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Nordisk Konference:
NSH Nordiska Samarbetsorganet för handicapfrågor

Arbeids- og sosialdepartementet i Norge
Socialdepartementet i Island

Børn  med nedsat funktionsevne 
og deres familier

den 31. Oktober – 1. November 2005

Nye ideer – udfordringer for fremtiden
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Eksempler på nationale strategier og 
virkemidler for at forbedre situationen for børn 
med nedsat funktionsevne og deres familier

HVAD SKER I DANMARK ?

v/ Finn Hansen, fuldmægtig
Styrelsen for Social Service
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Indhold:
� Det politiske fokus

� Regeringens handlingsplan for 
handicapområdet

� Den sociale lovgivning, mv.

� Problemer – brugerundersøgelser

� Den kommunale strukturreform

� Eksempler udviklingsinitiativer og projekter

� Hvad bringer fremtiden ?
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Det politiske fokus

� Maj 2003 Forespørgselsdebat i Folketingen 
om ’fosterdiagnostik’
� Ingen må tvinges til abort p.gr.a.. økonomi eller 

manglende hjælpeforanstaltninger

� December 2003 Socialministeriet og 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
fremlægger en redegørelse om lovgivningen

� Maj 2004 Ny debat i Folketinget
� Information til forældre om tilbud
� Ny redegørelse om organisering af tilbud
� Fremlægge planer på området
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Det politiske fokus…
Status:

� En guide til forældre til et barn med handicap om 
hjælp og støttemuligheder,

� Socialforskningsinstituttet har redegjort for den 
praktiske organisering af hjælpen

� Beslutning om en udviklingspulje på 25,4 mio. kr. til 
’Kvalificering af indsatsen for familier med 
handicappede børn’,

� Sundhedsstyrelsen nye retningslinier for 
fosterdiagnostik 

� Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationspjece 
og hjemmeside om fosterdiagnostik 
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Regeringens handlingsplan for 
handicapområdet

� Boliger (5)
� Tilgængelighed – Frit valg 

� Beskæftigelse (7)
� Beskæftigelsesråd med DSI - Pulje

� Uddannelse (4)
� Supplerende studiestøtte 

� Fritid og livskvalitet (3)
� Tolkning for døve og hørehæmmede

� Offentlig forvaltning (6)
� IT handlingsplan
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Tilbud og hjælp 
til familier med børn med handicap

Social støtte
� Rådgivning og vejledning

� Kommunal forpligtelsen (SEL § 5)

� Amtskommunal specialiseret rådgivning (SEL § 34)
� 11 Videnscentre (hjerneskade, synshandicappede, døvblinde, 

m.fl.) 

� Statslige institutioner
� Center for Små Handicapgrupper

� John F. Kennedy Instituttet (genetisk rådgivning)

� Private handicaporganisationer

� Merudgifter (SEL § 28)
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Tilbud og hjælp…

� Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste       
(SEL § 29)

� Dagtilbud
� Kommunalt dagtilbud (SEL § 16 og § 7)

� Amtskommunalt specialiseret tilbud (SEL § 34)

� Personlig hjælp og pleje (SEL § 30)
� Aflastning

� Hjemmehjælp – evt. privat

� Hjælper i hjemmet

� Dag- og døgntilbud

� Aflastningsfamilie 
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� Boligindretning (SEL § 102)
� Anvisning af anden bolig

� Økonomisk tilskud til køb af bolig

� Ledsageordning for 16 – 18 årige (SEL § 31)
(15 timer pr. md.)

� Hjælpemidler (SEL § 97)
� Udlån – kontant tilskud til køb

� Hjælpemiddelcentraler – Hjælpemiddelinstituttet

� Støtte til køb af bil (SEL § 99)

Tilbud og hjælp…
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Tilbud og hjælp…

Undervisning
� Specialpædagogisk bistand til småbørn
� Specialpædagogisk bistand til skolebørn

Sundhedsvæsenet
� Hjælpemidler fra sygehusvæsenet
� Vederlagsfri fysioterapi
� Forebyggende sundhedsordninger

Kultur
� Handicapidræt –Biblioteker - TV
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Problemer - brugerundersøgelser

� Store forskelle i service niveau 
(handicaporganisationerne mener at 10% er for ringe)

� Brugertilfredshed, generelt
� 33% - 50% er tilfredse i høj grad og i meget høj grad
� 20% - 25% meget utilfredse

� Mangler information om sociale rettigheder
� Sagsbehandleren har en dobbeltrolle som rådgiver og 

som repræsentant for den bevilgende myndighed
� Dårlig koordination 

� Mellem rådgivning, institutioner og behandlingstilbud
� Overgangen mellem forskellige systemer
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Den kommunale strukturreform - 2007

� Fra 271 kommuner til 98 kommuner (55.000 borgere)

� Fra 14 amter til 5 regioner

� Der flyttes opgaver fra amterne til:
� kommunerne

� regioner

� stat

� Der flyttes opgaver fra kommune til:
� Stat

� Ca. 1/3 af Danmarks arbejdspladser påvirkes
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Den kommunale strukturreform - 2007
� Kommunalreformen er ikke en socialreform, 

men organisationenaf og rammerne for den 
sociale indsats og for undervisning ændres,

� Opgavefordeling:
� Kommunerne får direkte borgerrettede opgaver,
� Regionerne skal løse driftsopgaver,
� Staten får ansvar for specialrådgivning

� Nye kommunale sundhedscentre,
� Entydigt kommunalt ansvar for sociale tilbud 

og  undervisning,
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� Kommunens varetagelse af sociale opgaverpå
handicapområdet for familier med handicappede 
børn:
� Ved at oprette egne tilbud, eller

� Ved at købe pladser 

� i regionale tilbud

� i andre kommuner

� hos private udbudsgivere

� Ved at indhente specialiseret viden (VISO)

Den kommunale strukturreform - 2007
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� Nye tiltag:
� VISO – Den Nationale Videns- og Specialrådgivnings-

organisation
� Rådgivnings- og udredningsnetværk (250 årsværk)

� 13 specialiserede videnscentre (100 årsværk)

� Central styrelsen (56 årsværk

� Tilbudsportal på Internettet
Alle godkendte tilbud på det sociale område skal beskrives og 
være offentlig tilgængelig for sagsbehandlere, brugere, 
medarbejdere, m.fl.

� Kommunale Handicapråd (i alle 98 kommuner)

Den kommunale strukturreform - 2007
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Udviklingsinitiativer – Projektstøtte
� Kvalificering af indsatsen for familier med 

børn med handicap
� 25,4 mio. kr. i 2005 – 2008

� Faseopdelt:
� Ansøgningspulje ca. 5 mio. kr. for lokale kommunale 

projekter

� Analysefase, evaluering og erfaringsopsamling

� Iværksætte metodeudviklingsprojekt

� Udmelde ny ansøgningspulje til kommuner, der vil 
anvende de udviklede metoder 
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� Kvalificering af indsatsen for familier med 
børn med handicap (fortsat) …
� Kun kommuner kan søge

� Opsøgende virksomhed og information

� Koordinering og samarbejde

� Samarbejde med familier, brugerundersøgelser

� 34 projekter har søgt om i alt 31,6 mio. kr.

� Ansøgningerne viser, at kommunerne har forstået 
budskabet om, at det handler om at udvikle en 
bedre kommunal indsats for familier med 
handicappede børn.

Udviklingsinitiativer – Projektstøtte
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� Udvikling af indsatsen for børn med hjerneskade
� MarselisborgCentret har gennemført en kortlægning af 

optræningstilbud til børn med hjerneskade, der anbefaler
� Bedre planlægning, koordinering, samarbejde

� Bedre samarbejde med forældrene

� Styrkelse af træningsindsatsen

� 16 projekter er iværksat (11 mio. kr.)

� Forsøgsbestemmelse i Serviceloven om hjemmetræning 
af børn med hjerneskade

� Centrale initiativer under planlægning (4 mio. kr.)
� Evidensbasere dokumentation og Styrket faglig indsats

Udviklingsinitiativer – Projektstøtte …
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Hvad bringer fremtiden ?
� Fortsat politisk fokus på tilbud til familier med 

handicappede børn,

� Entydig kommunal ansvarsplacering,

� Brugerindflydelse via kommunale handicapråd,

� Bedre organisering af specialist viden (VISO),

� Faglig kvalitetsudvikling af den kommunale 
indsats

Betænkeligheder ?
� Økonomiske ressourcer


