Bedre indsatser og styrket retssikkerhed til mennesker med
handicap
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en række nye initiativer, der skal medvirke til bedre
indsatser og styrket retssikkerhed for børn, unge og voksne med handicap.


Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap
Satspuljepartierne ønsker at forbedre forholdene for børn og unge med handicap og deres forældre.
Børn og unge med handicap er mere udsatte for seksuelle overgreb end deres jævnaldrende, og der
er behov for en særlig målrettet indsats på området. Derfor afsættes midler til en pulje til frivillige og
private organisationer, som vil styrke børn og unge med handicap i at sætte grænser og håndtere
konflikter for at forebygge seksuelle overgreb. Som opfølgning på afrapporteringen fra
arbejdsgruppen til forenkling af hjælp til børn med handicap, som blev nedsat i forlængelse af
beslutningsforslaget B 143, afsættes der desuden midler til, at en række kommuner kan høste
erfaringer med én koordinerende sagsbehandler (én indgang) på børnehandicapområdet, som
efterfølgende udbredes til inspiration og eventuelt implementering i alle landets kommuner. Der
afsættes i alt 43,9 mio. kr. i perioden 2018-2021. Hermed har satspuljepartierne tilkendegivet, at der
er fulgt op på betænkningen til B 143.



Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i
sagsbehandlingen på handicapområdet. Handlingsplanen skal være med til at styrke borgernes
retssikkerhed, så man som borger i højere grad oplever at få den hjælp, man har krav på efter
lovgivningen, uden at det skal være nødvendigt at klage til Ankestyrelsen. Handlingsplanen består af
en udvidelse og udvikling af Task forcen på handicapområdet, så Task forcen gøres permanent og
bl.a. kan gennemføre flere forløb i flere kommuner. Samtidig reserveres to længerevarende forløb
pr. år til kommuner, hvor der vurderes at være så store udfordringer, at der er behov for at kunne
igangsætte et målrettet Task force-forløb. Endvidere indgår videreudvikling og forankring af
voksenudredningsmetoden samt udvikling af en ny ydelse i VISO med tilbud om yderligere
rådgivning på myndighedsniveau. Desuden indgår der opfølgning på danmarkskortet over
omgørelsesprocenter, en styrket ankestatistik og fast track i Ankestyrelsen for behandlingen af
klager over kommunernes nye afgørelser i hjemviste sager. Endelig afsættes der midler til bistand til
borgere, der ikke selv er i stand til at klage, og til afholdelse af en retssikkerhedskonference, ligesom
der indføres en pligt for kommunerne til at offentliggøre deres sagsbehandlingstider på kommunens
hjemmeside. Der afsættes i alt 53,4 mio. kr. i perioden 2018-2021. Hermed har satspuljepartierne
tilkendegivet, at der er fulgt op på betænkningen til B 149.



Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser
Satspuljepartierne er enige om at udvide varslingsordningen som led i revisionen af servicelovens
voksenbestemmelser. Udvidelsen skal sikre, at borgere, der klager til Ankestyrelsen over
kommunens afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af de omfattede typer af hjælp, kan beholde
hjælpen uændret i perioden for klagesagsbehandlingen. Det betyder i de tilfælde, hvor borgeren
klager til Ankestyrelsen, at iværksættelse af kommunens afgørelse først påbegyndes, når
varslingsperioden på 14 uger er udløbet. Hermed skal en borger med fx en BPA-ordning eller andre
3 ordninger, jf. servicelovens § 3a, ikke opsige sine hjælpere i perioden. Der afsættes i alt 230,0 mio.
kr. i perioden 2018-2021.



Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af den eksisterende ordning om
individuel handicapkørsel, som i dag kun omfatter svært bevægelseshæmmede, således at den

også kommer til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Ordningen indføres ved en lovændring, og
der er således tale om varig finansiering. Der afsættes i alt 85,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 og 33
mio. kr. årligt herefter (permanent). Herudover er satspuljepartierne som led i udvidelsen af
ordningen enige om at omprioritere 30,0 mio. kr., der blev afsat til Transportordning for blinde og
svagsynede med aftalen om satspuljen for 2017-2020.


Forhøjelse af Handicappuljen
Satspuljepartierne er enige om at forhøje Handicappuljen i perioden 2018-2021 til støtte til aktiviteter
i form af koloniophold, familieferier i ind- og udland samt kursusvirksomhed for handicappede børn
og unge samt deres søskende og forældre. Der afsættes i alt 17,2 mio. kr. i perioden 2018-2021 til
initiativet og herefter 4,3 mio. kr. årligt permanent.

