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n KL har udarbejdet en administrativ infor-

mation til kommunerne, som har haft om-

gående konsekvenser for de udviklings-

hæmmede. Et eksempel på disse konse-

kvenser kan læses i artiklen om Sølundfe-

stivalen. Det er et konkret eksempel på, at 

situationen truer en enestående dansk 

kulturbegivenhed og rammer de udvik-

lingshæmmedes mulighed for at udfolde 

sig hårdt. Det er blot et ud af mange ek-

sempler.

Baggrunden for den administrative 

skrivelse fra KL er en kendelse, der har 

dømt den hidtidige praksis, hvor kommu-

ulykkelig og urimelig 
situation for udviklingshæmmede
Kommunalbestyrelsen har ikke længere ret til at opkræve betaling fra borgeren til 
at dække personalets omkostninger til at tage med på en ferie eller udflugt.

nen har betalt lønnen, mens den udvik-

lingshæmmede selv har stået for ledsage-

rens kost, transport, billetter etc., som 

ulovlig brugerbetaling.

Skrivelsen slår fast, at kommunen ikke 

må kræve betaling for at yde hjælp. Det 

har mange kommuner hverken økonomi 

eller vilje til. Konsekvensen er, at mange af 

de store personlige oplevelser, som ture, 

festivaler og ferier, for de udviklingshæm-

mede kan forsvinde.

Skriger til himlen

Konsekvensen er udtrykt præcist af ledel-

sen for Botilbuddene Lionslund, Boliger-

ne, Tranumparken og Lundedammen i 
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Brøndby Kommune. I en åben henvendel-

se til Socialministeriet, KL og LEV skriver 

de blandt andet:

”I 2014 vil der af økonomiske årsager 

tilbydes 7 dages ferie på en evt. storkoloni 

samlet for hver adresse, da vi ikke på no-

gen måder kan finde økonomi til anden 

form for rejseaktivitet.”

Og videre hedder det:

”Så alt i alt er det en stor forringelse og 

indskrænkning af den enkelte borgers ret 

til at forvalte sine penge, som han eller hun 

selv ønsker. Det er en forskelsbehandling i 

sådan en vid udstrækning, set fra vores 

perspektiv, at det skriger til himlen. Det er 

diskriminerende i sådan en karakter, at 

man føler sig hensat til gamle dage med 

Åndsvageforsorgen, lommepenge og stor-

drift uden hensyntagen til den enkelte bor-

Ligeværd opfordrer til, at Socialministeren, 
Kommunernes Landsforening og organisationerne 

på området hurtigt finder en løsning på den 
urimelige og umyndiggørende situation for de 

udviklingshæmmede. 
Det er en ulykkelig situation, som ingen parter 

kan være tjent med fortsætter.

gers drømme, ønsker, fantasi og økono-

mi”.

Skrivelsen slutter med:

”Så nu vil man fremover se os komme i 

store busser til sovesalskolonier eller på 

den årlige skovtur. Slut er oplevelsen af 

borgere med nedsat fysisk og psykisk funk-

tionsevne i biografer, på restauranter, i tea-

ter, til koncerter, til festivaller, på charterfe-

rie m.m. – og så kan man jo overveje om 

det er en gevinst eller et tab for alle os an-

dre ”normale”, som vil fortsætte ovenstå-

ende aktiviteter efter vores økonomiske 

formåenhed og sammen med de menne-

sker, som vi relaterer os til?” 

Urimelig umyndiggørelse

- Det er en helt urimelig og uholdbar situa-

tion de udviklingshæmmede er havnet i. 

Det er ikke rimeligt, at de udviklingshæm-
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mede bliver hensat til kun at opholde sig i institutioner og bofællesskaber 

og højst komme på en fælles tur en gang eller to om året, siger Bent 

Lunø, medlem af Ligeværd og tidligere formand for bestyrelsen i Randers 

Bo- og Erhvervstræning.

- Det er en helt uhørt umyndiggørelse af de udviklingshæmmede, at de 

ikke af egen lomme må betale deres faste ledsager og hjælper for at del-

tage i en ferie eller for eksempel en tur til Sølundfestivalen. Forholdet til en 

hjælper er ganske privat, og det er ikke rimeligt, at de så bliver henvist til 

mennesker de ikke kender eller har et forhold til, fortsætter Bent Lunø. 

faktaboks:
”De udviklingshæmmede må ikke betale deres 
faste hjælper i en institution til at tage med på 
festivalen. Praksis har gennem mange år været, 
at kommunen har betalt lønnen, mens den ud-
viklingshæmmede selv har stået for ledsagerens 
kost, transport, billetter etc.
Nu skal udgiften lægges ind i driften og taksten. 
Det har mange kommuner hverken økonomi el-
ler vilje til. Konsekvensen er at mange af de store 
oplevelser for de udviklingshæmmede forsvinder. 
En af dem kan være Sølundfestivalen.”
 Thor Byrgesen

”Jeg synes i princippet, at det er helt rigtigt, at 
brugerne ikke burde/skulle behøve betale for sit 
personale, men det er jo helt håbløst, hvis det i 
praksis kommer til at betyde, at de så bare slet 
ikke kan komme af sted på tur og ferie, fordi der 
ikke følger midler med til den beslutning. Jeg sy-
nes, det er super, at I gør opmærksom på det!”.
Mimi Kviat

” Ingen skal bilde mig ind, at kommunerne kan 
finde disse penge i deres budgetter, så mon ikke 
ledsageture, beboerferier og andre fornøjelser 
forsvinder. Det tror jeg.”
Bente Odgaard

Kommentarerne er hentet fra Facebookprofilen: 
https://www.facebook.com/brugerbetalingeller-
kommunaletilskud som er etableret af Mediesko-
len Juno. Siden omfatter interview og videoer, 
der forklarer problemerne og viser elevernes 
holdninger.


