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Høringssvar fra Handicaprådet til de vejledende serviceniveauer gældende for det 
specialiserede socialområde  

------------------------------------------ 

DHs brugerrepræsentanter i Handicaprådet har haft mulighed for at gennemlæse høringsmaterialet. 

Vi takker for, at det omfattende høringsmateriale er udsendt i god tid denne gang.  

Vi har følgende kommentarer: 
 

Vi finder, at retorikken og tilbud i dette høringsmateriale henvender sig hovedsageligt til 

ressourcesvage forældre og sårbare børn og unge fra ressourcesvage familier. Vi savner mere fokus på 

børn og unge med handicap og/eller børn og unge med indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som 

også hører til det specialiserede socialområde. Det er to vidt forskellige målgrupper med behov for 

forskellige indsatser. Det er alle børn og unge med særlige behov.  
 

Juridisk, hører begge grupper børn og unge med særlige behov under samme lovgivning i Serviceloven. 

Men der er en verden til forskel, når et barn må anbringes udenfor hjemmet på grund af omsorgssvigt 

eller misbrug hos forældrene – eller når en familie med et multihandicappet barn er nødt til at give op, 

hvis familien ikke modtager den nødvendige hjælp og støtte fra kommunen, og de derfor må give slip 

på deres barn til en døgninstitution for børn med særlige behov. I sådanne situationer virker 

betegnelsen ”en anbringelse udenfor hjemmet” meget stødende på forældre til børn med handicap.  

Som udgangspunkt, vil forældre til børn med handicap gerne beholde deres barn hjemme med den 

nødvendige hjælp 
 

Vi finder, at der er mange gode forebyggende indsatser på det specialiserede socialområde, som også 

omfatter børn og unge med nedsat funktionsevne.  Det skal fremgå tydeligere af materialet.  
 

Forudsætningen for mange af tilbuddene er, at der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse og en 

handleplan med konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den 

børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 

kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte. Det er rigtig godt! 

Ligeledes er det rigtigt godt, at der er fastlagt en tidsramme for opfølgning og evaluering af indsatsen. 
 

En børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50, omfatter også børn med handicap! 

Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold.  

Så børn og unge med handicap og funktionsnedsættelser er også en del af dette høringsmateriale på det 

specialiserede socialområde – det skal fremgå tydeligere.  
 

Et par slut kommentarer 

Side 17, under målgruppe: Vi foreslår en tilføjelse: Familier med et handicappet barn, der har behov for 

et pusterum, for at kunne A. Fungere som familie for deres andre børn.  

B. Få overskud til tage sig af deres handicappet barn 
 

Side 23, under målgruppe: "Evner at indgå i sociale fællesskaber" anbefales omformuleret, da 

nuværende tekst vil udelukke børn/unge med autisme. Det kunne omformuleres til:  

Den unge har følgende ressourcer til "helt eller delvist at kunne evne at indgå i sociale fællesskaber" 

Med venlig hilsen  

Bjarke Juul, Henrik Jess, Ottar Bingen-Jakobsen, Alice Hasselgren 

DHs brugerrepræsentanter i Handicaprådet 


