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Høringssvar vedr. revision af gældende sagsbehandlingsfrister 

Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale. Det er en 

vigtig opgave at sikre, at sagsbehandlingsfristerne matcher den reelle 

tid, det tager for sagen at blive behandlet, så borgerne ved, hvad de 

kan forvente.  

 

Handicaprådet oplever under den nuværende praksis, at borgere 

gentagne gange kan få brev om, at sagsbehandlingsfristen overskrides, 

hvilket skaber frustrationer. Synlighed og gennemsigtighed omkring 

de reelle sagsbehandlingsfrister er derfor afgørende.    

 

En sagsbehandlingstid må dog aldrig være længere end højst 

nødvendig for at imødekomme borgers behov for en effektiv og hurtig 

hjælp. Lange sagsbehandlingstider skal derfor ikke dække over 

manglende personale til at betjene borgeren. 

  

En hurtig sagsbehandling kan i sig selv være afgørende for, at der 

falder ro på en families situation, og det er muligt at se fremad igen. 

Handicaprådet har forståelse for, at der er administrative udfordringer 

ved at skulle indhente dokumentation fra en tredje part, og det er 

positivt, at der arbejdes med en systematisk rykkerprocedure.  

Proceduren ser dog desværre ikke ud til at virke tilfredsstillende, og 

det bør overvejes, om der skal anvendes en anden metode.  

 

Handicaprådet undres over, at fristerne ikke kan være kortere på 

genbevillinger end de foreslåede 6 uger i gennemsnit. Dette særligt 

taget i betragtning af, at de øvrige sagers frister forlænges væsentligt. 

Det er afgørende at huske på, at vi har at gøre med en gruppe 

mennesker, som er helt afhængige af at få hjælp, hvor en frist på op 

mod 16 ugers ventetid er urimelig.   Eksempelvis foreslås det at 

forlænge de nuværende frister med fire uger vedrørende merudgifter 

til børn (SEL § 41), mens sagsbehandlingsfristen alene sættes ned med 

to uger for løbende bevillinger. Det synes ikke at være et rimeligt 

forhold mellem forkortelsen, forlængelsen og den oprindelige 

fristfastsættelse.  

 

Det fremgår, at fristerne for nye ansøgninger generelt bliver forlænget. 

Nye ansøgninger kommer oftest fra familier, der er pressede pga. 

deres nye livssituation, som måske netop har ekstra meget brug for en 

hurtig afklaring.  

 

Særligt paragrafferne vedrørende BPA, hjælpemidler, tabt 

arbejdsfortjeneste og merudgifter har stor betydning for de berørte 

borgere, hvor to måneder er meget lang tid at vente. Hvis 
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sagsbehandlingsfristerne ikke kan gøres kortere, bør det sikres, at der 

er ekstra fokus på rådgivning og vejledning af borgerne i ventetiden 

og om muligt iværksætte midlertidige løsninger.   

 

Generelt undrer det Handicaprådet, at fristerne vedrørende tekniske 

hjælpemidler synes at være sat i forhold til om der skal afholdes et 

hjemmebesøg eller ej, og ikke i forhold til typen af hjælpemiddel – 

f.eks. om der skal bruges håndværkere til installering af hjælpemidlet, 

eller om hjælpemidlet kan leveres direkte til borgeren.  

 

Handicaprådet har udarbejdet otte anbefalinger på 

hjælpemiddelområdet. En af disse anbefalinger er, at borgere med 

behov for mindre hjælpemidler, eks. rollatorer, stokke og puder, skal 

kunne bevilliges og afhente deres hjælpemidler straks. Dernæst bør 

borgeren kunne bestille hjælpemidler selv direkte hos leverandøren, 

når deres behov er påvist og vedvarende. Dette vil både være mere 

effektivt og mere værdigt, at borgeren selv kan bestille sine 

hjælpemidler (f.eks. stomi-poser), i stedet for at skulle gå til 

kommunen, hvis de løber tør før tid. Endelig vil Handicaprådet også 

gerne opfordre til, at kommunen selv kontakter borgeren ved løbende 

bevillinger, i tilstrækkelig tid før bevillingen løber ud, så 

sagsbehandlingen kan nås i tide. 

   

Det nævnes i høringsmaterialet, at borgerne ofte indsender mangelfuld 

dokumentation. Det er ikke Handicaprådets opfattelse, at borgerne 

med vilje indsender forkert eller mangelfuld dokumentation, da det er 

i deres interesse at få sagen behandlet hurtigt. Handicaprådet 

anbefaler, at der kigges på, om vejledningen til borgeren omkring 

dokumentationskravene er fyldestgørende og letforståelige. 

Handicaprådet oplever, at kommunen ofte beder om unødig 

dokumentation, f.eks. genfremsendelse af dokumentation indsendt 

kort tid forinden, eller dokumentation for forhold, som burde være 

åbenlyst for enhver med et større kendskab til det pågældende 

handicap. 

  

Handicaprådet vil gerne afslutningsvis rose Socialforvaltningens 

arbejde for at nedsætte dokumentationskravene, og de 

uhensigtsmæssigheder de skaber, gennem dialog med KL og 

Socialministeriet. 

 

Med venlig hilsen 

 
Janne Sander 

Formand for Handicaprådet 


