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Vedr.: Forældrebetaling for døgnanbragte børn med handicap i Aarhus  

Kære Thomas Medom 

I Spastikerforeningen og Landsforeningen LEV har vi fulgt sagen om Aarhus 

Kommunes opkrævning af forældrebetaling for døgnanbragte børn med han-

dicap. Og det har vi gjort med stigende bekymring. 

 

Forældrene har præsteret et fantastisk stykke arbejde, hvor de både har på-

peget de alvorlige etiske problemer i kommunens generelle fradømmelse af 

sårbare børns udviklingspotentiale – og gennemhullet den svage juridiske ar-

gumentation, som Aarhus Kommune har lagt for dagen. 

 

Vi vælger nu at rette henvendelse til dig i relation til det helt aktuelle spørgs-

mål om, hvorvidt Aarhus Kommune kan yde opsættende virkning på den op-

krævede forældrebetaling, indtil sagerne er endeligt afgjort i Ankestyrelsen. 

Her forstår vi, at du ikke finder, at kommune har hjemmel til at yde en sådan 

opsættende virkning – og at det var hjørnestenen i din argumentation, da du i 

går afværgede byrådets store ønske om at komme de ramte familier til und-

sætning.  

 

Men faktisk kan du sagtens sætte en stopper for forældrebetalingsopkrævnin-

gerne uden at yde opsættende virkning. Vi mener tilmed, at du er forpligtet til 

at gøre det med øjeblikkelig virkning. 

 

Det skyldes at den sagsbehandling, som er præsteret i forbindelse med de 

afgørelser, som ligger til grund for opkrævningerne, er åbenlyst lovstridig. 

Som det er beskrevet i pressen – og som vi kan konstatere via de sager, vi 

har set i vores rådgivninger – er sagsbehandlingen generelt kendetegnet ved, 

at der ikke er foretaget nogen konkret og individuel vurdering af det enkelte 

barn. Flere af afgørelserne kan karakteriseres som standardiserede ’bunkeaf-

gørelser’, hvor der hverken er indhentet aktuelle oplysninger fra familien, 
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barnets anbringelsessted eller andre. Afgørelserne savner ligeledes en specifik 

og konkret begrundelse med udgangspunkt i det enkelte barn.  

 

Sådanne afgørelser strider mod servicelovens klare krav om konkret og indivi-

duelt begrundede afgørelser, hvorfor vi med stor sikkerhed kan sige, at de vil 

blive hjemvist efter behandling i Ankestyrelsen med krav om genbehandling. 

 

Vi kan ligeledes med betydelig sikkerhed forudsige, at Statsforvaltningen – i 

fald den blev præsenteret for sagerne samlet set – vil nå frem til det resultat, 

at Aarhus Kommune har administreret i strid med gældende lovgivning. Denne 

konklusion burde du og din forvaltning også kunne nå frem til.  

 

Vi har forstået, at det ligger dig meget på sinde, at Aarhus Kommune overhol-

der gældende lovgivning. Derfor bør du foranstalte, at de udsendte afgørelser 

trækkes tilbage. En sådan tilbagetrækning ligger åbenlyst inden for dit kompe-

tenceområde – man kan tilmed sige, at det er noget, du er forpligtet til, idet du 

er blevet opmærksom på ulovlig administration i din forvaltning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sytter Kristensen      Mogens Wiederholt 

Landsformand       Direktør 

Landsforeningen LEV     Spastikerforeningen 

 

 

 

 

 

 

 


