HJÆLP til selvhjælp:
Favrskov Kommune har vedtaget ”Udviklingsplan for Handicap og Psykiatri” (se evt.
referatet fra Social og Sundhedsudvalget den 8. marts 2011) og vil følge op på denne med
en række initiativer. Det overordnede mål er at spare et større millionbeløb på
Handicapområdet.
Vi vil ridse op, hvad familierne skal være opmærksomme på.
Favrskov Kommune må IKKE reducere i bevilget støtte af nogen art med henvisning
til Kommunens økonomi.
Hvis der fratages eller reduceres i bevilget støtte kan dette kun ske på lovligt grundlag,
hvis Sagsbehandleren kan dokumentere, at støttebehovet er reduceret eller helt
væk.
Børn:
Et af initiativerne vil være at revisitere alle bevillinger, d.v.s., alt hvad der er bevilget af f.
eks. aflastning, lønkompensation, merudgifter, medicin, transport, handicapridning, o.s.v.
kan og vil i de fleste tilfælde blive taget op til fornyet behandling af Sagsbehandleren.
Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den hjælp der er bevilget er udtryk for
noget man har ret til jfr. Serviceloven. Der vil ofte være tale om, at der er visiteret til f. eks.
et antal døgns aflastning, hvorpå der bevilges et mindre antal døgn. Man får således ikke
det antal døgn der er visiteret til og det er dette i forvejen begrænsede antal døgn der skal
spares yderligere på. Det samme er gældende for hvad der i øvrigt er bevilget.
Folkeskole- fritvalg gælder også vore børn. Men ofte er udbuddet meget begrænset. Er
dit barn på en skole udenfor Favrskov kommune kan I risikere, at kommunen vil hjemtage
barnet. Favrskov kommune skal som minimum tilbyde et tilsvarende skoletilbud.
Overgangen fra barn til voksen:
STU- Når den unge skal overgå til andet skoletilbud end folkeskolen, har Favrskov
kommune strammet op når det gælder STU, som er den særligt tilrettelagte
ungdomsuddannelse. Antallet af ansøgninger er i de seneste 3 år eksploderet på det
område- fra 3 elever til nu 50 elever. Favrskov kommune har derfor oprettet STU i
sommeren 2010 og der er yderligere planer om at indgå et samarbejde med Syddjurs
kommune på blandt andet autisme-området.
Snitfladekontakt:
Når den unge er 16,5 år skal Børn- og familieafdelingen oplyse Voksen-handicap
afdelingen om at den unge nærmer sig de 18 år. Som pårørende til den unge vil det være
en god ide selv at kontakte Børn -og familieafd. for at sikre sig, at den overlevering rent
faktisk har fundet sted.
Førtidspension:
§ 49 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010.
Socialrådgiveren fra Børn- og familieafdelingen skal igangsætte ansøgning om
førtidspension.
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Voksen:
Pension:
I henhold til lov om social pension er det muligt at indbetale “frivilligt ATP og SUPP-bidrag”,
som er et bidrag til den fremtidige folkepension. Borgeren betaler 1/3 og kommunen
indbetaler 2/3. Der skal udfyldes et skema, som skal sendes til kommunen. Dette vil ofte
være en god ide, men kontakt dog først kommunen inden ansøgningen sendes, da der i
særlige tilfælde kan forekomme en nedsættelse af udbetalingen af andre ydelser, som
man får fra kommunen.
http://www.penst.dk/da/Regler-og-tal/Satser-2011/Foertidspensionfoer2003.aspx
Visitation til botilbud- hvis der ønskes et botilbud § 108 vil vi anbefale, at I kontakter
socialrådgiveren inden den unge er 17,5 år. Af flere årsager- dels er der mangel på
pladser og dels er sagsbehandlingstiden lang. Favrskov kommune har taget en
principbeslutning vedrørende nye visitationer; at alle borgere hjemhørende i kommunen
skal som 1. valg visiteres til et kommunens egne tilbud. Og det er uanset om I og den
unge har fundet et sted, hvor I ønsker et botilbud. I henhold til Servicelovens § 108 har
borgeren ret til frit at vælge et botilbud jfr. § 15 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387
af 12. december 2006 om betaling for botilbud mv. Der er faldet en afgørelse i Den Sociale
Ankestyrelse.
Er man allerede bosiddende udenfor Favrskov kommune vil socialrådgiveren i henhold til
“Udviklingsplan for handicap og psykiatri” forsøge at motivere borgeren til at flytte. Det er
ikke tilladt at tvangsflytte en borger. Det skal være på frivillig basis, hvis borgeren skal
flytte.
Et andet initiativ vil være at motivere beboere fra eksisterende Botilbud til lavere
normerede Botilbud, Opgangsfællesskab eller ”fleksible boliger” i tilknytning til
eksisterende Botilbud. Ved at give bostøtte i eget hjem kan kommunen spare en ikke
ubetydelig sum penge. Tilbuddet om at flytte kan ikke umiddelbart tages som udtryk for
Kommunal omsorg for den som får tilbuddet, men alene som en sparemulighed.
Man skal være forsigtig med at modtage et tilbud om at flytte til Opgangsfællesskab eller
”fleks-bolig”, disse boligformer vil kræve at beboeren er udadvendt, opsøgende i forhold til
fællesskab og generelt meget selvhjulpen og velfungerende. Mange udviklingshæmmede
som er flyttet ud i disse boligtyper er endt i ensomhed med en betydelig forringet
livskvalitet i forhold til livet i et Bofællesskab.
Ingen kan tvinges til at flytte fra eksisterende bolig mod deres vilje. Men hvis man
først er flyttet ud fra et Bofællesskab vil være meget vanskeligt og tage lang tid at
komme tilbage.
Favrskov Kommune vil forsøge at hjemtage udviklingshæmmede fra Botilbud i andre
Kommuner med henvisning til, at Favrskov Kommunes tilbud er billigere. Et tilbud vil som
hovedregel kun være billigere, hvis det er dårligere, f.eks. flytning fra et tilbud med
døgndækning til et tilbud uden døgndækning. Hvis Kommunen tilbyder et alternativ skal
man være meget opmærksom på om tilbuddene er sammenlignelige i forhold til pris,
indhold, personalenormering m.v. Det vil i den forbindelse IKKE være rimeligt at

HJÆLP til selvhjælp:
sammenligne tilbud, hvortil der f. eks. er ventetid i et år. Ved sammenligning af tilbud skal
disse være umiddelbart tilgængelige, der kan ske store ændringer i løbet af et år.
Pårørende som bisidder:
Hvis man skal hjælpe en pårørende over 18 år i sagsbehandling vil det ofte være en fordel
at der er udfærdiget ”Fuldmagt til partsrepræsentation”. Foreligger der en fuldmagt kan der
ikke disponeres uden at pårørende er involveret i sagsbehandlingen.
Man kan anmode om aktindsigt og få en kopi af det der foreligger i en sag. Det vil være en
fordel at have sagens akter forud for et møde og at man i øvrigt er så godt forberedt som
muligt.
Man skal ved møder være opmærksom på, at Sagsbehandleren kan vælge at tage notater
til et ”Internt arbejdspapir”. Dette papir er IKKE en del af en journal og man kan således
IKKE få aktindsigt i dette og har ikke mulighed for at kontrollere om indholdet er korrekt.
Råd og vejledning:
Det er meget vigtigt at være velforberedt, da man ikke skal forvente, at sagsbehandleren
hjælper borgeren/pårørende. Man skal selv vide, hvad man har ret eller krav på.
Det kan være meget svært at ”klare sig” som part og/eller pårørende f. eks. i forbindelse
med møder med sagsbehandler m. fl. Ved Handleplansmøder er det meget vigtigt at få
påpeget og konkretiseret støttebehov og problemstillinger og at dette fremgår tydeligt af
referatet. Det er forhold som kan tages op flere år senere og bliver brugt og misbrugt".
Man har altid ret til at have en bisidder med til et møde og man bestemmer selv hvem man
vil have med.
Man kan få råd og vejledning i forb. m. sagsbehandling mange steder. Mange foreninger,
har tilknyttet rådgivere:
Landsforeningen LEV og andre landsforeninger
DUKH- Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet,
Socialministeriets Klagevejledning på hjemmeside,
Retshjælpen (gratis)
Ovenstående er udfærdiget af lægmand på baggrund af adskillige års erfaringer med
sagsbehandling i Favrskov Kommune, og skal alene betragtes som en hjælp til at søge
kvalificeret bistand.
Hinnerup, 5. april 2011.

