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Forside: Den nye og færdige elev-værkstedsbygning ved siden af projektkontoret

Sommerglimt og en sommerhilsen
linjer, instrukser og stor uvished voksede virtuel fjernundervisning, bordgruppemøder,
morgensamlinger og allehånde arrangementer sideløbende med hjælpepakker og kompensationsordninger, tak for den politiske opbakning, som gav et perspektiv på, at vi nok
skulle komme igennem denne krise, der stod
foran os. Vi skulle holde sygdommen fra døren, mens vi holdt døren åben ind til livet.
Sidst i maj fik vi så beskeden om, at højskolerne måtte åbne igen, og vi lykkedes hen over
en uge med at tage imod 200 af de 215 hjemsendte elever, der vendte tilbage og afsluttede
semesteret på forbilledlig, men dog en hel anderledes vis. Det varmede vores alles hjerter,
at vi fik muligheden for at samles igen og få
det sidste skud af det bedst mulige Egmontliv
og en fælles afslutning.

Udenfor skinner solen fra en skyfri himmel,
vinduer og døre står på vid gab på hele Egmont Højskolen for at svale i sommervarmen
og rundt omkring høres musik, sang, latter og
samtaler fra kursisterne på uge 26. Og heldigvis for det, for det har ikke været en selvfølge,
at det ville være sådan, hvis vi går 3 måneder Forinden var der gået megen tid med at lave
vejledninger og genåbningsplaner med famitilbage.
liestrukturer, der kunne sikre en sundhedsDen 11. marts fik vi at vide, at stort set hele mæssig, fornuftig og ansvarlig hjemkomst til
samfundet skulle lukke ned pga. corona, og Højskolen. Planer som også undervisningsmidermed også landets højskoler, heriblandt os. nisteriet, kulturministeriet og sundhedsstyPå et døgns tid fik hele huset orkestreret den relsen havde ladet sig inspirere af, så kostskostore hjemsendelse, organiseret hjælp der- lerne gik fra at være superspreder til at blive
hjemme og sørget for at den meget uvante forsvarlige at genåbne.
situation blev så overskuelig, tryg og rolig som
overhovedet muligt. Tilbage på skolen blev 35 Til årets grundlovsmøde holdt Røstholdet tale.
elever, der ikke havde andre muligheder end Her blev der refereret til Sokrates gamle citat
at være her, som henover et par måneder vok- om ungdommens dårligdomme. Om det er
sede til 50 elever, og en ny måde at leve, spise Sokrates eller andre, så vil jeg ikke på nogen
og være sammen på blev den nye virkelighed måde være med til, at der er nogle der taler
på Egmont. Rundt omkring i Danmark blev dårligt om ungdommen af i dag. Fandme nej,
den nye situation også løst af alle vores elever, får jeg lyst til at sige.
som vendte hjem til en uvis tid.
Det som eleverne udrettede og gennemleJeg skal ikke lægge skjul på, at vi i den første vede sammen kalder på en helt særlig tak og
tid ikke havde en så rolig nattesøvn. Bekym- en helt særlig opmærksomhed. Tak tålmodigringerne for alle eleverne, medarbejdere og heden. Tak for at vente. Tak for at hjælpe elselve skolen var store, men igennem retnings- ler vente på at kunne hjælpe. Tak for at holde
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båndet og forbindelsen til Egmont og hinanden. Tak for virtualiteten. Tak for at lade jer
isolere i flere måneder. Tak for at tage jer af
hinanden, tage om hinanden, tage hinanden
seriøst, tage ansvar for jer selv og hinanden.

komme afsted. Desværre er der enkelte som
kun kommer afsted i en enkelt uge i stedet for
2, men det vigtigste for os har været, at der
blev mulighed for alle. Til efteråret starter vi
op med lidt færre elever end vanligt, for at det
hele kan lade sig gøre, men forhåbentligt med
Tak for at tage afsted med usikkerheden i hånfærre retningslinjer og en anden situation end
den, men mest af alt tak for at vende tilbage.
forårets.
Men det er ikke gjort med eleverne. Havde
Mens det hele fandt sted i foråret er vores
det ikke været for alle kollegernes utrættelige
nye værksted blevet færdigt, og vi glæder os
indsat, var det hele ikke lykkedes. En stor og
enormt meget til at tage de nye lyse og lækre
varm tak til hele huset. Til alle der er en del
lokaler i brug hen over sommeren og til efterEgmont Højskolen. Tak for at I alle har været
året. 280 m2 til fælles bedste og håndværksmed til at håndtere usikkerheden, tvivlen, de
mæssig, kreativ og skabende arbejde.
anderledes vilkår og alle de praktiske og menneskelige udfordringer, der har stået foran os i I Vandhalla får vi efter lang tids forhandling
de seneste tre måneder. En særlig tak til Karin, skiftet klinkerne i det store bassin, så vi ikke
som endnu en gang har ydet mere end man i fremtiden skal bekymre os om de rasler af
synes er menneskeligt muligt. Af hjertet tak til henover natten. Vi glæder os til at der er vand
jer alle sammen.
i igen til efteråret.
Alt sammen betyder også at vi heldigvis kan
afholde sommerkurser henover sommeren,
dog med lidt færre kursister end normalt. En
del har meldt afbud, da man har vurderet at
være i en særlig risiko og på enkelte kurser
har vi desværre været nødsaget til at sætte
loft på. Når vi er 100 kursister kan vi afholde
kurserne på forsvarlig vis, og det betyder at
alle, der har tilmeldt sig sommerkursus kan

Vi er også startet på etablering af en tilgængelig, bæredygtig og biodivers skovhave, hvor
der skal læres, sanses og leves.
Rigtig god sommer til jer allesammen
Kærlig hilsen
Søren
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Siden sidst
Nu må vi ikke håbe, at der kommer en ny corona-pandemi til efteråret, som nogen frygter.
En stor cadeau til Egmont Højskolen for at de
fik det til at fungere på trods af de store udfordringer, der har været.
Sommerkurser
Der bliver på trods af coronaen arrangeret
sommerkurser på Egmont Højskolen i ugerne
26 - 30. Kurserne vil blive arrangeret i reduceret form med max 100 kursister på hvert hold
for at overholde coronareglerne. De kursister,
der er kommet med, er rigtig glade for det,
selvom det ikke bliver, som det plejer. Elevforeningen er igen med til Sommersjov i uge 28,
og temaet i år er humor, og selvom det bliver i
reduceret form, skal det nok blive super godt.
Ulempen ved det reducerede antal kursister
er, at ikke alle kan komme med.

af Jens Bork, formand for Elevforeningen
Sikke et forår vi har været igennem. Egmont
Højskolen startede i januar med 215 forventningsfulde elever. Coronatruslen lurede i baggrunden men ingen troede, at virussen ville
komme til Danmark. Sidst i februar frem til
den 11. marts gik det pludselig stærkt. Der
opstod mange tilfælde af smittede. Den 11.
marts lukkede statsministeren landet ned,
hvilket betød, at eleverne på Egmont Højskolen blev sendt hjem. De fleste troede, at det
nok kun tog et par uger, og så ville alt være ved
det gamle igen.

På Egmont Højskolen er der blevet bygget et
superflot nyt elev-værksted på 290m² med de
moderne faciliteter, der skal være. Glæd jer til
at se det, når I engang kommer forbi Egmont
Højskolen.

Fra Elevforeningens side har vi pga corona
aflyst vores rejse, som vi tilbyder en gang om
året til syden. Det ville også have været helt
Men nej, det tog næsten tre måneder, før umuligt at komme af sted på grund af alle de
eleverne kunne komme tilbage, hvor det lyk- nedlukninger, der er verden rundt. Vi må håkedes at få de sidste tre uger af semesteret på be, at det bliver bedre næste år.
Egmont Højskolen, hvilket alle var glade for, og
gensynsglæden var stor. Der var dog få elever, Elevstævnet til efteråret bliver udsat
der havde fået lov til at blive på Egmont Høj- Elevforeningen og forstander Søren M. Kriskolen under nedlukningen, da de ikke havde stensen er i dialog om, hvad vi gør med elevandre steder at være, og deres hverdag foregik stævnet til efteråret i de her corona tider.
så efter de regler, der var for at undgå smitte. Sådan som det ser ud i skrivende stund, er
De hjemsendte elever blev undervist online. der stor sandsynlighed for, at stævnet bliver
Igen en kæmpe indsats fra Egmont Højskolen skubbet til maj måned næste år, hvor coronaen gerne skulle være historie. Det, vi er bange
for at få alt til at fungere trods alt.
for, er, at evt smitte skulle kunne brede sig i en
stævneweekend, hvor vi kan være samlet op
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til 800 mennesker. Dette kunne få uoverskuelige konsekvenser for stævnet men også for
Egmont Højskolen, der kan risikere at måtte
lukke ned. Det, der er vigtigst, er, at Egmont
kan køre den daglige gang, og så må stævnet
skubbes. Til det kommende bestyrelsesmøde
i elevforeningen til august skal vi snakke om,
hvad vi gør, og derefter vil der komme en udmelding.
Alle ønskes en rigtig god sommer.
»VI MØDES PÅ EGMONT«
I de her corona tider pas godt jer selv og hinanden.
Jens Bork

Et hold elever, tilbage efter den ufrivillige hjemsendelse, bliver orienteret
6

Flere skal i job med håndholdt indsats
og gode historier
Dansk Handicap Forbunds arbejde for et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med handicap fortsætter. Et nyt projekt ”Vi gør en forskel – gør du?”, som
netop er blevet bevilget, skal sikre, at flere mennesker med funktionsnedsættelser får foden inden for på arbejdsmarkedet frem mod 2022.
I et nyt projekt skal Dansk Handicap Forbund
sammen med en række samarbejdspartnere
sikre, at flere langtidsledige med en funktionsnedsættelse får job eller kommer i uddannelse.

tæt, så det sikres, at der sker et ordentligt og
realistisk match mellem den jobsøgende og
den kommende arbejdsgiver. Desuden etableres et såkaldt efterværn i projektet, som skal
sikre, at den jobsøgende og arbejdsgiveren
finder hinanden fra starten af for at sikre en
Projektet, som løber over de næste to år, er
langvarig og tilfredsstillende ansættelse for
støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rebegge parter.
kruttering (STAR), og det trækker på mange af
de erfaringer, som Dansk Handicap Forbund Dette fokus på både den jobsøgende og arhar fra tidligere projekter.
bejdsgiveren er i noget, som Dansk Handicap
Forbund går meget op i, da det er nøglen til
Blandt andet er der fokus på en mere håndat sikre varig beskæftigelse. Det mener netholdt indsats, hvor der i projektet ansættes en
værkschef i Dansk Handicap Forbund Kurt
såkaldt jobformidler, som skal finde og følge
Holm Nielsen.
de jobsøgende med funktionsnedsættelser
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Illustration: Niels Poulsen

”Vi ved, hvor vigtigt det er, at medarbejder og
arbejdsgiver finder og forstår hinanden, hvis
det skal ende godt. Derfor er efterværnet vigtigt, og vi vil samtidig bidrage med den viden,
vi har gennem 95 år som handicaporganisation, og fra tidligere beskæftigelsesprojekter,
som vi har gennemført,” siger han.

at ansætte fra den målgruppe. Derfor er det
også en del af dette projekt,” konstaterer Kurt
Holm Nielsen.
Kurt Holm Nielsen er projektleder i projektet,
som er støttet af STAR. Og han er både stolt
og glad over, at Dansk Handicap Forbund har
fået bevilget pengene til at realisere projektet.

Derudover er det også et element i projektet,
at virksomhederne deler deres gode historier
med hinanden, så de dermed inspirerer flere
til at tage et socialt ansvar og ansætte en fra
målgruppen. Vigtigheden af at virksomheder
deler succeshistorier med hinanden på det
her område, ved vi fra projektet ”Fjern barriererne”, som forbundet offentliggjorde resultaterne af i 2018.

”Det fortæller mig, at vores medlemmer og
den målgruppe, de repræsenterer på arbejdsmarkedet, er i fokus, og at man ønsker at gøre
en ekstra indsats her. Det er vi meget glade
for, for vi ved, at de både kan og vil bidrage,
når blot de barrierer, der findes for dem, bliver
gjort mindre,” siger Kurt Holm Nielsen.
Projektet ”VI gør en forskel – gør du?” løber
frem til 2022 og er støttet med 3.246.848,83
kr. af STAR. Projektet gennemføres i Fredericia,
Furesø og Skanderborg Kommuner. Derudover er blandt andet Salling Group og Danske
Malermestre samarbejdspartnere i projektet.

”Fra ”Fjern barriererne” ved vi, at virksomheder inspireres meget af hinanden, og særligt
virksomheder, som ikke tidligere har haft ansat
mennesker med handicap, finder det vigtigt at
høre om andre virksomheders erfaringer med
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I en tid med corona er der fortsat fuld tryk
på det handicappolitiske arbejde
Nedlukning af Danmark har for en tid sat aktiviteterne i Dansk Handicap Forbund
på pause, men trods de særlige omstændigheder er der fortsat fuld tryk på det
handicappolitiske arbejde. Landsformand Susanne Olsen komme her med en sammenfatning af den seneste tids arbejde i forbundet.
Af Susanne Olsen
formand for Dansk Handicap Forbund
Corona-situationen har for en tid ændret en
del på hverdagen i Dansk Handicap Forbund.
Mest mærkbart for medlemmerne har været
stoppet for de fysiske aktiviteter og aktiviteter
over hele landet. Det er en svær situation, for
netop det at mødes for at dele erfaringer og
nyde det sociale fællesskab er meget vigtigt
for mange medlemmer. Men aktiviteterne er
også vigtige for forbundets politiske arbejde,
fordi de lokale aktiviteter er en vigtig vej til at
opnå den viden, som gør det muligt for os at
arbejde interessepolitisk.

vores bisidderkorps, hvor de bisiddere, som
ikke er i en risikogruppe, kan tage opgaver,
hvis de selv har mod på det. De vil blive forsynet med de relevante værnemidler, men
På sekretariatsniveau og i forbundets udvalg vi håber på medlemmernes forståelse for, at
har vi indført nye arbejdsgange og rutiner. Fra bisidderne i en længere periode vil køre på et
dag ét af nedlukningen var vores rådgivnings- meget lavt blus.
team operationelt. Det skyldes, at teamet i Står man i en svær situation, opfordrer vi derfor
forvejen arbejder hjemmefra via onlinesyste- til, at man drøfter sagen med vores rådgivere
mer, så omvæltningen for dem var ikke så stor. og sammen lægger en plan for den bedst muDerfor er det også muligt for os at være der lige gennemførelse af de møder, man skal til.
for medlemmerne og give dem den sparring,
Det politiske arbejde er ikke stoppet
de har behov for. I begyndelsen af perioden,
I forhold til det handicappolitiske arbejde, så
hvor der var usikkerhed om, hvordan hjælpen
har nedlukningen betydet, at mange politiske
for det enkelte medlem ville se ud, fyldte de
problemstillinger blev nedprioriteret af det
spørgsmål selvfølgelig meget – både i forhold
politiske system, fordi alle kræfter er brugt på
til kompenserende hjælp, men også i forhold
at håndtere corona-situationen, men det har
til jobsituation m.v.
ikke betydet, at vi har stoppet vores arbejde.
Langsomt gang i bisidderne
Tværtimod har vi benyttet tiden til at opruste
I takt med den generelle åbning af samfundet
på en række områder. Det har for eksempel
kigger vi lige nu på en forsigtig genåbning af
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været muligt at foretage en del reseacharbejde, som der normalt ikke er tid til, og vi har
haft tid til at planlægge de politiske temaer,
som vi gerne vil have fokus på, når situationen
normaliseres.
Forbundet arbejder netop nu med en række
emner:
Genåbningen af samfundet vil have vores helt
særlige fokus. Der har været indført nødberedskaber, og kun de mest basale funktioner
har været opretholdt. Det betyder, at mange
medlemmer for en tid har måttet undvære
dele af deres hjælp – fx ledsagelse. Det er helt
afgørende for os, at vi med genåbningen får
sikret, at vi vender tilbage til en hverdag, hvor
vores medlemmer igen vil opleve et acceptabelt niveau af kompensation i hverdagen.
Specialeplanlægning er et område, som har
høj prioritet, da vi siden kommunalreformen
har oplevet en markant afspecialisering af
handicapområdet og alt for stor forskellighed
i, hvilke tilbud man får, afhængigt af hvor man
bor. Regeringen har i det såkaldte forståelsespapir forud for regeringsdannelsen erklæret,
at man ville evaluere området og kigge på,
hvordan udfordringerne kan løses. Forbundet
indgår i denne forbindelse i en arbejdsgruppe
under Danske Handicaporganisationer (DH),
hvor vi sammen arbejder på at samle dokumentation for, at et løft af specialiseringen
er afgørende. Løsningen er ikke en forenklet
løsning, hvor man tager handicapområdet
fra kommunerne. I stedet skal det sikres, at
der findes stærke specialvidensenheder, som
kommunernes forpligtes til at bruge.

BPA-ordningerne (borgerstyret personlig
assistance) fylder meget i vores arbejde. I
rådgivningen ses fortsat et pres på området,
hvor mange kommuner forsætter en grænsesøgende afgørelsespraksis, som betyder, at
ordninger klippes i stykker. Der ses en tendens
til løndumping og uacceptabelt forskellige fortolkninger af udmålingskriterier fra kommune
til kommune, så derfor fokuserer vi i øjeblikket
på at samle alliancepartnere om at opnå en
enkel og ensartet model for udmåling, og det
kræver en national politisk løsning.
Hjælpemidler er et af de mest centrale områder i Dansk Handicap Forbunds arbejde. Vi
har indsamlet Ankestyrelsens tal for klagesager på området fra hele landet, og vi indgår i
et en arbejdsgruppe sammen med andre DHorganisationer, hvor vi forbereder en forbedret model med inddragelse af brugerne, når
kommunerne skal indkøbe hjælpemidler. Derudover indgår vi i alliancer med forskellige interessenter på tværs af brugerorganisationer,
faggrupper og brancheorganisationer, som
alle er enige om, at et løft af hjælpemiddelformidlingen i Danmark ikke alene er et gode
for det enkelte menneske med handicap, men
faktisk også er et udtryk for ’samfundssind’, da
bevilling af det rette hjælpemiddel forebygger
forværring af funktionsnedsættelsen og yderligere behandlings- og hjælpebehov.

Merudgiftsdækningen er også et aktuelt fokusområde. I dag dømmes mange med reelle
merudgifter ude af personkredsen, og ordningen er voldsomt bureaukratisk, så der bruges
rigtig mange mandetimer på noget, der i virkeligheden burde kunne afklares mere eller
Det kræver blandt andet en finansieringsre- mindre automatisk. Der er behov for at finde
form, som sikrer, at det ikke som i dag er kom- en ny forenklet model, og forbundet har dermunens økonomi, der afgøre, hvilken hjælp for gennemført en række politiske møder hen
borgeren skal tilbydes.
over vinteren med partiernes handicapord-
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førere, og senest har vi gennem DH fremlagt del specialiseret viden på området. Den særlikonkrete ændringsforslag, som netop nu lig- ge periode, vi har været i med corona, har væger i Social- og Indenrigsministeriet.
ret værdifuld, fordi vi har fået mulighed for at
integrere meget af den specialviden, vi har opVelfærdsteknologi et også et prioritetsomnået i vores politiske arbejde, hvilket betyder,
råde for forbundet. Vi har igennem flere år
at vi går meget kvalificeret ind i den nærmeste
interesseret os meget for, hvad der skal til,
fremtid i forhold til at kunne påvirke området
for at vores medlemmer går ind for brugen
politisk. Vores projekter viser nemlig, hvilke
af nye teknologiske løsninger. Svaret er, at det
indsatser og greb der er særligt effektive, og
handler om, at borgerens egen motivation og
det vil vi naturligvis gerne have politikerne til
selvbestemmelse er afgørende for, om det
at fremme, så flere får en reel chance på aropleves som en succes. Vores engagement
bejdsmarkedet.
i området har betydet, at vi er trådt ind i en
følgegruppe på et projekt om test af velfærds- Tilgængelighed og universelt design må helteknologiske løsninger på botilbud. Projektet ler ikke glemmes i denne tid. Der skal bygges,
styres af Kommunernes Landsforening og Er- så alle kan anvende faciliteterne. Det gælder
goteraputforeningen. Følgegruppen består, fx, hvis man, som det er foreslået politisk, efud over Dansk Handicap Forbund, af fagfor- ter krisen igangsætter offentlige byggerier for
bund, uddannelsesinstitutioner og andre eks- at styrke økonomien. Universelt design står
perter. Vores rolle er at varetage brugernes fortsat ikke først for, når der igangsættes bygsynspunkter og pege på de steder, hvor man gerier, og derfor har vi en bunden opgave i at
kan komme til at overse borgrens behov.
få kilet viden om begrebet ind alle steder, hvor
det kan lade sig gøre.
Digitalisering fylder mere og mere i borgernes hverdag, og udviklingen peger i retning Verdensmålene er fortsat i fokus, og det er
af, at man overvejer anvendelse af automati- vores forventning, at situationen med genåbserede afgørelser og kunstig intelligens i op- ning af samfundet vil kræve et skærpet fokus
gaveudførelsen. Den slags indeholder poten- på de grundlæggende principper. De kan nemtielt risici; for hvordan sikres det, at borgerens lig anvendes til at erindre om, at en national
retssikkerhed holdes i hævd, når opgaverne krise, som den vi netop har oplevet, ikke er et
udføres online? Spørgsmål om retssikkerhed argument for at skære i handicapområdet. Vi
og datasikkerhed hænger sammen. Derfor er har grundlæggende rettigheder, og de må ikke
vi glade for, at vi får indflydelse gennem Digi- gradbøjes. Internt arbejder vi også på at fortaliseringsstyrelsens nye Advisory Board, hvor berede de næste års arbejde, hvor kongresvi har fået plads for en treårig periode.
sen til efteråret skal kigge på målsætninger for
vores arbejde – blandt andet i sammenhæng
Beskæftigelsesområdet er også et af de ommed verdensmålene.
råder, vi satser stærkt på. Vi arbejder med
særligt fokus på det praktiske niveau, og vi
står i spidsen for projekter, som løfter beskæftigelsesindsatsen i en række kommuner og
yder konsulentbistand, da vi har opbygget en
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Her bliver eleverne orienteret om skolens forestående nedlukning pga. Covid-19

Vandhalla ligger i øjeblikket brak pga. en nødvendig reparation af alle fliserne i det store bassin. Pga. Covid-19 trækker det ud men vi håber at kunne åbne igen omkring 1. oktober.
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Grundlovsdag blev afholdt på den store plæne med behørig afstand mens arrangementet
blev sendt live på Facebook.

←
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Vi har påbegyndt projekt Skovhaven, hvis første spæde spadestik kan anes i toppen af billedet.
Skovhaven skal udmønte sig i en mangfoldighed af planter og træer omkring amfi-scenen.
Det stjerneformede telt er et af mange, der blev opstillet på skolens grund i de sidste uger
af forårssemesteret, så så meget undervisning som muligt kunne foregå udendørs med den
behørige afstand.
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Kommentar:
Ændringer af et presset BPA-område skal ske
med brugerne i centrum
Det er afgørende, at regeringen tager det på sig at udarbejde en central udmålingsmodel på BPA-området, hvis det reelle frie valg af arbejdsgiver, når man har
en BPA-ordning, skal opretholdes. Men det må ikke ske, uden at brugerne er tæt
inddraget.
Af Susanne Olsen
formand for Dansk Handicap Forbund

ministrationsbeløbet i nogle kommuner er så
lavt, at den enkelte borger ikke har mulighed
for at give arbejdsgiveransvaret fra sig og/eller
sikre overenskomstmæssige lønninger til sine
BPA-området (borgerstyret personlig assi- hjælpere.
stance) er presset på mange områder. Onsdag
Derudover vil en central udmålingsmodel
i denne uge kunne man læse et indlæg af FOA
sikre, at man har større mulighed for at flytte
og Handicapbranchen Danmark i Altinget,
med sin BPA-ordning til en anden kommune,
hvor de argumenterer for, at det ikke må væog det vil samtidig afbureaukratisere området
re postnummeret, der afgør kvaliteten af den
markant og spare en lang række klager.
BPA-ordning, man kan få. Det er vi helt enige i.
Når det er sagt, er det selvsagt afgørende, at
Ligesom FOA og Handicapbranchen Danmark
indholdet i modellen er det rigtige, når man
mener vi i Dansk Handicap Forbund, at det er
går i gang med den politiske proces for at gøre
helt nødvendigt, at vi får en udmålingsmodel
op med de åbenlyse fejl og mangler, BPA-ordfor den enkelte BPA-ordnings økonomi og
ningen har. For udmåling af tilskuddet er ikke
et kontant tilskud. Det skal sikre, at man kan
det eneste problem.
vælge den foretrukne arbejdsgivervirksomhed eller -forening og aflønne på overens- Derfor er det vigtigt, at handicaporganisakomstmæssige vilkår. I mange kommuner er tionerne inddrages tæt i arbejdet, så vi sikrer,
det såkaldte administrationsbeløb, som gives at brugernes interesser varetages bedst mutil borgere eller arbejdsgivervirksomheder ligt. Vi kender de mennesker, det her handler
og -foreninger, som administrerer den en- om, da mange af dem er medlem hos os. Derkelte ordning, for nedadgående. Det er helt for forventer vi også at blive inddraget, så vi
nødvendigt, at der fra centralt hold sikres et får en bæredygtig model, hvor alle parter er
tilstrækkeligt beløb, så BPA-borgeren har et enige om det præcise indhold af en endelig
reelt frit valg om, hvordan han eller hun øn- løsning.
sker BPA-ordningen tilrettelagt. Som det er i
dag, så er der reelt ikke noget frit valg, da ad-
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Lad øget tilgængelighed komme
i kølvandet på coronaen
Corona-krisen har bragt megen dårligdom med sig, men måske kan der på den
anden side komme et mere tilgængeligt samfund ud af det. Det kræver, at politikerne fortsætter med at gå i den retning, de allerede har vist, de kan.
Lad fremtiden komme. Sådan kunne man fristes til at sige, når man læser, at kommunerne
ifølge en rundspørge fra KL er klar til at bruge
knap 22 milliarder kroner næste år på nybygning og renovering. Det kommer oven i de 2.5
milliarder kroner, der allerede er rykket frem
til 2020 som følge af corona-krisen og den efterfølgende suspendering af anlægsloftet i år.

mod 2026 vil investere knap 4.8 milliarder
kroner til forbedret tilgængelighed svarende
til 792 millioner kroner årligt. Det er en forhøjelse på 90 procent til tilgængelighed, og det
vil forbedre tilgængeligheden i 7.900 almene
boliger.
Det er svært at få armene ned, når man læser
sådan en nyhed. Det viser, at vores politikere
vil os og vores medlemmer, og at de ønsker
sig et samfund, hvor alle kan være med og har
lige muligheder for at bo og arbejde. Det er jo i
øvrigt helt i tråd med verdensmålenes princip
om, at ingen skal efterlades på bagsmækken.

Om kommunerne får lov til at bruge alle de
mange milliarder kroner afhænger dog af,
om regeringen er klar til også at suspendere
anlægsloftet for næste år for at få gang i økonomien. Ellers kan kommunerne kun få lov
at bruge godt 19 milliarder kroner, hvis loftet
I Dansk Handicap Forbund vil vi glæde os til at
bliver det samme, som det var i år før suspenbidrage til at se de tilgængelighedsløsninger,
deringen.
man kommer frem til. Samtidig vil vi bifalde,
Herfra skal der ikke herske nogen tvivl om, at hvis denne corona-krise, som vi er midt i, ville
det ville være både godt og klogt, hvis regerin- medføre, at man vil lade kommunerne bruge
gen lod kommunerne renovere og bygge, som flere penge på anlægsbudgettet og sikre en
de planlægger. Det er nemlig godt for vores bedre og mere tilgængelig offentlig byggemedlemmer – og i øvrigt for alle andre.
masse rundt om i landet. Det trænger vi til, for
det halter desværre stadig meget på tilgænFor når man bygger nyt og renoverer, skal det
gelighedsområdet, og det rimer hverken på
samtidig ske med en øget tilgængelighed for
verdensmål eller universelt design.
øje. Nybyggeri og omfattende renoveringer
kan være med til at udbrede det universelle
design, som sikrer, at alle kan bruge de bygninger, der kommer ud af det.
Det er meget opløftende at se, at regeringen
med den store boligaftale, som blev præsenteret i sidste uge, umiddelbart ser ud til at ville
prioritere en øget tilgængelighed til boliger og
bygninger. Her kunne man læse, at man frem
15

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden:
Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
Ny rapport udarbejdet af Embedsværket og Advokatsamfundet dokumenterer
endnu engang de store udfordringer, der ses på handicapområdet, og som Dansk
Handicap Forbund har kendt til i årevis.
Det står skidt til med retssikkerheden på
handicapområdet. Det har handicaporganisationerne vidst og råbt op om i årevis, og nu
dokumenteres det endnu engang i en ny rapport, som Embedsværket har udarbejdet for
Advokatrådet.

og forbundet har da også arbejdet tæt sammen med Embedsværket og bidraget med
både viden fra vores rådgivningsarbejde og
konkrete eksempler til baggrund for udarbejdelsen af rapporten.

Ud over de nedslående tal kommer rapporten
også med en række anbefalinger til, hvordan
området kan rettes op, og retssikkerheden
genskabes. Blandt andet foreslår Advokatrådet, at der oprettes en såkaldt retssikkerhedsfond, som kommuner, der uberettiget har
givet afslag på en ydelse, skal indbetale deres
besparelse til. Pengene i fonden kan blandt
andet bruges til kompensation, rådgivning og
forskning til gavn for borgere med et handiDesværre er det ikke en nyhed for Dansk Hancap, så midlerne bliver på området og er med
dicap Forbund, at tallene ser ud, som de gør,
Ud af de 7.226 borgere, som i 2019 klagede
til Ankestyrelsen, fik 42 procent – over 3.000
borgere – enten medhold, eller deres kommune fik besked om, at sagen skal behandles
igen. På børneområdet er det over halvdelen
af sagerne, der skal behandles igen, og antallet
af sager med fejl er steget jævnt siden 2013,
viser tallene i rapporten.
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til at rette op på retssikkerheden på længere som gør, at man som borger kan fungere på
sigt, skriver Advokatrådet.
lige fod med andre borgere,” siger Susanne
Olsen.
Og det er grundlæggende en god idé, mener
landsformand i Dansk Handicap Forbund Su- Heldigvis er der lyspunkter. Fx er der flere og
sanne Olsen.
flere, der ønsker at få ændret reglerne, så de
svageste borgere ikke oplever krænkelser af
”Vi støtter de grundlæggende idéer om, at
deres grundlæggende retssikkerhed. Regerinder skal etableres ordninger med godtgørelgen har forud for regeringsdannelsen i 2019
ser, når borgernes retssikkerhed krænkes. Det
meldt ud, at ’det ikke skal være en kamp med
handler simpelthen om at fjerne kommunerkommunen at få den hjælp, man har behov
nes incitament til at spare gennem grænsefor’, og det er et skridt i den rigtige retning.
søgende afgørelsespraksis. I dag har vi en siMen det er selvfølgelig ikke nok, understreger
tuation, hvor mange borgere direkte oplever
landsformanden.
krænkelse af deres retssikkerhed, og det går
ikke, mener hun.
”Fakta er desværre, at det ikke er blevet bedre. Og hvad skal der egentlig til for at få en
Grundlæggende handler det om at få trimmet
holdbar løsning? Vi tror en form for godtgørelsystemet, mener Susanne Olsen, så ret er ret.
sesordning, som rapporten peger på, vil være
”Det handler ikke om at kræver urimeligheder, afgørende,” siger Susanne Olsen
men blot om at man som minimum er sikret
det fundament af kompenserende ordninger,

LÆS HELE RAPPORTEN HER:
https://bit.ly/2Va2Khx
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Utilstrækkelig løsning til mennesker
med overvågningsbehov
Dansk Handicap Forbund har modtaget det nye lovforslag omkring etablering af
en overvågningsløsning for mennesker med handicap, som modtager hjælp efter
§ 95. Desværre løser lovforslaget ikke problemerne for størstedelen af medlemmer med overvågningsbehov i Dansk Handicap Forbund.
I fem år har Dansk Handicap Forbund og en
række andre handicaporganisationer kæmpet
for at få politikerne til at forstå, hvor fatalt det
er for den enkelte borger, at der ikke er skabt
en hjemmel til overvågning efter servicelovens § 95.

mange medlemmer, som står med problemer,
hører til voksengruppen, og dermed står de
fortsat uden hjælp. En fast aldersgrænse giver
ingen mening, fordi problemet rammer uden
hensyn til alder, og beslutningen om kun at
hjælpe i nattetimer er lige så uforståelig, da
overvågningsbehov ikke er noget, man proSituationen betyder, at ansvaret for at hjælpe
grammerer sig ud af,” siger Susanne Olsen..
den enkelte lægges over på det private netværk, og det eneste alternativ er, at borgerne Hun mener, at man med forslaget skubber
må vælge at flytte til et botilbud eller pleje- problematikken foran sig.
hjem.
”I det store billede handler det her om meNu er der fremlagt en løsning, som imøde- get få mennesker, som til gengæld er nogle af
kommer unge op til 23 år, men kun i natteti- dem, der står med de allermest indgribende
merne. Undtagelsesvis kan støtten fortsættes funktionsnedsættelser. En løsning på dette
for borgere, som kun forventes at leve i kort problem ville udgøre et næsten usynligt beløb
tid. Og det ærgrer landsformand Susanne Ol- – sammenlignet med de beløb, man i øjebliksen, at det ikke er lykkes politikerne at finde ket sender ud for at holde hånden under boren løsning for alle dem – uanset alder – som er gere og samfund. Måske ville det beløb, der
ramt af problematikken. For behovet for over- allerede er afsat til området, i realiteten endda
vågning stopper ikke efter det fyldte 23. år.
kunne hjælpe alle, som står med problemet,”
konstaterer Susanne Olsen.
”For Dansk Handicap Forbunds medlemmer
er løsningen ikke engang en halv, men snarere Dansk Handicap Forbund fortsætter arbejdet
en kvart løsning, som slet ikke imødekommer for at hjælpe denne gruppe, så alle med bevores målgruppe. Vi har en lille gruppe, som hov for overvågning kan få det, også dem, der
kan blive hjulpet i en begrænset periode, men modtager hjælp efter servicelovens § 95.
LÆS LOVFORSLAGET HER:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63979
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Adresser, elevforeningens bestyrelse
Formand
Jens Bork, medlem af højskolens bestyrelse
Vestervænget 39, 7323 Give

Tlf. 20 46 25 72
jbork@stofanet.dk

Næstformand
Wilton Jensen, medlem af højskolens bestyrelse
Bakkedraget 8, 7490 Aulum

Tlf. 30 74 24 57
orluff52@live.dk

Kasserer
Tina Laursen
Færøvej 79, 9800 Hjørring

Tlf. 28 96 37 80
tinabl70@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Axel Damm
Ny Munkegade 16b, 1., 8000 Aarhus C

Tlf. 28 55 14 72
axeldamm@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Rene Hansen
Brøndby Møllevej 9, 2605 Brøndby

Tlf. 27 12 86 40
rph1969@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Johanne Bach
Vestervænget 75, 7323 Give

Tlf. 27 57 74 83
johannebach@gmail.com

Elevholdsrepræsentant 2019
Anna Holm Graversen
Skovtoften 52, 8550 Ryomgaard

Tlf. 60 24 58 70
annaholmgraversen@hotmail.dk

Elevholdsrepræsentant 2019
Amalie Højsgaard Hornemann
Sankt Olufs Gade 2A, 3.th., 8000 Aarhus C

Tlf. 40 35 41 32
aho@egmont-hs.dk

1. suppleant
Julius Adrian Hintze
Nordborggade 34, 5.1., 8000 Aarhus C

Tlf. 60 29 47 02
julius.hintze@hotmail.com

2. suppleant
Mikkel Smidstrup
Buen 9 B st., 9800 Hjørring
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