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Giver mening at samle
Der er dog også partier på Christiansborg, som ikke længere har
tillid til, at kommunerne kan løfte
opgaven og er parate til at
flytte handicapområdet.
For Dansk Folkeparti er
det underordnet, hvor
området hører til, så
længe hjælpen er tilstrækkelig, mens Radikale Venstre mener,
det giver mening at samle
mere ekspertise.
– Alle 98 kommuner gør det så
godt, som de kan, men der findes så
mange komplekse handicap, at ikke
alle kan have den tilstrækkelige specialisering. For at sikre, at der ikke
er forskel på, hvilken kommune man
bor i, giver det mening at samle det
i højere grad, end det er tilfældet i
dag, siger partiets handicapordfører
Kristian Hegaard.
Enhedslisten er ”meget kritisk”
over for kommunernes håndtering
af handicapområdet, men vil endnu
ikke lægge sig endeligt fast på, om
området skal flyttes. Partiet afventer nemlig ligesom flere andre den
evaluering af det specialiserede socialområde, som Socialministeriet
har sat i værk. Handicapordfører
Jakob Sølvhøj er dog langt fra afvisende over for at flytte opgaver fra
kommunerne.
– Rigtig meget tyder på, at kommunerne har vanskeligt ved at håndtere
i hvert fald det højt specialiserede

område, siger han og pointerer, at
Enhedslisten først og fremmest vil se
på finansiering på området, da kommunerne i deres optik har problemer
både med visitation og tilbud.
– Vores umiddelbare holdning er derfor den, at en omlægning af finansieringen bør være en helt afgørende del
af en reform af området.
Nye Borgerlige er helt klare
i spyttet. Partiet mener,
at en flytning af handicapområdet er afgørende. Partiet har også
et forslag til en ny model
på området, hvor de vil
skabe en statslig objektiv
visitationsenhed.
– Der skal sidde nogle jurister og
tage stilling til, hvilken hjælp der skal
tildeles. Det skal selvfølgelig baseres
på serviceloven, men også et præcedens-katalog med tidligere afgørelser, fortæller handicapordfører Mette
Thiesen, der også vil tildele handicappede og deres pårørende en bisidder,
som skal findes i en handicaporganisation. Bisidderne skal indhente
faglige udtalelser og belyse sagen, og
det hele skal munde ud i en voucher
til borgeren.
– Hvis det for eksempel er en familie,
som har et barn med et handicap, og
deres behov bliver vurderet til at koste omkring 800.000 kroner om året,
så kan de selv vælge, hvordan de vil
indrette sig for de penge. Hele idéen
er at flytte beslutningskompetencen
fra kommunen ud til familierne. Det
vil både sikre retssikkerheden, forenkling og give en kæmpe fleksibilitet
for familierne, siger Mette Thiesen.
• antj@kl.dk

Der ﬁndes så mange komplekse
handicap, at ikke alle kan have den
tilstrækkelige specialisering. For at
sikre, at der ikke er forskel på, hvilken kommune man bor i, giver det mening at samle det i
højere grad, end det er tilfældet i dag.
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indsatser, fordi man taler sammen
løbende og hurtigt kan følge op, siger
Ditte Brøndum.

MINISTER:
FLYTNING LØSER IKKE
HANDICAPUDFORDRINGER
Social- og ældreminister Astrid Krag (S)
tror ikke på, at udfordringerne på handicapområderne kan løses med et trylleslag
ved at fratage kommunerne ansvaret på
området.
Der er plads til forbedringer på handicapområdet,
og der er stort behov for at styrke retssikkerheden.
Sådan lyder det fra social- og ældreminister Astrid
Krag (S), der dog advarer om at tro, at alle problemer på handicapområdet kan løses ved at flytte ansvaret fra kommunerne.
– Jeg ved, at der er udfordringer, vi skal have løst,
siger Astrid Krag og fortsætter:
– Men problemerne bliver ikke løst, blot fordi vi gør
andre ansvarlige for dem. Det handler om at styrke
økonomien, visitation og vidensniveauet – uanset
hvilken myndighed der har ansvaret.
Ministeren fremhæver, at en evaluering af det specialiserede socialområde er i fuld gang og understreger, at det er en hjertesag for regeringen, at alle
får den rette hjælp uanset postnummer.
– Det er et langt sejt træk at løfte handicapområdet,
og jeg kan ikke love, at vi løser alle problemer fra
den ene dag til den anden. Men vi har ambitionerne
om at gøre det bedre, og vi har allerede taget flere
vigtige skridt, siger Astrid Krag. • antj@kl.dk

