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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 6. maj 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 408 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (UFG). 

Spørgsmål nr. 408: 

”Vil ministeren overveje, om det vil være mere praktisk og 

retssikkerhedsmæssigt betryggende, hvis man samler afgørelseskompetencen 

på handicapområdet til færre enheder end de i dag 98 kommuner, så man kan 

sikre en mere specialiseret og ensartet sagsbehandling? Der henvises til, at 

det blev nævnt under besvarelsen af SOU alm. del - samrådsspørgsmål Æ den 

5. maj 2022 om Rigsrevisionens rapport om forvaltningen på handicapområdet, 

at handicapområdet tilsyneladende er så komplekst, at sagsbehandlerne ikke 

er i stand til klart at vurdere, om en afgørelse er en afgørelse med klageadgang 

eller faktisk forvaltningsvirksomhed.” 

 

Svar: 

Indledningsvis vil jeg pointere, at mine bemærkninger på samrådet, som der 

refereres til i spørgsmålet, relaterer sig til den forskellige tilgang til 

afgørelsesbegrebet i forhold til kvaliteten i kommunernes data og ikke i forhold 

til borgernes mulighed for at klage. 

 

Dernæst kan det oplyses, at der allerede i dag er nogle greb, som skal 

understøtte, at der i kommunerne træffes afgørelse på et fagligt kompetent 

grundlag. Blandt disse greb kan nævnes muligheden for at indhente rådgivning 

fra VISO i komplekse sager samt Ankestyrelsens praksiskoordinerende 

virksomhed og vejledning og tilbud om undervisning til kommunerne i forhold til 

deres sagsbehandling.  

 

Regeringen mener imidlertid, at der er behov for yderligere greb og har netop 

fremlagt sit udspil til opfølgning på evalueringen af det specialiserede 

socialområde. Udspillet beskriver regeringens forslag til udrulning af en 

national specialeplanlægning på det specialiserede socialområde, som skal 

fremme specialisering og kvalitet i indsatserne til børn, unge og voksne med 

handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer.  

 

Specialeplanlægningen vil regeringen supplere med flere tiltag, som skal 

hjælpe de kommunale sagsbehandlere til at træffe afgørelser på et fagligt 

kompetent grundlag, herunder styrket rådgivning fra de nye 

rådgivingsfunktioner, visitationsretningslinjer og forløbsbeskrivelser til 

sagsbehandlerne.  
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Jeg ser frem til at fortsætte forhandlingerne med Folketingets partier om den 

fremtidige indretning af det specialiserede socialområde med afsæt i 

regeringens udspil. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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