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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 20. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 583 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 583 

”Hvad er ministerens holdning til etablering af en grundpakke, som indeholder stan-
dardbevillinger og retningslinjer, som Dansk Blindesamfund har foreslået, jf. artiklen 

»Blinde Paloma mistede støttepædagog - nu kræves der lovændringer« af 19. januar 

2020?” 

Svar: 

Det må ikke være en kamp at få eller beholde den hjælp, som man har brug for – heller 

ikke for børn, unge og voksne med synshandicap. Derfor forstår jeg også godt Dansk 

Blindesamfunds ønske om en grundpakke, som det er beskrevet i artiklen. 

I forhold til de af de nævnte indsatser, som hører under mit område – fx hjælpemidler 

efter serviceloven, træning i at gå med stok og kurser til borgere og pårørende – vil 

indførelsen af en fast grundpakke dog bryde med det grundlæggende princip om, at 

hjælp og støtte altid skal gives ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte 

borgers behov. Denne vurdering skal sikre, at vi som samfund altid tager højde for de 

individuelle forskelle, der er mellem mennesker – også mennesker, som har et syns-

handicap eller en anden funktionsnedsættelse til fælles.  

For mig er respekten for menneskers forskellighed et meget væsentligt princip. Derfor 

skal man tænke sig grundigt om, inden man overvejer at indføre faste og ensartede 

grundpakker, som per automatik skal tildeles alle mennesker med synshandicap, uan-

set deres egne, individuelle ønsker og behov.  

De konkrete forslag om rettigheder til børn med synshandicap, som nævnes i artiklen, 

handler om støtte i dagtilbud og sikring af pædagogiske kompetencer, som hører un-

der Børne- og Undervisningsministeriets ansvarsområde. Jeg har modtaget nedenstå-

ende bidrag fra børne- og undervisningsministeren herom:  

”Der henvises til svar på § 20 spm. nr. S 582 af 20. januar 2020 fra medlem af Folke-

tinget Anni Matthiesen (V), hvor jeg har kommenteret på den sag, der omtales i den 

artikel, der henvises til i dette spørgsmål. 

Det er min overbevisning, at en kvalificeret vurdering tæt på barnet er den mest hen-

sigtsmæssige måde at sikre, at støtten er tilpasset det enkelte barn. Jeg har derfor hel-

ler ingen planer om at ændre gældende regler på mit område.” 

Som det fremgår af finansloven for 2020 vil regeringen inden sommerferien sætte 

gang i en større evaluering af organiseringen og kvaliteten i tilbuddene på det speciali-
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serede socialområde. I den forbindelse vil vi også se på hjælpen til mennesker med 

synshandicap. Evalueringen vil danne grundlag for videre overvejelser om konkrete 

ændringer på området. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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