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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalgt 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 5. januar 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 169 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 169: 

”Hvad mener ministeren om, at en person med en fremadskridende sygdom som ALS 
kan søge en BPA-ordning i april måned, men i januar måned året efter, hvor funkti-
onsniveauet allerede er markant nedsat, ved personen fortsat ikke, om han får den 
nødvendige hjælp?” 

Svar: 

Det følger af retssikkerhedslovens § 3, at en kommune skal behandle alle spørgsmål 

om hjælp så hurtigt som muligt. Den enkelte kommunalbestyrelse skal endvidere på 

de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen 

af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.  

 

Jeg har stor forståelse for, at en borger med en fremadskridende sygdom kan have et 

særligt stort ønske om en hurtig afklaring af sine muligheder for hjælp. Jeg mener da 

også, at myndighederne i en sådan situation bør søge at fremskynde sagsbehandlin-

gen mest muligt. Det gælder såvel kommune som klageinstans. 

 

Hvor hurtigt en konkret sag kan afgøres vil imidlertid bero på omstændighederne, 

herunder ikke mindst sagens kompleksitet og dermed omfanget af oplysninger og 

vurderinger, der skal tilvejebringes. Selv om alle parter arbejder for en hurtig afklaring, 

kan der således være forhold, der skal afdækkes, før en afgørelse kan træffes.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 

Sagsnr. 

2018 - 146 

 

Doknr. 

540470 

 

Dato 

26-01-2018 

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18
SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 169
Offentligt


	Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 5. januar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 169 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
	Spørgsmål nr. 169:
	Svar:

