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Odinsfestival
pårørende og personale sad i lydmæssig god afstand 
og nød samvær, musik og god mad i dejlig skygge.

Vi håber absolut, at vi kan gentage successen næste år.

Vh Mogens L. Lindved

Traditionen tro blev der afholdt Odinsfestival på 
Odinsgård i Vojens lørdag den 15. august, og trods 
corona blev der hygget, spist god mad og rocket 
til den fantastiske musik leveret af det glimrende 
kopi-band "Gør det noget", der primært spiller Kim 
Larsen-numre.

Beboere, pårørende og personale havde en fantastisk 
eftermiddag med musik, sol og dejlig mad. Det er 
ganske enkelt en dejlig måde at være sammen på, 
en aktivitet som alle kan nyde. Der var også beboere 
fra andre bosteder i kommunen dog lidt færre, end 
der plejer at være. Grunden kan måske være, at det 
var meget varmt denne dag, og derfor har det måske 
afholdt nogle fra at tage af sted.

De andre år har orkestret spillet i et telt, men i år stod 
de i fri luft dog under skyggende parasoller. Beboere, 
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Kom til
tarteletter og fællessang

med koret So Long
Torsdag den 17. september 2020 kl. 17.00-20.00

 
Arrangementet er ganske gratis, tag gerne pårørende eller ledsager med.

Tilmelding er nødvendig til Lis på tlf. 2370 1212 inden den 10. september 2020.

Med venlig hilsen bestyrelsen Lev Haderslev

Livsglædens Dag
den 13. september 2020

er AFLYST på grund af corona
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Billeder fra 
vores udflugt 
til Årø
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DATO: NU HVER  TORSDAG.
TID: Kl. 18.30-20.30.
PRIS: Kr. 20,- pr. gang inkl. saftevand eller kakao.
 Der kan købes lidt snolder… Husk penge.  
HVEM: Vi er en klub for unge med særlige behov
 i alderen 10-? år.
 Klubben er et tilbud til de unge, hvor der kan 
 skabes sociale relationer.
LEDSAGER: Har man brug for hjælp, sørger man selv for ledsager.
FORÆLDRE: Kom og få en kop kaffe, mens de unge hygger.
FACEBOOK: Klub 5 - her kan I se vores aktivitetsplan og alle nyheder.

 VI SES - Hilsen Christoffer og Jon.
 Tilmelding til Jon: Ring eller SMS på tlf. 27 26 63 88.

KLUBKLUB  55
STED:
ET RART STED AT VÆRENORDHAVNSVEJ 5A,6100 HADERSLEVTLF. 60 58 31 91

NU HVER TORSDAGNU HVER TORSDAG
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Møde med socialudvalgethaderslev.
HadErslEV . VOjEns . gram . CHristiansFEld Onsdag den 5. august 2020

FAKTA
BAGGRUND
Ankestyrelsens omgørelses-
procent på børnehandicap-
området har i de seneste 
uger får forældre til børn 
med handicap i Haderslev 
Kommune til at råbe op.
De mener, at omgørelsespro-
centen på 44 i 2019 kunne 
have været meget højere, 
hvis flere gik klagevejen. I alt 
var der 18 klager, og heraf 
vurderede Ankestyrelsen, at 
der var fejl i otte. Fem sager 
blev ændret på stedet og tre 
sager blev sendt til ny be-
handling i Haderslev Kom-
mune.

Samtidig kom blandt andet 
LEV Haderslev med kritik af 
den måde, mange blev mødt 
af systemet med.

Marie Skødt (S) er formand for Haderslev Byråds socialudvalg. Hun mener, at der skal samarbejdes bedre for at findes de bedste løsninger til udsatte børn. Der findes ingen standard-

løsninger, siger hun. Arkivfoto: Jacob Schultz

Politiker efter kritik:Brug borgerrådgiveren
Formanden for socialudvalget, Marie Skødt (S), opfordrer på baggrund af forældrekritik til at bruge borgerrådgiver og benytte muligheden for at bruge klagesystemet. Følelsen af at blive talt ned til, nytter ikke, siger hun.

CC
Vi skal lytte til kritikpunkter og søge efter løsninger. Det dur ikke, at vi har borgere, der oplever, at vi er langt væk, for så råber de jo højt.

MARIE SKØDT (S), FORMAND FOR SOCIALUDVALGET

BØRNEHANDICAP

Inge Rogat Møller
IRM@jv.dk

Brug borgerrådgiveren, somer uvildig og har tid til at lyt-te. Og brug klagesystemet.Opfordringen kommer fraformanden for byrådets soci-aludvalg, socialdemokratenMarie Skødt i et læserbrevovenpå de seneste dages hi-storier i JydskeVestkysten omforældre til handicappedebørn, der føler, at de ikke i til-strækkelig grad er blevet ta-

get alvorligt eller har fået denhjælp, som de mener, at dehar krav på til deres barn.- Hos borgerrådgiverenkan man søge råd eller få til atmægle i konfliktfyldte situa-tioner, hvis man føler, at manbliver mødt med en døm-mende tilgang i sagsbehand-lingen, siger Marie Skødt, dersamtidig opfordrer alle til atbruge klagesystemet, hvis deføler, de ikke har fået ret, el-ler der er fejl i afgørelsen.- Jura og dokumentation erikke tilstrækkelig. Vejledningaf borgere og andet såkaldtforvaltningsvirksomhed byg-

ger på principper om samar-bejde, hvor den professionel-le er ekspert i lovgivning påområdet, og borgere er eks-pert i sit eget liv, siger MarieSkødt, der af samme årsag serfrem til det dialogmøde mel-lem Haderslev Kommune,politikerne i socialudvalgetog organisationen LEV Ha-derslev, som børne- og unge-chef Henning Hede Riistoftehar taget initiativ til på bag-grund af LEV Haderslevs kri-tik af telefoniske afgørelser ogpartshøringer uden den ef-terfølgende lovbestemteskriftlighed, der giver adgang

til at klage.

Vi skal lytte
- Vi skal lytte til kritikpunk-ter og søge efter løsninger.Det dur ikke, at vi har borge-re, der oplever, at vi er langtvæk, for så råber de jo højt. Pånogle punkter vil der ikkekunne opnås enighed, fordiområdet er lovbundet. Menvi skal lytte og samarbejde oghuske, at vi lever i et retssam-

fund, hvor juraen er detgrundlæggende. Men følelsenaf at blive talt ned til har storbetydning, siger Marie Skødt.Det bekymrer hende, atstatistikkerne fortæller om etstigende antal børn og ungefår behandlingskrævendepsykiske og psykiatriske lidel-ser i disse år.
-Det er ikke kun her i Ha-derslev, men i hele landet.Derfor mener jeg, at vi skal

undersøgt, hvor stort proble-met er. For det er væsentligt,og derfor skal vi være nysger-rige og have undersøgt, hvormange det handler om, ogom det er et stort problem el-ler nogle få, der har store pro-blemer, siger Marie Skødt,der peger på, at autismespek-tret er et område, der i disseår udvikler sig.
Marie Skødt mener desu-den, at handicapområdet ihøjere grad end nu skal påbanen.

-Vi har primært i handi-caprådet diskuteret voksen-området og fysiske handicap.Hverken autisme eller LEVHaderslev er repræsenteret irådet. Det skal vi have gjortnoget ved, siger politikeren,der oplyser, at handicaprådetden 8. september holder Bor-gerens Dag.
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Børnechef: Vi har aldrig haft en sparekon
Haderslev Kommune ansatte sidste år en 

specialkonsulent til at opkvalificere sagsbe-

handlingen på børnehandicap-området. Det 

har ført til massiv kritik fra mange forældre, 

der mener, at hun er en sparekonsulent.

BØRNEHANDICAP

Inge Rogat Møller
IRM@jv.dk

Haderslev Kommunes bør-
ne- og ungeområde har ikke
og har aldrig haft en medar-
bejder, der alene var ansat til
at finde besparelser og der-
med skære ned på eksempel-
vis tabt arbejdsfortjeneste og
andre ydelser

Det slår børne- og unge-
chef Henning Hede Riistofte

fast med syvtommersøm.
Den klare afvisning kom-

mer efter, at der fra flere bå-
de navngivne og anonyme si-
der er blevet rejst voldsom
kritik af Haderslev Kommu-
ne over ansættelsen af en spe-
cialkonsulent, der i dag er fag-
lig leder af børnehandicap.

Formålet med ansættelsen
var og er ifølge børne- og un-
gechefen at give en faglig
opkvalificering. Men ifølge
kritikerne, JydskeVestkysten
har talt med, har det mere
handlet om at give en faglig

opkvalificering i at blive bed-
re til at afvise sagerne. Særlig
for tabt arbejdsfortjeneste,
som også er et af de områder,
hvor Ankestyrelsen omgør
flest sager på børnehandicap-
området.

Revisionsrapport
Afvisninger og besparelser
handler det dog ifølge Hen-
ning Hede Riistofte slet ikke
om. Heller ikke selv om an-
tallet af tildelt tabt arbejds-
fortjeneste i henhold til Ser-
vicelovens paragraf 42 på
børnehandicapområdet iføl-
ge JydskeVestkystens oplys-
ninger er faldet fra 229 ydel-
ser den 1. juni sidste år til 200
den 1. juni i år.

- Nej, vi fik i 2017 en repri-
mande i revisionsrapporten,
fordi der var bevilget ting,
som vi ikke havde lovhjem-

mel til. Hun blev derfor ansat
for at komme med en faglig
opkvalificering, og fordi afde-
lingen ikke havde en faglig le-
der, siger Henning Hede Rii-
stofte, der fortæller, at kom-
munen efter hendes ansæt-
telse har gået hver ydelse på
området tabt arbejdsfortje-
neste igennem for at kigge på
lovmedholdeligheden.

- Og det er nok der, hvor
jeg tror, at begrebet spare-
konsulent er opstået. Men
sparekonsulent har hun al-
drig været ansat til at være,
understreger Henning Hede
Riistofte.

Resultatlønninger
24. juni erklærede Ankesty-
relsen kommuners brug af re-
sultatlønnede sparekonsu-
lenter på social- og handica-
pområdet for ulovlig. Det ske-

te efter, at Altinget.dk i efter-
året 2019 kunne berette, at 31
kommuner havde resultat-
lønnede konsulenter til at
finde besparelser på handica-
pområdet og at hovedparten
af aftalerne var baseret på et
såkaldt no-cure-no-pay-
princip, hvor kommunerne
kun skulle betale konsulen-
terne, hvis de fandt besparel-
ser. Blandt andet autismefor-
eningen var ude med en
skarp kritik af denne praksis.

Den kritiserede medarbej-
der i Haderslev har dog aldrig
været aflønnet på den måde,
pointerer Henning Hede-Ri-
istofte.

- Nej, det er jo frygteligt.
Det har ikke været brugt i Ha-
derslev. Det er slet ikke der,
hvor Haderslev Kommune er
som kommune, siger børne-
og ungechefen.

- Vi har været ude i bespa-
relsesrunder som i andre
kommuner, men vi har al-
drig, som man har hørt andre
steder, haft det sådan, at hver
rådgiver skulle lukke fem sa-
ger, fordi der skulle spares.
Der er altid en faglig vinkel på
det. Men det er klart, at der
nogle gange skal strammes
op, fordi vi kun har en vis sum
penge, men en sparekonsu-
lent eller en provisionslønnet
konsulent har vi aldrig haft,
siger Henning Hede Riistofte.

Børnehandicap-området
har i flere år været under
hårdt pres. Udsatte børn og
unge har fyldt rigtig meget i
avisspalterne under budget-
forhandlinger, og socialud-
valget har haft store under-
skud og haft brug for ekstra-
bevillinger for at få et budget
i balance. Sidste år blev der

Chef for børnehandicap: Parts-
repræsentanter er en rettighed
LEV Haderslev og flere forældre med børn 

har klaget over manglende vejledning og at 

de får at vide, at de ikke må have en partsre-

præsentant med til møder i børnehandicap-

afdelingen. Det er dog en ret, siger børne- og 

ungechef, Henning Hede Riistofte.

BØRNEHANDICAP

Inge Rogat Møller
IRM@jv.dk

Det er en klokkeklar ret både
at have en partsrepræsentant
med til møde hos kommu-
nen og til at tage en bisidder
med.

Det siger loven, og det siger
Haderslev Kommunes handi-
cappolitik også. Alligevel har
der på det seneste lydt kritik
fra både forældre og organi-
sationen LEV Haderslev, der
har klaget over, at kommu-
nen begår alt for mange fejl -
og at de også af nogle sagsbe-
handlere har fået at vide, at
de ikke må have en partsre-
præsentant med, samt at bi-
sidderen ikke må sige noget.

- Det bidrager ikke just til,
at forældrene er trygge i mø-
det med kommunen, siger
Solvej Laugesen, der er for-
mand for LEV Haderslev.

Henning Hede Riistofte,
Haderslev Kommunes bør-
ne- og ungechef, beklager,
hvis forældre og andre har få-
et den besked:

- Det håber jeg virkelig ik-
ke. For lad os slå fast, at bor-
gerne altid har ret til en part-

srepræsentant, og at de altid
har ret til en bisidder. Altid,
og det er godt, for både part-
srepræsentant og bisidder
kan være en hjælp. Man skal
dog også forstå, at det er me-
re indgribende at have en
partsrepræsentant, for så er
det stort set kun partsrepræ-
sentanten, vi taler med og så
er det mere indgribende for
en borger. Da vi har en vejled-
ningsforpligtelse beder vi af
samme grund altid om at få
det dokumenteret, hvis en
borger har en partspræsen-
tant, ellers kan det ende i en
frygtelig situation, for parts-
repræsentanten overtager jo
myndighaverens rolle.

Taleret til bisiddere
Også bisidderne har der væ-
ret tvist om.

- En bisidder er med som
bisidder, der er med for at
støtte familien. Det er her
borgeren, vi taler med.

Kan det være rigtigt, at de
har fået at vide, at de ikke må
sige noget?

- Selvfølgelig må en bisid-
der have lov til at sige noget,
og de må også mene noget.
Men der er forskel. Det er jo
forældrene, vi skal tale med.

- Det kan også gøre sig gæl-

FAKTA

BAGGRUND

Ankestyrelsens omgørelses-

procent på børnehandicap-

området har i de seneste 

uger får forældre til børn 

med handicap i Haderslev 

Kommune til at råbe op.

De mener, at omgørelsespro-

centen på 44 i 2019 kunne 

have været meget højere, 

hvis flere gik klagevejen. I alt 

var der 18 klager, og heraf 

vurderede Ankestyrelsen, at 

der var fejl i otte. Fem sager 

blev ændret på stedet og tre 

sager blev sendt til ny be-

handling i Haderslev Kom-

mune.

Samtidig kom blandt andet 

LEV Haderslev med kritik af 

den måde, mange blev mødt 

af systemet med.

Der skal af samme årsag i 

den nærmeste fremtid være 

møde mellem Haderslev 

Kommune og LEV Haderslev.

JydskeVestkysten har i en ar-

tikelserie sat fokus på kritik-

ken

CC
Om det er ti eller 100 
sager, så er bare én 
træls. Vi skal ikke 
have disse sager. 
Borgerne skal opleve 
at føle sig godt 
behandlet. Og det 
betyder så bare også 
nogle gange, at 
borgerne ikke får, 
hvad de ønsker.
HENNING HEDE RIISTOFTE, BØRNE- 

OG UNGECHEF

dende, hvis der er en partsre-
præsentant. For det kan jo
handle om meget andet end
barnets handicap. Eksempel-
vis barnets trivsel i hjemmet
og forældreskabet, og så er
det selvfølgelig forældrene, vi
skal tale med og ikke bisidde-
ren. Vi bliver jo nødt til at ta-
le med dem, der har omsor-
gen og ansvaret for barnet i
dagligdagen, siger Henning
Hede Riistofte.

Vejledning
Et af de punkter, der med sik-
kerhed også vil blive taget op
på det dialogmøde, som Hen-
ning Hede Riistofte har invi-
teret LEV Haderslev til i den
nærmeste fremtid, er den vej-
ledning, forældrene får.

- I sidste uge fik vi henven-
delser fra tre familier, som te-

lefonisk var blevet opfordret
til at undlade at søge om
ydelser, som deres børn fuldt
ud var berettiget til. Det er et
klokkeklart brud på den vej-
ledningspligt, som alle sags-
behandlerne har. De skal iføl-
ge loven aktivt vejlede foræl-
drene i, hvordan de søger om
de ydelser, som deres barn er

berettiget til, siger Solvej
Laugsen.

Som børne- og ungechef er
Henning Hede Riistofte ked
af klagen:

- Det er træls, jeg ved jo, at
der sidder nogle socialrådgi-
vere, der arbejder på at gøre
et rigtigt godt stykke arbejde
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FAKTA

MERUDGIFTER OG TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Forældre, der forsørger deres børn med handicap i hjemmet kan 

have udgifter til en række aktiviteter, indkøb og så videre, der lig-

ger ud over de udgifter, familier med raske børn må forventes at 

skulle afholde. Børn med handicap kan have et særligt behov for 

specialiseret pleje, behov for at tilbringe mere tid hjemme eller 

have mange sygedage, som gør det nødvendigt, at forældrene 

kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste.

Lovens indhold kan være udfordring, fordi den kontinuerligt skal 

sammenholdes med den udvikling, der er i samfundet og det liv, 

borgere almindeligvis lever. Ud fra denne viden, skal du både 

kunne tage stilling til om en udgift er en MER-udgift og om andre 

børn i samme alder og livssituation har den mulighed, der ansø-

ges om.

tilført området 11 millioner
kroner ekstra fast. Ifølge Hen-
ning Hede Riistofte burde det
ud fra Haderslev Kommunes
størrelse og de socioøkono-
miske tal være tilstrækkeligt.

Nej, det er helt forkert. Vi har al-

drig haft en sparekonsulent. Det 

er noget, man har misforstået, si-

ger Henning Hede Riistofte om 

den kritik, som flere forældre til 

handicappede børn er kommet 

med. Foto: Haderslev Kommune

Peter Christensen er pensioneret 

socialrådgiver og Christa Erich-

sen er gymnasielærer. Parret fra 

Haderslev fortalte for nylig om, 

hvor svært det kan være at blive 

en del af systemet, når man har 

et barn, der falder udenfor kas-

sen. Deres snart 18-årige søn har 

en diagnose indenfor autis-

mespektret. De hjælpe andre for-

ældre, der er blevet tyndslidte i 

kampen for deres barns trivsel. 

De mener, der er en del at rette op 

på i sagsbehandlingen på børne-

handicap-området. Foto: Inge Ro-

gat Møller

børn, som er udfordrede. Så
det gør ondt at høre, at sådan
noget er på spil – om det er ti
eller 100 sager, så er bare én

træls. Vi skal ikke have disse
sager. Borgerne skal opleve at
føle sig godt behandlet. Og
det betyder så bare også nog-

le gange, at borgerne ikke får,
hvad de ønsker. For vi har bå-
de en serviceramme og en
lovgivning, vi skal overholde.

Men vi tager disse kritik-
punkter dybt seriøst og skal
selvfølgeligt kigge på det, si-
ger Henning Hede Riistofte.

Det var et alvorligt og meget lyt-
tende socialudvalg, vi mødtes med 
på rådhuset i Haderslev for at starte 
dialogen om kritisabel sagsbehand-
ling og ulovligheder på børnehan-
dicapområdet i Haderslev.
 
Vores kritik blev taget blankt imod, 
og vi forventer at få de skriftlige svar, 
vi udbad os, på næste møde, hvor 
vi også fortsætter. For vi nåede kun 
halvvejs igennem vores liste på de 
45 minutter, der var afsat på dagen.
 
Vi fik tilkendegivelser på, at også 
udvalget forventer, at det her blot 
er starten på et godt og varigt sam-
arbejde på området. Det krydser vi 
fingre for bliver tilfældet — for det 
tjener alle parter bedst!
 

Mange hilsner
Vibeke
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Børnehandica
p.

Jura og samarbejde skaber de bedste løsninger

DEBAT

Marie Skødt, Dyssebakken 157, Vojens, 

formand for Haderslev Byråds socialudvalg, 

Socialdemokratiet

BØRNEHANDICAP: Lovgivning skal følges inden

for børnehandicapområdet, såvel som for

andre myndighedsområder. I det juridiske

retssystem har det afgørende vægt, at sagens

afgørelser kan dokumenteres, at man har

tingene på skrift. Mest grundlæggende er

kravet på en skriftlig begrundelse for afgø-

relser om ret i en sag, som giver mulighed

for at klage over endelige afgørelser, hvor

man mener, at der er sket fejl. For selvom

fejl bør undgås, kan det ske i komplekse sa-

ger, hvor det er mennesker og ikke ufejlbar-

lige systemer, der træffer beslutninger. Jeg vil

ønske, at endnu flere vil bruge vores borger-

rådgiver, der er uvildig part og har tid til at

lytte, for at søge råd eller til at mægle i kon-

fliktfyldte situationer, hvis man har fået uret,

eller hvis man føler, at man bliver mødt med

en dømmende tilgang. Og at man bruger

klagesystemet, hvor man oplever, at man ik-

ke har fået ret, og at der er fejl i afgørelsen.

Men jura og dokumentation er ikke til-

strækkelig, og det viser beretningerne i de

sidste dages aviser. Vejledning af borgere og

andet såkaldt forvaltningsvirksomhed byg-

ger på principper om samarbejde, hvor den

professionelle er ekspert i lovgivning på om-

rådet, og borgeren er ekspert i sit eget liv.

De bedste løsninger bliver til i samarbejde

mellem barn, forældre og kommunen, for

der findes ikke standardløsninger, og det,

der er godt og virker for det ene barn, dur ik-

ke for den anden. Et godt samarbejde bygger

på tillid. Lene, Louise og Kim, Christa og Pe-

ter, som står frem i Jydske Vestkysten samt

et antal unavngivne, som de påtager sig at

tale på vegne af, har mistet tillid til Haders-

lev Kommune. Og det skyldes også blandt

andet ordlyd, retorik og kropssprog over for

forældrene, som Louise og Kim påpeger.

Haderslev Kommune skal retmæssigt do-

kumentere sin praksis og have blik for, hvad

der skal til at skabe et tillidsfuldt samarbej-

de mellem barn, forældre og kommune.

Jeg ønsker dialog med de foreninger og

netværk, som varetager børnenes interesser.

Statistikker dokumenterer, at et stigende an-

tal børn og unge får behandlingskrævende,

psykiske og psykiatriske lidelser i disse år,

hvilket er bekymrende, landsdækkende ten-

denser. Vi bør interessere os for, hvorfor

mange af de psykiske lidelser, der rammer

den enkelte, også bliver kendetegnende for

en hel generation.

Jeg ønsker gennem dialogen, at vi gør hin-

anden klogere på, hvad der stresser og bela-

ster den enkelte børnehandicappede og de-

res familier, men også at vi forstår stressbe-

lastningerne i det større perspektiv, der gør

os bedre til at opbygge almenmiljøer, hvor

sårbare børn også oplever, at der er plads til

dem.

På Haderslev 

Rådhus er so-

cialrådgiverne 

i børnehandi-

cap i gang med 

at få en speci-

alistuddannel-

se. Til efteråret 

kommer Anke-

styrelsen for at 

hjælpe medar-

bejderne med 

at finde gråzo-

nerne og di-

lemmaerne 

mellem lovgiv-

ning og borge-

re. Arkivfoto: 

Lars Fahren-

dorff

Ankestyrelsen kommer til Haderslev

Alle socialrådgivere er ved at få en specia-

listuddannelse, så de kan se dilemmaerne i 

lovgivningen. Til efteråret kommer Ankesty-

relsen med et kursus.

BØRNEHANDICAP

Inge Rogat Møller

IRM@jv.dk

Alle socialrådgiverne i Hader-

slev Kommunes børne- og

ungeafdeling er i gang med at

få en specialistuddannelse,

der skal gøre dem klogere og

bedre til at forstå lovgivnin-

gen og håndtere den i praksis.

Første modul er ifølge børne-

og ungechef Henning Hede

Riistofte allerede løbet af

stablen.

- Det var meget positivt. Til

efteråret kommer Ankesty-

relsen så yderligere ind med

et forløb, hvor der specifikt vil

blive kigget på børnehandi-

capområdet. For at styrke fag-

ligheden og få en rutine i af-

gørelses-sager og i den

grundlæggende sagsbehand-

ling, siger Henning Hede Rii-

stofte, der oplyser, at Børn og

Unge løbende har eksterne

firmaer inde for at kigge på

kommunens praksis.

- Vi har haft det på det bør-

nesociale område, og i foråret

besluttede vi at kigge på bør-

nehandicap, siger børne- og

ungechefen, som fortæller, at

det ikke handler om noget

højtflyvende:
- Nej, vi skal kigge på prak-

sis og så ud fra det vurdere,

hvad vi kan og kunne have

gjort anderledes. Der er altid

gråzoner med dilemmaer i

lovgivningen. Her får vores

socialrådgivere lov til at lære

lovgivningen at kende og

samtidig se og forstå dilem-

maerne, siger han.

Tabt arbejdsfortjeneste

Specialistuddannelsen finder

sted uafhængigt af den sene-

ste tids massive kritik af sags-

behandlingen på børnehan-

dicapområdet. Og den er sær-

ligt målrettet mod tabt ar-

bejdsfortjeneste, der også er

årsag til, at rigtig mange kla-

ger ender i Ankestyrelsen. For

kommunen har det derfor

været vigtigt at se og lære på

CC
Nej, vi skal kigge på praksis og så ud fra det vurdere, hvad vi kan og 

kunne have gjort anderledes. Der er altid gråzoner med dilemmaer 

i lovgivningen. Her får vores socialrådgivere lov til at lære 

lovgivningen at kende og samtidig se og forstå dilemmaerne, siger 

han.
HENNING HEDE RIISTOFTE, BØRNE- OG UNGECHEF I HADERSLEV KOMMUNE

dette område. Men dog også

af en anden årsag.

En kritisk revisionsbe-

mærkning til Haderslev Kom-

munes regnskab for 2017 har

været en stærk medvirkende

årsag. I bemærkningen kriti-

serede revisionsselskabet

BDO, at Haderslev Kommune

i forhold til bevillingen af

tabt arbejdsfortjeneste i hen-

hold til paragraf 42 i Service-

loven ikke havde taget stilling

til de sparede udgifter.

Sager gennemgået

Det er der blevet rettet op på

i løbet af efteråret og vinteren

2019 samt i år, hvor ikke blot

alle medarbejdere er blevet

undervist i netop denne para-

graf i Serviceloven, men hvor

63 ud af i alt 275 sager om

tabt arbejdsfortjeneste er ble-

vet gennemgået. I hver enkelt

sag har kommunen fortholdt

sig til, beregnet, samt noteret

de sparede udgifter i forbin-

delse med tabt arbejdstjene-

ste, som Social- og Indenrigs-

ministeriet kræver.

Afdelingen har samtidig

ansat en konsulent med spe-

ciale i børnehandicapområ-

det samt en afdelingsleder,

der kan give faglig sparring.
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DANS FOR MENNESKER 
MED DEMENS
Mandag den 7. september kl. 10.30-12.00
Sted: Et Rart Sted at Være

Kom og få en svingom med
tankerne tilbage til gamle dage.

Randi fra Randis Dans
kommer og danser med.

Vi starter med 10 mandage.

Kr. 25,- pr. person
inkl. kaffe eller te
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Mundbind i al kollektiv trafik
kommunerne om, at personer med 
lav indkomst kan få udleveret gratis 
mundbind hos deres kommune.

Det er endnu uklart, hvordan mulig-
heden for gratis mundbind helt præ-
cist vil blive afgrænset.

I Lev mener vi, at langt de fleste 
voksne med udviklingshandicap bør 
være omfattet, idet deres indkomst 
for det meste består af førtidspen-
sion – og da de ofte har meget høje 
udgifter til husleje. Rådighedsbelø-
bet er dermed begrænset, og derfor 
må denne gruppe borgere betegnes 
som en lavindkomst-gruppe på linje 
med borgere på kontanthjælp m.m.

Lev vil løbende opdatere om kra-
vet om brugen af mundbind i den 
kollektive trafik for mennesker med 
udviklingshandicap – herunder også 
de økonomiske hensyn.

Torsdag den 20. august offentlig-
gjorde Sundheds- og Ældreministe-
riet en ny bekendtgørelse om brug 
af mundbind eller visir i busser, tog, 
metro og anden kollektiv transport.

Reglerne betyder som udgangs-
punkt, at alle skal bære mundbind, 
når de skal med kollektiv transport, 
eller opholde sig på stationer. Kra-
vet om mundbind (og muligheden 
for undtagelser) omfatter også den 
bustransport, som udføres af private 
busselskaber fra f.eks. botilbud til 
dagtilbud. Lev er pt. i dialog med 
Transportministeriet om, hvorvidt 
kravet om mundbind også gælder 
de busser, som ejes og drives af 
bostederne. Vi vil opdatere denne 
nyhed, når afklaringen foreligger. 

Nogle personer er undtaget fra 
kravet om mundbind. I bekendtgø-
relsen fremgår det, at kravet ikke 
gælder børn under 12 år samt ”perso-
ner med nedsat bevidsthedsniveau, 
fysiske eller mentale svækkelser eller 
andet, der gør, at de ikke er i stand 
til at bære mundbind eller visir.” 
(Bekendtgørelsen § 3).

Det betyder kort fortalt, at nogle 
voksne med udviklingshandicap 
ikke behøver at have mundbind på 
i busser, metro, tog, hvis det kan virke 
som et overgreb at blive påtvunget 
et mundbind eller et visir.

Der er ikke tale om en generel und-
tagelse fra at bruge mundbind, hvis 
man har et udviklingshandicap. Det 
er kun i de tilfælde, hvor borgeren 
ikke forstår kravet om mundbind, 
og det derfor kan have en negativ 
effekt på den pågældende at blive 
det påtvunget.

Mulighed for gratis mundbind 
til lavindkomstgrupper
Selvom prisen på mundbind gene-
relt er faldet den seneste uge, så kan 
udgiften til mundbind godt ende 
med at blive høj for borgere med lav 
indkomst. Det gælder blandt andre 
personer på kontanthjælpsydelser, 
integrationsydelse og førtidspension.

På den baggrund har sundheds- og 
ældreminister, Magnus Heunicke, 
meddelt på et pressemøde, at rege-
ringen har indgået en aftale med 

SAKSET FRA WWW.LEV.DK

Den 22. august 
trådte nye reg-
ler om brug af 
mundbind i kol-
lektiv transport i 
kraft. Nogle kan 
være undtaget fra 
kravet om mund-
bind, ligesom der 
i visse tilfælde er 
mulighed for at få 
mundbind gratis 
hos kommunen.
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Sammen Digitalt mod ensomhed

og gængse digitale kommunikati-
onsværktøjer, så det bliver lettere at 
vælge det rigtige. Her kan du se, hvilke 
’devices’ – mobiltelefon, tablet eller 
computer – de virker på og lidt om, 
hvad de kan bruges til, og hvor kom-
plicerede de er at bruge.

Når du har fundet det rette værktøj, 
så kan du benytte simple trin-for-trin 
guides til opsætning og efterfølgende 
kommunikation. Guiderne kan både 
bruges direkte på siden, men de fin-
des også i printvenlige versioner, hvis 
du ønsker at have en papirversion lig-
gende ved siden af dig, mens du instal-
lerer og måske de første par gange, du 
skal ’ringe op’.

Men siden indeholder også en række 
forslag til, hvordan du kan benytte 
værktøjerne, så det ikke ’bare’ bliver 
telefonopkald med video på. Det kun-
ne for eksempel være, at du kan bruge 
værktøjerne til at ’tage på gåtur sam-
men’ – at ’lave mad sammen’ – at ’se 
en fjernsynsudsendelse sammen’ – at 
’køre en tur sammen’ i bil og så videre. 
Håbet er, at disse eksempler kan inspi-
rere til at bruge værktøjerne til mange 
andre ting end bare et videoopkald. 
Så kan du i stedet for at fortælle om, 
hvad du har oplevet, tage modparten 
’med’ i oplevelsen.

Selvfølgelig kan de digitale værktø-
jer ikke erstatte de fysiske besøg og 
møder, men de kan blive et nyttigt og 
givtigt supplement. Forhåbentlig kan 
man supplere det ugentlige besøg 
med et par ’digitale besøg’ – både den 
ene og den anden vej.

Corona-krisen har eller har haft store 
konsekvenser for mange af os – måske 
for os alle. Og mange har sikkert følt sig 
lidt ensomme eller isolerede, men for 
mennesker med udviklingshandicap 
kan det være ekstra udfordrende, både 
fordi mange bosteder har været – og 
stadig er – underlagt besøgsrestrik-
tioner i større eller mindre grad, men 
også fordi det kan være svært at forstå, 
hvorfor mor, far eller vennerne plud-
selig ikke kommer på besøg.

Mange, ofte ældre, mennesker med 
udviklingshandicap lever et liv i ensom-
hed med ganske få besøg og ganske få 
besøgende. Men siden Danmark ’luk-
kede ned’ er der kommet mange flere 
til – og disse ’nye’ ensomme har rigtigt 
svært ved at forstå, hvorfor mor, far 
eller andre i netværket nu lige pludse-
lig ikke kommer på besøg mere til stor 
frustration for begge parter. Samme 
problem står mange elever i landets 
specialskoler og STU’er med, da hele 
deres sociale netværk oftest er knyt-
tet til netop deres skole, og da de i 
modsætning til andre børn og unge 
ofte ikke er bekendte med de sociale 
medier.

Problemet med ensomhed og 
isolation for mennesker med 
udviklingshandicap er dog på ingen 
måde nyt, men det er blevet væsent-
ligt større og meget tydeligere i kraft 
af epidemien. Og netop det, at det 
blev så tydeligt med Corona-krisen, 
gjorde, at Folketinget afsatte midler til, 
at Lev kan forsøge at gøre noget ved 
problemet. Resultatet er hjemmesiden 
www.sammendigitalt.dk, der fortæller 

om nogle af de mange digitale kom-
munikationsværktøjer, der findes.

Udfordringer i ’begge ender’
Sammen Digitalt er målrettet pårø-
rende, som ikke bare lige giver sig i 
kast med sociale medier. Men også 
pædagogisk personale, der kan have 
en udfordring i forhold til at støtte med 
kommunikationen og at hjælpe med 
at holde de sociale kontakter ved lige. 
Ofte ved personalet ikke, hvordan de 
skal hjælpe, og det kan virke uover-
skueligt med mange forskellige behov 
og kompetencer blandt beboere og 
pårørende, venner og bekendte til 
beboeren.

Søskende, fætre, kusiner,
onkler og tanter
Med de digitale værktøjer får mange 
flere  mulighed for at holde kontakten 
med deres pårørende og bekendte 
med udviklingshandicap – og det 
gælder faktisk begge veje. For at så 
mange som muligt kan være med, er 
værktøjerne, der beskrives på siden, 
nogle alment kendte, gratis og ikke 
mindst simple at bruge. Tanken er, at 
hvis det er værktøjer, som folk i for-
vejen kunne finde på at bruge også 
i andre relationer, ja, så er der også 
større chance for, at de vil tage det til 
sig. På denne måde kan for eksempel 
også den kusine, man kun møder en 
gang om året, og som aldrig kommer 
på besøg på bostedet, være med til at 
skabe og holde kontakt.

Sammen Digitalt
På www.sammendigitalt.dk kan du få 
overblik over nogle af de mere simple 

SAKSET FRA WWW.LEV.DK

Corona-krisen har vist, at mange mennesker med ud viklingshandicap er ensomme. En del pårørende 
har imidlertid under nedlukningen også fundet ud af, at forskellige digitale kommunikationsværk-
tøjer kan bruges til at holde kontakten ved lige. På en ny hjemmeside giver Lev en let og over skue lig 
oversigt over værk tøjerne, og hvordan de bruges.
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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk
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Nej til resultatløn for besparelser 
på sårbare borgere

- Det er godt, at det nu bliver stop-
pet. Det burde være indlysende, at
etikken er gået fløjten, når nogle
kommuner arbejder med resultat-
løn på besparelser på udsatte bor-
gere. Det er godt, at vi nu også har
juridisk belæg for, at den model
er ulovlig.

Ankestyrelsen vil nu på baggrund 
af udtalelsen vurdere lovligheden 
i hver enkelt af de kontrakter, som 
de 30 kommuner har indgået med 
private konsulentfirmaer. Kom-
munerne skal i denne forbindelse 
redegøre for, hvilken betydning 
Ankestyrelsens udtalelse får i både 
gamle og nye sager.

Kommunerne forventes at skulle 
afgive redegørelserne til Anke-
styrelsen først på efteråret. Anke-
styrelsen vil herefter vurdere, om 
den enkelte kommune har fulgt 
tilstrækkeligt op på Ankestyrelsens 
udtalelse.

Kommuner må ikke bruge private 
konsulenter aflønnet efter ”no-
cure-no-pay”-princippet, til at for-
berede konkrete afgørelser i sociale 
sager. Det fremgår af en udtalelse 
fra Ankestyrelsen.

I slutningen af 2019 kom det frem, 
at 30 kommuner havde brugt pri-
vate konsulentfirmaer til at under-
søge, om blandt andet mennesker 
med udviklingshandicap var visite-
ret til det rette tilbud. Problemet 
var, at konsulentfirmaerne i mange 
tilfælde blev aflønnet efter, hvor 
meget kommunerne kunne spare 
ved at give borgerne nye – og bil-
ligere – tilbud. Og at konsulenter-
ne selv var direkte involveret i at 
give borgerne nye tilbud. På den 
baggrund henvendte social- og 
indenrigsminister, Astrid Krag, sig 
til Ankestyrelsen og bad styrelsen 
vurdere, hvorvidt denne praksis har 
hold i loven.

Det har Ankestyrelsen nu gjort. Den 
24. juni offentliggjorde styrelsen en

udtalelse, hvor man slår fast, at det 
på grund af inhabilitet ikke er lov-
ligt at aflønne private konsulenter 
efter ”no-cure-no-pay”-princippet 
i forbindelse med forberedelse af 
afgørelsessager. Det betyder på 
mere almindeligt dansk, at det er 
ulovligt, når en konsulent hjælper 
med at finde et billigere tilbud, og 
aflønnes efter ”no-cure-no-pay”, 
fordi konsulenten har en økono-
misk interesse i et bestemt resultat.

Astrid Krag er glad for afgørelsen 
fra Ankestyrelsen. I en pressemed-
delelse udtaler hun:

”… jeg er glad for, at der nu er kom-
met en afgørelse i sagen, og jeg ser 
frem til, at de relevante kommuner 
retter op – både bagudrettet og 
fremadrettet. Det var en helt for-
kert tilgang til for eksempel men-
nesker med handicap, og det er 
godt, at det bliver stoppet.”

Levs landsformand, Anni Sørensen, 
er også tilfreds med afgørelsen:

Hydro Extrusion Denmark A/S 
Bygmestervej 7 • 6270 Tønder• T: 73 93 93 93 
www.hydro.com 

Hydro 
We are aluminium

Vi klarer alt vedr.:
- Salg og service af hvidevare

- Landbrugsinstallationer

- EDB installationer

- Belysningsanlæg

- Alarmanlæg

- Videoovervågning 

- Brandalarmanlæg

- Varmepumper 

- Salg og service af storkøkken udstyr

- Bygnings og industriinstallationer

- Udlejning af lifte, varmeblæsere og affugtere

Læs mere på vores hjemme-
side eller kontakt Tommy 
Nissen på tlf. 7472 2973 
for nærmere information.

6240 Løgumkloster
T. 74 74 45 94
www.el-centrum.dk

6270 Tønder
T. 74 72 29 73
www.el-centrum.dk

Vi klarer alt vedr.:
- Salg og service af hvidevare

- Landbrugsinstallationer

- EDB installationer

- Belysningsanlæg

- Alarmanlæg

- Videoovervågning 

- Brandalarmanlæg

- Varmepumper 

- Salg og service af storkøkken udstyr

- Bygnings og industriinstallationer

- Udlejning af lifte, varmeblæsere og affugtere

Læs mere på vores hjemme-
side eller kontakt Tommy 
Nissen på tlf. 7472 2973 
for nærmere information.
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Medlemskontingent: sæt venligst X Pensionist/studerende *)
  Årligt med blad 300 kr.   Årligt med blad 150 kr.
  Årligt for par med blad 425 kr.   Årligt for par med blad 225 kr.
  Årligt uden blad 175 kr.   Årligt uden blad 75 kr.
  Livsvarigt med blad (enkelt person) 3.500 kr.   Livsvarigt med blad (enkelt person) 3.500 kr.
  Årligt for forening med blad 800 kr.
  Årligt abonnement 300 kr. Betal først, når girokortet modtages.

Firmamedlemskaber
  Alm. med blad 800 kr.
  Guldmedlem med blad (pr. år) 5.000 kr.
Et Guldmedlem får ret til at bruge Levs logo samt at blive nævnt på Levs hjemmeside.

Undertegnede ønsker at blive medlem af:
 Lev Aabenraa Kommunekreds  Lev Tønder Kommunekreds
 Lev Sønderborg Kommunekreds   Lev Haderslev Kommunekreds

*) Angiv her hvilket år du forventer at afslutte dit studie:

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER:

Navn:

Evt. samlevers navn (parmedlemskab):

Adresse:

Postnummer: By:

Telefon: E-mail:

LEV

Blekinge Boulevard 2
+++ 5019 +++
2630 Taastrup

Lev er interesseorganisationen, der siden 1952 har arbejdet for at forbedre udviklingshæmmedes vilkår.

Lev · Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup · Tlf. 3635 9696 · Fax 3635 9697 · E-mail: lev@lev.dk · www.lev.dk

Kommunekredsenes formænd

Aabenraa Kommunekreds
www.aabenraa.lev.dk
Calle Bork Thams
Farvesmøllevej 97, 6200 Aabenraa
Telefon 30 59 53 39
E-mail: callethams@gmail.com

Sønderborg Kommunekreds
Finn Schmidt
Hyldehegnet 36, 6400 Sønderborg
Telefon 25 32 08 05
E-mail: fluefinn43@gmail.com

Haderslev Kommunekreds
Solvej Laugesen
Lintrupvej 80, Hjerting
6630 Rødding
Telefon 22 12 72 65
E-mail: solvej1954@gmail.com

Tønder Kommunekreds
www.toender.lev.dk
Tonny Mortensen
Gartneralléen 25, 8751 Gedved
Telefon 21 68 62 73
E-mail: tm@lev.dk

KLIP KUPONEN UD, SÆT FRIMÆRKE PÅ OG SEND




