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Til Socialforvaltningen

Høringssvar vedr. forlængelse af sagsbehandlingsfrister på 
handicapområdet i Københavns Kommune 
Handicaprådet takker for det fremsendte høringsmateriale. Det er vigtigt at 
sagsbehandlingsfristerne afspejler virkeligheden samt at borgernes sager 
behandles hurtigt og korrekt. 
 
Handicaprådet finder det ærgerligt, at det er nødvendigt at forlænge 
sagsbehandlingsfristerne på handicapområdet, da dette kan resultere i, at 
nogle borgere ikke kan deltage i samfundslivet. Mange mennesker er 
afhængige af forskellige hjælpemidler, og det er afgørende for disse 
menneskers hverdag, at sagsbehandlingen af forslagets omtalte paragraffer i 
foretages hurtigt og effektivt.  
 
Sagsbehandlingsfristerne er tidligere blevet forlænget, og derfor frygter 
Handicaprådet, at dette kan blive et tilbagevendende problem. 
Sagsbehandlingstider skal ikke være længere end højst nødvendigt, og 
derfor bør lange sagsbehandlingsfrister ikke skyldes manglende personale til 
at betjene borgerne. 
 
Handicaprådet ser dog også gerne, at borgere får et realistisk billede af, hvor 
længe de skal vente før deres sag er færdigbehandlet. Det kan skabe 
frustration og uhensigtsmæssige situationer, hvis sagsbehandlingsfristerne 
ikke overholdes inden for den tid borgerne har fået oplyst ved påbegyndt 
sagsbehandling. Handicaprådet er opmærksomme på, at visse paragraffer 
kan være vanskelige at behandle inden for sagsbehandlingsfristerne grundet 
de beskrevne udefrakommende faktorer. Det er dog problematisk, at der 
lægges op til, at de foreslåede ændringer af sagsbehandlingsfristerne er 
permanente. Handicaprådet finder ikke de forslåede sagsbehandlingsfrister 
rimelige over for borgerne. 
 
Det er ikke tilfredsstillende at borgere eksempelvis risikerer at vente 16 uger 
på udvalgte større forbrugsgoder jf. § 113, da denne paragraf indeholder 
hjælpemidler, der er essentielle for, at nogle menneskers hverdag kan 
fungere. Handicaprådet mener ikke, at begrundelserne for at forlænge 
sagsbehandlingsfristen vedr. § 113 fra 8 til 16 uger er tilstrækkelige. I 
forhold til den enkelte borgers retssikkerhed er det ikke en relevant 
begrundelse, at Borgercenter Handicap har et stort antal af denne type sager. 
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Derudover kan det ikke være rigtigt, at det tager 16 uger at kortlægge 
borgerens faktiske gangdistance samt kørselsbehov og formål. Den 
foreslåede sagsbehandlingsfrist er helt urimelig lang for borgerne, og kan 
have store konsekvenser for deres hverdag. 
 
Handicaprådet henviser til, at der sættes ekstra fokus på rådgivning og 
vejledning af borgerne samt midlertidige løsninger i ventetiden, såfremt de 
foreslåede sagsbehandlingsfristerne bliver en realitet. 
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