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REFORM HAR
AFLØST KRIG
I HILLERØD
En massiv utilfredshed med særligt børne-
handicapområdet viste sig i Hillerød
Kommune i starten af 2019. Hvad der
startede som en krig, er nu endt i dialog
og forsoning, og har fået Hillerød til at
sætte en reform af området i værk.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN /// foto NICOLAI LORENZEN

20



DANSKE KOMMUNER / NO. 3 / 2021 / HANDICAP /// 21

F ørst var det omkring
30 familiermed børn
med handicap og psy-
kiske diagnoser, der
for to år siden blæste
til kampmodHillerød

Kommune, fordi de var stærkt util-
fredsemed kommunens behandling af

deres børn.Men hurtigt voksede in-
teressen for gruppen, og i dag er 110
familiermed i interessefællesskabet
”Handicap OpråbHillerød”, som
kæmper for bedre rettigheder for
deres børn. For familierne fandt
hurtigt ud af, at de delte nogle af
de samme frustrationer imødet
med kommunen.
– Der gik for lang tidmed sagsbe-
handling, og hvorman bare kun-
ne se, at det gik ned ad bakke for

ens eget barn. Der var flere,
der ventede på skoletil-

bud til deres børn,
og en del børn
havde ikke været
i skole i flere år,
fortæller Eliza-
beth Christen-
sen, der er
talsmand for
forældre-
gruppen i
Hillerød,
og fort-
sætter:
–Man
tror,
man
er den

eneste, der har det sådan,men pludse-
lig fandt vi ud af, at vi var flere, der var
ved at blive rigtig utålmodige.
Først forsøgte familierne sigmedmø-
dermed både politikere og forvaltnin-
gen.Men for de utålmodige forældre
var det svært at forstå, at tingene tager
tid i et kommunalt system.
–Der ermange, der ikke har vidst, hvor
lang tid det tog at få noget igennempo-
litisk.Manhar en forestilling om, at det
her kan vi da bare lave ompå enmåned.
Sådan er det ikke, og det har krævet no-
get forståelse fra vores side, for vi har jo
bare været enormt frustrerede, når bør-
nene er blevet syge af rammerne i deres
skoletilbud og er helt stoppetmed at gå i
skole, siger ElizabethChristensen.
Utålmodigheden blev for stor for en del
af familierne, der gik til de lokaleme-
dier og beskrev deres udfordringer og
kritiseredeHillerødKommune i star-
ten af 2019. Detmedførte den største
storm, som den ellers garvede formand
for børn-, familie- og ungeudvalget, Pe-
ter Frederiksen (V), hidtil har stået i.
– Det blev blæst ekstra op i avisen, og
der var noglemeget konkrete eksem-
pler, hvorman godt kunne se, at der var
nogle ting, som var gået galt. Men jeg
oplevede også, at en del af det var orga-
niseretmeget centralt. Der var en hetz
særligtmodmig somudvalgsformand
fra folk lige fra Esbjerg til Hundested,
og de skrev ommig på Facebook og be-
skrevmig som et udyr og andre grimme
ting. Det varmeget usædvanligt, hu-
sker han.
Men det var formen, somPeter Frede-
riksen beskriver det. For ham gjaldt
det om at finde ind til indholdet. Derfor
fortsatte kommunenmed at invitere
familierne til dialog- og stormøder for
at identificere fællestræk i sagerne,
som kunne gøre kommunen klogere
på kritikken ogmulighederne for at
reagere på den. Til et afmøderne, som
står klart i udvalgsformandens hukom-
melse, måtte kommunen have en ude-
frakommende konfliktmægler på, da
krigen var på sit højeste.
– Det var gået op i en spids, og det blev
et konfliktfyldtmøde. Det er vigtigt

For to år siden var fronterne trukket
skarpt op mellem udvalgsformand Peter
Frederiksen (V) og Elizabeth Christen-
sen, der er talsmand for en stor gruppe
familier med handicappede børn. Men
efter en række møder lykkedes det
parterne at få en god dialog.
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at huske, at der altid er individuelle
vinkler på tingene, men vi kunne
også se, at der var nogle ting, der var
gennemgående. Der var utilfreds-
hedmed formange skift af sagsbe-
handlere, der var utilfredshedmed
sagsbehandlingstiden, hvor
vi havde brug for at for-
ventningsafstemme, og
der var en generel fru-
stration over at være
borger i systemet så at
sige. For almindelige
mennesker virker det
bare, som om tingene
tager enormt langt tid, og
som omdet er enormt bureau-
kratisk. Detmunder ud i en opfattel-
se af, at der er nogle på kommunen,
som ikke vil en det godt.Men det er
ikke tilfældet, fortæller Peter Frede-
riksen og fortsætter:
– Det afstedkom en bevidsthed hos
politikerne. Vi sagde: ”Det kan godt
være, vi ikke åbner for ydelser el-
ler alle de skoletilbud, folk gerne vil
have, for vi leverer de tilbud, vi vur-
derer, er fagligt forsvarligt.Men der
ermange andre ting, vi måske kan
gøre anderledes”.

En stor reform
Mens sommer afløste forår, faldt der
ogsåmere ro på gemytterne.
– I løbet af sommeren og efteråret
gled det lige så langsomt af sig selv
på en godmåde. Nogle af de svære
sager komder nogle afgørelser på –
som var kommet alligevel –men som
gjorde, at det faldt til ro. Og politisk
kiggede vi på det, som vi vil gøremed
alt andet: Hvad kan vi gøre her, for-
tæller Peter Frederiksen.
Det førte til, at HillerødKommune
udtænkte et reformprogram, som
blev besluttet i forbindelsemed bud-
getaftalen i 2019 og i dag er ved at
blive implementeret.
Det består af flere dele, og der er over
en treårig periode sat knapt 70milli-
oner kroner af til at gøre reformen til
virkelighed. Reformen har dels ført
til, at der er afsat omkring 15 procent
fleremidler til specialundervisning,
som skal dække huller i budgettet.
Derudover har kommunen kigget
sin egen tilbudsvifte igennem, ansat
yderligere en socialfaglig jurist og to

sagsbehandlere, hvilket skal være
med til at sikre færre skift af sagsbe-
handlere og flere korrekte afgørel-
ser. På skoleområdet skal lærere og
pædagoger have et kompetenceløft.
– Vi vil gerne have opdaget udfor-

dringerne tidligere, så vi kan
sikre, at børnene får det rig-
tige tilbud så hurtigt som
muligt. Vores pædago-
ger og lærere skal både
kunne identificere og
handle på deres viden.
På denmåde tror jeg og-

så, at vi kan beholde flere
børn i almenområdet og give

noglemindre indgribende tilbud,
siger Peter Frederiksen og erken-
der, at det formentlig også kan spare
kommunen penge.
– Det vil da spare os nogle penge,
men først og sidst gælder det, at bar-
net og familien har gavn af det, siger
han,mens Elizabeth Christensen
supplerer:
– Det er jo drømmescenariet for os
alle sammen, at vi kan ramme rigtigt
tidligt og første gang, for det har så
store familiemæssige omkostninger,
hvis det trækker i langdrag.
Reformen blev vedtaget i efteråret
2019, og selvomHillerødKommune
stadig er ved at rulle store dele af
reformen ud, og det ikke er noget,
der bliver færdigt ”over night”, som
Peter Frederiksen formulerer det,
har forældregruppen alleredemær-
ket forbedringer, fortæller Elizabeth
Christensen.
– Vi har følt os hørt i vores kritik af
sagsbehandlingen og i forbindelse
med høring før den endelige politi-
ske beslutning af reformen. Der er
selvfølgelig nogle, som er nervøse

for, at reformen bliver en spareøvel-
se, men sætterman ind langt tidli-
gere end i dag, kan nogle af børnene
undgå dyre behandlingstilbud, siger
hun og fortsætter:
– Vi var også lidt nervøse for, at den
socialfaglige jurist ville være forvalt-
ningens hjælp til at stramme skruen,
men det ser ud til, at de fleste sager
bliver rettet, når en borger klager,
og derfor kommer der ikke lige så
mange sager af sted til Ankestyrel-
sen. Der ermere lydhørhed, fortæl-
ler Elizabeth Christensen og tilføjer,
at nogle oplever en stor forbedring,
mens andre fortsat oplever det som
svært at komme i kontaktmed kom-
munens rådgivere.

Dialog kan løse det svære
Peter Frederiksen tror ikke på, at der
kan være uenighedmellem borgere
og kommunen helt foruden.Men han
mener, man kan komme langtmed
dialog.
–Man kan ikke undgå, at der er
nogle, der er utilfredse, nårman skal
forene et behov, et ønske, og nogle
regler og en pengekasse.Men jeg sy-
nes, det vigtigste er at få en dialog i
gang og få klarhed over problemerne.
Ellers bliver det dem og os. Og så tror
jeg, det er godt, at vi politikere hele
vejen igennemhar holdt fast i, at vi
ikke ville sagsbehandle de enkelte
sager.Men vi har kigget efter det
principielle, siger han.
Også Elizabeth Christensen råder
andre kommuner til at gribe util-
fredshed anmed dialog.
–Man skal lytte til, hvad der bliver
sagt. Det, der kommer ud afmunden
på en gruppe forældre som os, er jo
frustrationer og afmagt, og vimang-
ler forklaring på, hvorfor det føles,
som omder ikke sker noget. Det er
jo en helt ny verden for os, som ikke
anede noget om politisk arbejde, el-
ler hvad der foregår i en forvaltning,
siger hun.
Elizabeth Christensen er fortaler
for, at handicapområdet skal flyttes
fra kommunerne, sådan som det er
blevet foreslået i et borgerforslag,
der skal behandles i Folketinget.
For ifølge Elizabeth Christensen er
det essentielt, at afgørelserne i høje-
re grad træffes ud fra faglig eksper-

Der gik for
lang tidmed
sagsbehand-

ling, og hvorman bare
kunne se, at det gik
ned ad bakke for ens
eget barn.
Elizabeth Christensen, talsmand for
forældregruppen i Hillerød
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tise og ikke økonomiske hensyn.
– Ved at adskille visitation, finan-
siering, sagsbehandling og drift,
kanman sikre faglige og saglige
vurderinger og komme økonomisk
motiverede afgørelser til livs.Men
uden denne opdeling tror jeg ikke, en
direkte flytning kan gøre en forskel,
siger hun.
For Peter Frederiksen hersker der
ingen tvivl om, at området hører
hjemme hos kommunerne.
– Jeg har sjældent set noget godt
komme ud af centralisering, og jeg
tror, der ville gåmeget kontakt til
familierne tabt i en centralisering.
Jeg har siddet i regionsrådet en over-
gang, og hvis der er noget sted, du er

langt væk fra borgerne, er det i Re-
gionHovedstaden. Og jeg tror også,
det er vigtigt, atman politisk er tæt
på borgerne. Derudovermener jeg, vi
løser en række opgaver på tværkom-
munal vis, og det fungerer godt. Jeg
tror, der skal ske noget fra centralt
hold, hvorman lemper på nogle krav,
ikke stiller formange betingelser og
giver nogle fleremidler. For det er
klart, at nårman fra centralt hold
har sparet på området, så følger det
med ud til borgerne. For vi dyrker
altså ikke penge rundt om rådhuset.
Vi gør det ikke perfekt, og vi kommer
heller ikke til at gøre det perfekt.
Men vi kan gøre det bedre, hvis vi vil.
•antj@kl.dk

Man kan ikke
undgå, at der
er nogle, der

er utilfredse, nårman
skal forene et behov, et
ønske og nogle regler
og en pengekasse.Men
jeg synes, det vigtigste
er at få en dialog i gang
og få klarhed over pro-
blemerne.
Peter Frederiksen (V), udvalgsfor-
mand, Hillerød

vtReformen
i Hillerød
I perioden 2020-I perioden 2020-
2023 har Hillerød2023 har Hillerød
Kommune nettoKommune netto
tilført 67,5 millionertilført 67,5 millioner
kroner i forbindelsekroner i forbindelse
med reform-med reform-
programmet.programmet.

De 67,5millioner erDe 67,5millioner er
fordelt på følgende:fordelt på følgende:
•• 3,363,36millionermillioner
kroner til sags-kroner til sags-
behandling/juristbehandling/jurist

•• 22,322,3millionermillioner
kroner til fagligkroner til faglig
udviklingudvikling

•• 41,841,8millionermillioner
kroner til finan-kroner til finan-
siering af budget-siering af budget-
overskridelseroverskridelser


