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Høringssvar fra Handicaprådet til de vejledende serviceniveauer gældende for 
handicapområdet - handicapkompenserende bestemmelser for børn og unge  

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

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: 

 

I høringsmaterialet har man præciseret, hvilke børn og unge, der kan få støtte efter de i Serviceloven 

handicapkompenserende bestemmelser.  

1. Børn og unge med en varigt og betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.  

2. Børn og unge med en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

 

Vi har forståelse for baggrunden for denne præcisering af børnene, men ser også nogle udfordringer 

når børn og unge med ADHD og OCD falder udenfor målgrupperne. Det ser vi som et problem. 

 

side 5 øverst, en sproglig formulering til børn i gruppe 1, som kan skabe en unødig bekymring. 

Der står ”barnets tilstand vil ikke med tiden ændre sig væsentligt”. Denne formulering bekymrer os,  

i disse tider, hvor der er politisk fokus på, ”hvad der kan betale sig”. Vi vil understrege, at alle børn – 

uanset funktionsnedsættelse – har et udviklingspotentiale og kan udvikle sig med en målrettet 

pædagogisk /terapeutisk indsats.  Dette bør måske tilføjes- eller sætningen blødes op, eller slettes. 

Til målgruppe 2, stadig øverst side 5, står ”svære udviklingsforstyrrelser” - hvad dækker det over? 

Målgruppeafgrænsning (nederst side 5), finder vi uklar og dårligt beskrevet.” Et barn med ADHD eller 

OCD  "eller en anden af den type udviklingsforstyrrelser"? Hvad betyder dette? Det kan dække over 

normal begavet børn med Asperger. Det kan faktisk dække alle former for psykisk handicap hvis barnet 

er normalt begavet. Så skriv det!  Vi må anbefale, at dette afsnit skrives om eller helt fjernes 
 

Herudover har vi kun et par kommentarer til servicelovens § 41, dækning af merudgifter  

S 8.   

Barnepige – Det forventes, at I dækker jeres behov for barnepige ved at trække på jeres netværk og 

familie. Hvis I har brug for afløsning i hjemmet for at blive aflastet, vil jeres ansøgning blive behandlet 

efter reglerne om aflastning og afløsning. 

Ændringsforslag til teksten 

”Det forventes” udskiftes med ”Det anbefales, af hensyn til barnet, at I dækker jeres behov… osv.”  

s. 8 

Computer, tablets, smartphones og mobiltelefoner – I skal selv afholde udgifterne, da der er tale om 

almindelige forbrugsgoder i enhver familie. 

Forslag til tilføjelse til teksten 

Har barnet, på grund af sin funktionsnedsættelse, behov for særlige kommunikationshjælpemidler, eller 

behov for særligt betjeningsudstyr til computer, eller behov for særlige programmer o. lign. Er det en 

ekstra udgift, på grund af barnets funktionsnedsættelse, som kommunen eller skolen skal bevilge.  

(skal formuleres korrekt af kommunen)  

Med venlig hilsen  

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

DHs brugerrepræsentanter i Handicaprådet 

 


