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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) har d. 17. januar 2020 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 577 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. S 577: 

”Hvad er ministerens holdning til det forløb, Nikolaj har været igennem, som beskre-

vet i artiklen »Kommune fjerner ledsager fra ordløs handicappet: Du forklarer ikke dit 

behov« bragt i Jydske-Vestkysten Esbjerg den 8. januar 2020, og hvis reglerne på om-

rådet er overholdt, mener ministeren så, at de virker efter hensigten?” 

Svar: 

Jeg bliver naturligvis dybt berørt af at læse om forløbet, der er beskrevet i artiklen, 

hvor et menneske med handicap og de pårørende oplever at skulle igennem en opsli-

dende kamp for at få den hjælp, som de ser som nødvendig i hverdagen. Og jeg finder 

det tankevækkende, at det tilsyneladende har været nødvendigt at gå til pressen, før 

kommunen er villig til at genoverveje sagen. 

Sådan må det aldrig være, for det er altid kommunens ansvar at sikre, at mennesker 

med handicap får den hjælp, de har brug for. Og kommunen skal løbende følge op i de 

enkelte sager og sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål og afspejler borgerens 

behov. 

En afgørelse om ændret hjælp til en borger skal altid træffes ud fra en konkret og indi-

viduel vurdering, og det aktuelle vejledende serviceniveau skal derfor fraviges, hvis 

borgerens behov gør det nødvendigt. 

Det afgørende er, at kommunerne, når de ændrer i deres serviceniveau, og særligt hvis 

de reducerer eller frakender hjælp i konkrete sager, altid sikrer sig, at det nye service-

niveau ligger inden for lovgivningens rammer, og at borgeren ikke efterlades med 

udækkede hjælpebehov. Dette går jeg naturligvis ud fra, at kommunerne efterlever, så 

borgerne ikke skal kæmpe for nødvendig hjælp. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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