbundet haft stor succes med etablering af det ”Det virtuelle 
forsamlingshus”, hvor vi har samlet medlemmerne til arrangementer med både underholdende 
karakter, men også arrangementer, som giver medlemmerne konkret viden om, hvordan de skal 
håndtere mødet med kommunen, og hvilke rettigheder de har. Vi har med stor succes afholdt 
arrangementer, hvor medlemmerne kan stille spørgsmål til deres sager og i den forbindelse sætte 
fokus på at styrke netværket mellem medlemmerne, så de i højere grad kan hjælpe hinanden med at 
dele deres viden og erfaringer – fx omkring vigtigheden af, at man selv gør en stor indsats for at få 
beskrevet følgerne af ens funktionsnedsættelse, den konkrete livssituation og dermed det samlede 
behov. Gør man ikke det, er der stor risiko for at få forkerte afgørelser, og det bruger vi ved disse 
arrangementer meget energi på at dygtiggøre medlemmerne i. Erfaringerne fra disse arrangementer 
vil i den kommende tid blive sat endnu mere i spil, så vi får hævet aktivitetsniveauet og hjulpet flere 
medlemmer, end vi når i dag. 
 
 
Fokus på de nye online-folkebevægelser 

 

Handicapbevægelsen har inden for de sidste par år forandret sig markant. Ud over de 

etablerede handicaporganisationer er der kommet nye aktører til. det er særligt de folke-

bevægelser, som har været dygtige til at anvende sociale medier til at få fokus på handicap-

området. Dermed har vi opnået et stort momentum for forandring. I Dansk Handicap Forbund 

var vi sammen med Muskelsvindfonden medinitiativtagere til kampagnen #enmillionstemmer. Vi 

ønsker en fortsat udvikling af handicapbevægelsen og har altid haft et stort fokus på græs-

https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/historien-korer-i-ring-og-vi-ma-ikke-glemme-den/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/historien-korer-i-ring-og-vi-ma-ikke-glemme-den/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/klaedt-pa-forbundet-deler-viden-med-medlemmer-i-nyt-koncept/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/klaedt-pa-forbundet-deler-viden-med-medlemmer-i-nyt-koncept/#gsc.tab=0
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rødderne. Derfor interesserer vi os meget for, hvordan vi kan opnå synergier imellem det 

etablerede og det nye. Konkret har vi sat emnet på dagsordenen i et online-arrangement i 

forbindelse med Folkemødet 2021. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/folkemode-2021-kom-med-til-online-debat-om-

organisationernes-rolle-i-en-digital-virkelighed/#gsc.tab=0 

 

 

Hadefuld tale bør gøres forbudt 

 

I Danmark er mennesker med handicap – blandt andre – ikke beskyttet via lov om hadefulde 

ytringer. Samtidig er loven utilstrækkelig og derfor svær at blive dømt efter. Derfor støtter Dansk 

Handicap Forbund ønsket om at ændre lovgivningen. I den forbindelse har vi været medunder-

skriver på et juridisk notat, som sætter fokus på problemstillingen. 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/hadefuld-tale-mod-personer-med-handicap-skal-

gore-ulovligt/#gsc.tab=0 

 

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/folkemode-2021-kom-med-til-online-debat-om-organisationernes-rolle-i-en-digital-virkelighed/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/folkemode-2021-kom-med-til-online-debat-om-organisationernes-rolle-i-en-digital-virkelighed/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/hadefuld-tale-mod-personer-med-handicap-skal-gore-ulovligt/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/hadefuld-tale-mod-personer-med-handicap-skal-gore-ulovligt/#gsc.tab=0

