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Endnu et forældrekursus er veloverstået – 
en fantastisk weekend i gode rammer med 
spændende oplæg og workshops, der dæk-
kede bredt såvel alders- som emnemæssigt . 

Dette års forældrekursus var dog lidt an-
derledes end tidligere – kurset var planlagt 
sammen med Familienet, hvilket betød at tre 
hjælpere fra Familienet var ansvarlige for alt 
det praktiske – at oplægsholdere blev mod-
taget, at teknikken fungerede, at workshops 
blev skudt i gang og afsluttet m .m . 

Det betød, at en stor arbejdsbyrde var ta-
get fra bestyrelsens skuldre – ikke mindst 
Lene Simonsen og Lasse Ditlevsen . Lene og 
Lasse har de seneste år været ansvarlige for 
forældrekurset, og de oplevede for første gang 
at være på forældrekursus – sådan at forstå 
at de kunne deltage i kurset 100% uden at 
skulle sikre, at der var styr på næste oplæg 
eller næste workshop .

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige 
tak til alle, der deltog og ikke mindst for jeres 
engagement . Det er så livsbekræftende at mø-
des om det helt unikke, vi har tilfælles: Vores 
skønne børn med Downs syndrom . 

På generalforsamlingen måtte vi desværre 
tage afsked med to af bestyrelsens kapaciteter: 
Lasse Ditlevsen, der de seneste år har været 
foreningens kasserer og forældrekursusarran-
gør samt Lene Simonsen, der har været foræl-
drekursusansvarlig og sammen med Lasse har 
trukket det tunge læs med forældrekurserne . 
Tak for den tid I var med om bordet – jeres 
altid gode humør, inspiration og drive vil vi 
komme til at savne . Tak for godt samarbejde . 

Samtidig med at vi siger farvel og tak til 
Lene og Lasse, siger vi goddag og velkom-
men til tre nye ansigter i bestyrelsen: Diana 
Von Reiman, nyt bestyrelsesmedlem samt 

Jens Jahn og John Jensen, begge supplean-
ter . Velkommen i bestyrelsen . Vi glæder os 
til samarbejdet . 

Til august er der World Down Syndrome 
Congress i Indien . Det er planen at to fra 
bestyrelsen deltager i congressen . Bestyrelsen 
ser det som en vigtig opgave at hente viden 
om Downs syndrom til landet .

Lige om lidt er der valg i Danmark – i hvert 
fald senest til september . Jeg vil gerne opfordre 
til, at I deltager aktivt i valgmøder, der holdes 
i jeres område – stil kritiske spørgsmål til vil-
kårene for mennesker med handicap, hvordan 
ser man på gruppen – er det en gave eller en 
økonomisk belastning? (hvilket for mig er vig-
tigt at vide inden jeg sætter mit kryds) .  Mød 
op og gør opmærksom på, at der er en gruppe 
borgere, som har særlige behov – behov for, at 
andre arbejder for, at de får nogle gode vilkår, 
og ikke mindst får en hverdag med indhold, så 
de får livskvalitet i hverdagen . De har som alle 
andre behov for en aktiv hverdag med arbejde 
og træning/gåture, de har behov for at møde 
ligesindede, behov for sund og veltillavet mad, 
som de gerne selv er med til at fremstille (in-
gen færdigmad tak!) – De har behov for hjælp 
til en sund livsstil . Jeg tror på, at det vil give 
borgere med udviklingshæmning en meget 
mere meningsfyldt hverdag . 

Måske vi ses til aktivitetsweekenden, som 
finder sted sidste weekend i august: 28 .-30 . 
august 2015 . Følg med på vores hjemmeside 
mht . tilmelding .

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig dejlig som-
mer . Igen i år står der højskole på min ferieplan .

HUSK at sende ferieskildringer, sjove ople-
velser, hverdagshistorier, skønne billeder m .m . 
ind til redaktionen . Billeder som kan anven-
des både i bladet og i kalenderen (se side 4) .

NYT FRA BESTYRELSEN
Af Kirsten Sørensen
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BESTYRELSEN
Pr. 21. marts 2015

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig. 
Det sker på førstkommende bestyrelsesmøde, men her er navnene:

Thomas Hamann
Formand
formand@downssyndrom .dk

Karina Rhiger
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Kirsten Sørensen
Bestyrelsesmedlem, bladansvarlig, 
medlem af LEV’s hovedbestyrelse
medieudvalg@downssyndrom .dk

John Christensen
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Maria Bille Hansen
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Katarina Mejer
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Diana Von Reiman
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

John Jensen
Suppleant

Jens Jahn
Suppleant

Du er altid velkommen til at tage billeder til bladet.

Men brug dit kamera og ikke mobiltelefonen. Billeder taget med 
mobiltelefon er oftest grumsede og har dårlige farver – især ved 
 indendørs brug.

Sørg for at kameraet er sat til at tage billeder i en høj opløsning 
og send billedfilen i jpg-format til redaktøren – undlad at sætte 
 billederne ind i tekstdokumentet.

Brug dit kamera
NÅR DU TAGER BILLEDER TIL BLADET
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om en artikel til bladet . Bestyrelsen har afsat 
15 .000 kr . til aktivitetspuljen – hvert arrange-
ment kan støttes med op til 3000 kr .

Der er mange muligheder: Det kan være 
sodavandsdiskotek for unge, en skovtur, ju-
lestue, fastelavn, sommerudflugt eller andre 
sociale arrangementer, markering af 21 . marts, 
søskendedag, et foredrag for forældre, eller 
hvad det nu er, du lige synes, der mangler . . .

Baggrund for forslaget:
Der er færre lokale foreninger i Landsforenin-
gen Downs Syndrom, end der har været tidli-
gere . De lokale foreninger har typisk sørget for 
sociale arrangementer for børn med Downs 
syndrom og deres søskende og forældre .

I bestyrelsen vil vi gerne sætte gang i flere 
lokale arrangementer, men det behøver ikke 
nødvendigvis at ske ved at arbejde for opret-
telsen af afdelinger med vedtægter osv . Vi 
håber derfor, at denne mulighed vil fremme 
de gode ideer, der helt sikkert er hos jer .

Landsforeningen Downs Syndrom op-
fordrer alle medlemmer til at sætte gang 
i aktiviteter lokalt for mennesker med 
Downs syndrom og deres familier. Hvis 
det kræver penge, vil vi gerne støtte det 
økonomisk.

Af Lene Simonsen

Vi har ikke sat en masse kriterier op for støtte . 
Dog disse enkle: At målgruppen for aktivite-
terne er mennesker med Downs syndrom, 
børn, unge, voksne, og deres familier . Arran-
gementet skal være åbent for alle medlem-
mer (men kan godt være målrettet bestemte 
grupper, fx unge eller småbørn) . Geografisk 
skal det også være åbent udover tidligere amts-
grænser m .m . Det kan både være et enkelt-
stående arrangement og en aktivitet over flere 
gange, hvis det giver mening . Arrangementet 
skal annonceres på foreningens hjemmeside, 
facebookside og i bladet, og vi vil også bede 

AKTIVITETSPULJEN

Flere aktiviteter for menne-
sker med Downs syndrom og 
deres familier i hele landet.

AKTIVITETSPULJEN
Har du en god aktivitet?

Så beskriv den til bestyrelsen på 

downssyndrom@downssyndrom.dk

Vi glæder os til at følge jeres 

aktiviteter.
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FOTOFOTO
konkurrencekonkurrence

Af Katarina Mejer

Nu kan far og mor vinde de fede løbe-
bluser fra Run4Charity (se side 35). 
Det, I skal gøre, er at indsende det 
 bedste billede af jeres barn med Downs syndrom.

Billedet skal sendes til medieudvalg@downssyndrom.dk 
senest den 7. august 2015.
Billedet bliver offentliggjort i Down & Up 3/2015.
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Og han havde en lind strøm af ord om 
mange andre ting såsom betydningen af at 
gøre sig umage, at fokusere på processen 
frem for resultatet, at tænke positive tanker 
etc . Jeg blev inspireret til at tænke nærmere 
over mange af hans pointer og måske ændre 
lidt på nogle ting i hverdagen - ikke specielt 
i relation til Freja, men i lige så høj grad i 
forhold til vores andre børn og os selv .

Resten af kurset var også super brugbart 
med en masse gode oplæg, hvoraf der var 
to længere workshops, hvor vi havde valgt 
os ind på ét emne ud af 3-4 mulige . Vi har 
snuset lidt til Karlstadmodellen og havde 
derfor om søndagen valgt ”Kommunikation 
og Karlstadmodellen”, hvilket var en rigtig 
god måde at få et nærmere indblik i dette, 
og vi fik da i hvert fald lyst til at arbejde 
videre med det . 

Kurset sluttede af med et oplæg om sund 
kost og kostens betydning for hjernens funk-
tion . Her fik vi en ordentlig opsang, så i bilen 
på vej hjem fra weekenden blev der skåret 
ned på slikrationerne, og colaen var udskiftet 
med vand . 

Forældrekursus 2015
Nina, min hustru, og jeg besluttede at 
tage på forældrekursus på Brogården 
ved Middelfart. Vores lille datter Freja 
er lige blevet 1 år og ammes stadig, så 
hun kom også med på weekendtur. Der 
var 3 andre familier, der også havde 
babyer med. Vi er en stor familie med 
4 børn, så det var faktisk også første 
gang, vi bare havde tid os to sammen 
med vores datter.

Af Ole Fich

Efter velkomsten blev kurset startet med et 
meget inspirerende indlæg om positiv psy-
kologi med titlen ”Leg, læring og kreativitet 
– hvorfor glade børn lærer mere”, som blev 
leveret på en meget indlevende måde af Hans 
Henrik Knoop fra DPU . Han talte blandt 
andet om betydningen af at kunne fordybe 
sig (være i en ”flow”-tilstand) i leg eller andre 
ting, så man glemmer tid og sted . Han var også 
inde på, hvor vigtigt det er, at man beskæftiger 
sig med noget, der er sjovt og positivt, og som 
man er forholdsvis god til .
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sammen med andre familier, hvor vi har 
noget helt særligt til fælles . Brogården var 
i øvrigt en fantastisk ramme om weekenden 
med gode muligheder for hygge om aftenen 
og virkelig god mad . 

 Vi havde en rigtig udbytterig og sjov week-
end, som vi bestemt godt kunne tænke os at 
gentage . Jeg vil gerne sige tak til Landsfor-
eningen og bestyrelsen for at stable foræl-
drekurset på benene og også en særlig tak til 
de tre frivillige på Brogården, som hjalp med 
forskellige praktiske ting .

De forskellige oplæg var som sagt rigtig 
gode, men det allerbedste ved weekenden 
var faktisk at møde andre familier med børn 
med Downs syndrom og få hørt forskellige 
historier og udvekslet nogle erfaringer, og 
det var dejligt, at der også var god tid og 
pauser imellem oplæggene og en god lørdag 
aften at være sammen i . For de fleste af os 
er man den eneste i ens omgangskreds, der 
har et barn med Downs syndrom, og selv om 
vi kun bliver mødt meget positivt af andre 
i forhold til Freja, var det dejligt at være 
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Af Kirsten Sørensen

Traditionen tro afholder Landsforeningen 
Aktivitetsweekend i sensommeren.

SÆT KRYDS I KALENDEREN 
DEN 28.-30. AUGUST 2015 
Igen i år skal vi samles på Pindstrup Centeret
på Djursland, hvor der venter os nogle fornø-
jelige timer – både for store og små – god tid 
til leg, boldspil, spil, snak, netværk, kreativitet, 
hygge etc. Der arbejdes pt. på at få sat et rigtigt 
godt program sammen. 
Hold øje med hjemmesiden – det er her, du
får nærmere information om tilmelding.

A K T I V I T E T S W E E K E N D E N  2 0 1 5A K T I V I T E T S W E E K E N D E N  2 0 1 5
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Af Konsulent Erik JappeNYT FRA

Fremsendelse af yderligere 
oplysninger i klagesag

Forleden henvendte en borger sig til DUKH 
med spørgsmålet, om han kunne fremsende 
nye og mere aktuelle oplysninger i sin sag til 
kommunen, mens de var i gang med genvur-
deringen af hans klagesag . En anden borger 
var interesseret i at vide, om han under An-
kestyrelsens behandling af hans sag kunne 
fremsende nye oplysninger til Ankestyrel-
sen . Det korte svar er: Ja, borgeren kan godt 
fremsende nye oplysninger i klagesagen dels 
til kommunen, dels til Ankestyrelsen . Spørgs-
målet er så, i hvilket omfang myndighederne 
er forpligtet til at inddrage de nye oplysninger 
under behandlingen af borgernes klagesager . 
Det handler dette nummer af Praksisnyt om . 

Om nova
Nova betyder inddragelse af nye forhold i en 
sag . Dvs . i dette tilfælde borgerens adgang 
til bl .a . at fremsende nye og som oftest mere 
aktuelle oplysninger under klagesagens be-
handling . Udgangspunktet er, at der gælder 
en vidtstrakt ret for borgeren til at fremsende 
nye oplysninger til en klagesag, men dog med 
den begrænsning, at sagen ikke må miste sin 
identitet . Hvis borgerens fremsendelse af nye 

Hvad betyder det for en klagesag, at borgeren fremsender nye oplysninger 
til sagen under klagens behandling?

oplysninger således betyder, at sagen skifter 
karakter i en sådan grad, at der ikke længere 
er tale om samme sag, må det få som kon-
sekvens, at klageinstansen må se bort fra de 
fremsendte oplysninger . Det vil dog næppe 
være tilfældet i ret mange sager . I sådanne 
tilfælde kan der også blive tale om hjemvisning 
af sagen til fornyet behandling i kommunen .

Ombudsmanden udtaler i 2011, 14-3: 
”Regler om nova har … den tilfredsstillende 
konsekvens, at man lettere kommer frem til 
den afgørelse, som er den materielt rigtige på 
det tidspunkt, hvor det samlede forvaltnings-
system er færdig med behandlingen af sagen.”

Hvilket oplysningsgrundlag skal 
en sag afgøres ud fra?
Det er myndighederne, der ud fra official-
princippet og retssikkerhedslovens §10 skal 
sikre sig, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, 
at de kan træffe afgørelse i sagen . Official-
princippet indebærer, at også klagemyndig-
heden aktivt skal medvirke til, at ”sagen får 
den materielt rigtige afgørelse” (se således 
igen 2011, 14-3) .
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Kilde: Praksisnyt fra DUKH nr. 44, 
januar 2015

Fremsendelse af nye oplysninger under 
kommunens genvurdering
I DUKH har vi i flere tilfælde hørt fra borgere, 
at kommunen ikke vil inddrage nye oplysnin-
ger i sagen under kommunens genvurdering af 
borgerens klagesag . En kommune har henvist 
til, at genvurderingen udelukkende har fokus 
på at vurdere, om borgeren på tidspunktet for 
kommunens afgørelse har fået den korrekte 
afgørelse ud fra de allerede foreliggende oplys-
ninger i sagen . Kommunen har således alene 
genvurderet sagen på et ”historisk” grundlag 
og ikke på et aktuelt grundlag . Efter DUKH’s 
vurdering bør kommunen inddrage de nye 
oplysninger, som borgeren har fremsendt .

Endvidere skal det fremhæves, at der i 
retssikkerhedsbekendtgørelsens §12, stk . 3 
er anført, at hvis myndigheden ikke kan fær-
diggøre sin genvurdering inden for fristen 
på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere 
oplysninger, vurderinger og lignende, skal 
klageren have besked herom og om, hvornår 
genvurderingen kan forventes afsluttet . Det 
indikerer, at kommunen bør inddrage nye 
relevante oplysninger m .v . – også når det er 
borgeren, der fremsender dem til kommunen .

Efter DUKH’s opfattelse skal kommunerne 
altid træffe den juridisk set rigtige afgørelse, 
uanset om det sker i første omgang eller under 
genvurderingen . Derfor bør senere fremsendte 
oplysninger altid medinddrages jf . ovenfor 
om nova .

Fremsendelse af nye oplysninger under An-
kestyrelsens behandling af en klagesag
En borger kan altid fremsende nye og rele-

vante oplysninger til sin klagesag, når den 
ligger hos Ankestyrelsen . På Ankestyrelsens 
hjemmeside er det anført, at hvis en borger 
ønsker at bidrage med flere oplysninger til 
sin sag, skal borgeren som regel sende dem 
til Ankestyrelsen inden for 14 dage efter, at 
borgeren har fået bekræftelsesbrevet fra Anke-
styrelsen om, at klagen er modtaget . Men det 
betyder ikke, at borgeren ikke kan fremsende 
nye oplysninger på et senere tidspunkt – det 
kan borgeren godt .

Ankestyrelsen tager i sin behandling af 
klagesagen udgangspunkt i de faktiske op-
lysninger, der forelå, da kommunen traf sin 
afgørelse i sagen . Men samtidig vil og skal 
Ankestyrelsen inddrage eventuel nye oplys-
ninger i sagen . Herom skriver Jon Andersen 
i bogen Social Forvaltningsret (2012): ”Er 
der i mellemtiden indtrådt ændringer i bor-
gerens forhold, eller fremkommer der under 
klagesagens behandling nye oplysninger, både 
kan og skal de nye oplysninger inddrages i 
klageinstansens behandling af sagen, …  . 
Dette gælder, hvad enten de nye oplysninger 
kaster lys over forholdene, som de forelå, da 
underinstansen traf afgørelse, eller der er tale 
om senere indtrådte begivenheder, som for så 
vidt ændrer sagen i forhold til, da underin-
stansen traf afgørelse, …  .”

I DUKH rådgiver vi borgerne om denne 
mulighed for at fremsende nye oplysninger til 
Ankestyrelsen under hele klagesagens forløb, 
men også om at der kun fremsendes relevante 
oplysninger, der kan have betydning for kla-
gesagens udfald . Det skal ses i sammenhæng 
med, at fremsendelse af nye oplysninger kan »
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betyde en vis yderligere forsinkelse af kla-
gesagen .

Evt. hjemvisning af klagesag ved nova
Hvis der fremkommer nye oplysninger (nova) 
under Ankestyrelsens behandling af sagen, 
betyder det som tidligere nævnt ikke, at An-
kestyrelsen ikke kan træffe afgørelse i sagen .

Herom udtaler Folketingets Ombudsmand 
sig i 2004 .391: ”En praksis hvorefter nova i 
klageinstansens behandling – i det omfang 
oplysningen anses for væsentlig – automatisk 
fører til hjemvisning, er imidlertid efter min 
opfattelse for ufleksibel . 

I det omfang klageinstansen har det for-
nødne faktiske og retlige grundlag for at tage 
stilling til sagen, vil en hjemvisning til 1 . in-
stansen kunne være en unødig forhaling af sa-
gens behandling . Det vil i mange tilfælde være 
naturligt at lade rekursinstansen forholde sig 
materielt til de nye oplysningers betydning for 
sagens afgørelse for herved på dette grundlag 
at træffe den materielt set rigtige afgørelse .”

Så hvis sagen ikke har skiftet karakter i 
en sådan grad, at der ikke længere er tale om 
samme sag, skal Ankestyrelsen træffe afgø-
relse i den foreliggende klagesag .

Hvis lovgivningen ændres under 
klagesagens behandling
Hvis en borger har klaget over en afgørelse, 
som kommunen har truffet – og der efter kla-
gens indgivelse er sket ændringer i den berørte 
lovgivning – skal kommunen i sin genvurde-
ring og Ankestyrelsen i sin klagebehandling 
i visse tilfælde inddrage det nye regelsæt i 
sagens behandling . Det er et problem, som er 
beslægtet med spørgsmålet om nova .

Folketingets Ombudsmand udtaler sig om 
problemstillingen i 2011, 14-3: ”Hvis lovgiv-
ningen ændres efter at en kommune har truf-
fet afgørelse i en sag, men inden kommunen 
har genvurderet sagen som følge af en klage 
fra den berørte borger, vil det efter min mening 

afhænge af ændringens og sagens karakter 
om kommunen skal eller ikke skal inddrage 
ændringen i sin genvurdering af sagen .

Hvis der er tale om, at der med ændringen 
af lovgivningen er gennemført en stramning af 
reglerne, skal genvurderingen efter min opfat-
telse foretages på grundlag af de samme regler, 
der blev anvendt, da afgørelsen blev truffet . 
Det skyldes at lovgivningen ellers kunne få 
tilbagevirkende kraft .

Hvis der derimod er tale om, at der med 
ændringen af lovgivningen er gennemført en 
lempelse af reglerne – og hvis der ikke i selve 
ændringsloven, lovens forarbejder eller lig-
nende er taget udtrykkelig stilling til, hvordan 
myndighederne skal forholde sig i forhold til 
de sager, der verserer på ikrafttrædelsestids-
punktet – mener jeg, at kommunen skal ind-
drage de nye, lempeligere regler i forbindelse 
med sin genvurdering af sagen .”

Ombudsmanden anfører, at kommunen 
ud over at genvurdere sagen efter de tidli-
gere regler også bør vurdere sagen efter de 
nye regler . Hvis en bedømmelse efter de nye 
regler fører til, at sagen mister sin identitet, 
vil kommunen dog ikke skulle vurdere sagen 
efter de ændrede regler .

Afrunding
En borger kan i en klagesag altid fremsende 
nye oplysninger i klagesagen dels til kom-
munen, dels til Ankestyrelsen . Kommunen 
bør efter DUKH’s vurdering inddrage de nye 
oplysninger . Ankestyrelsen har en forpligtelse 
til at inddrage nye fremsendte oplysninger, så 
den korrekte juridiske afgørelse kan blive truf-
fet uden unødig forsinkelse . Det er hermed 
forudsat, at sagen ikke har skiftet karakter 
(identitet) på grund af de nye fremsendte 
oplysninger .
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- Manu Sareen fortjener ros for at lytte 
til kritikken – og for at drage konsekvensen . 
Det er langt fra altid, vi oplever, at politi-
kere, kan se en fejl i øjnene . Men det sker 
tydeligvis her .

- Men jeg synes, at det er noget af en fræk-
hed, når ministeren påstår, at forslaget er 
blevet til sammen med handicaporganisatio-
nerne . Vi har rejst denne kritik for længe siden 
i dialogen med ministeriets embedsmænd . 
Hvis den ikke kommer videre til ministeren, 
så kan det ikke være vores problem, siger 
Sytter Kristensen .

Stærkt sammenhold
Landsformanden er glad for det stærke sam-
menhold, der har været mellem DH’s med-
lemsorganisationer i kampen mod lovforslaget . 
Hele 15 valgte at indsende deres eget hørings-
svar til Socialministeriet, og det er langt flere 
end man almindeligvis ser i forbindelse med 
høringer .

- Sammenholdet har været stærkt - og alle 
har kunnet se, at lovforslaget ville betyde 
markante forringelser .

- Vi skal selvfølgelig glæde os over, at det 
lykkedes at bremse forslaget . Meget! Vi har 
godt nok ikke vundet noget – men vi har trods 
alt været med til at afværge en katastrofe, siger 
Sytter Kristensen .

Knapt var høringsfristen overstået, før so-
cialminister Manu Sareen valgte at trække 
det forslag til ændring af serviceloven, som 
blev sendt i høring kort inden jul . Lovforsla-
get blev fra dag et udsat for massiv kritik fra 
flere handicaporganisationer, herunder ikke 
mindst LEV .

Ændringerne ville nemlig have fået vold-
somme negative konsekvenser for menne-
sker med udviklingshæmning . Retten til 
aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet 
beskæftigelse ville eksempelvis være blevet 
afskaffet til fordel for en såkaldt tilbudsvifte, 
hvor kommunerne kunne substituere mellem 
forskellige ydelser . Det havde i løbet af kort 
tid ført til aflivning af princippet om ret til 
dagligt miljøskifte .

Klar opfordring til politikerne
Derfor var LEVs – og mange andre handicap-
organisationers – appel til socialministeren og 
politikerne på Christiansborg ganske klar: Tag 
forslaget af bordet!

Den opfordring valgte ministeren at lytte 
til, og lovforslaget blev trukket tilbage . Den 
besked modtog LEVs landsformand med stor 
tilfredshed:

- Vi arbejdede intenst imod dette lovforslag . 
Det havde været en katastrofe, hvis det var 
blevet den nye servicelov .

I sidste nummer af Down & Up var indlægget: ’Udsigt til massive forringelser’. 
Her følger et lille efterskrift om, hvorfor det var godt, forslaget blev taget af bordet. 
 Red. 

En fuser blev trukket tilbage
Regeringen trak sit forslag til ændring af serviceloven tilbage. 
Tilbage toget kom efter massiv kritik fra en bred kreds af handicap-
organisationer, faglige organisationer mv.

NYT FRA LEV
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L O K A L A F D E L I N G E R

■ DOWN AARHUS
Af Brita Pilegaard

Der er planlagt følgende arrangementer i Down Aarhus:
Den 14 . juni:   Kanotur på Julsø .
Slutningen af august:  Sommerfest med tur til Moesgaard Museum .
Efterårsarrangement:  Springhallen i Vejlby-Risskov .
Den 29 . november:  Julefest .

Dato for hhv . sommerfesten og efterårsarrangementet er endnu ikke fastsat . Nærmere info 
om de enkelte arrangementer fremsendes via mail til medlemmerne af Down Aarhus .

Jeg vil gerne opfordre lokalforeningerne og evt. 
 grupper, der har et arrangement, til at fremsende  
et indlæg til bladet. Formålet hermed er dels 
at høre, hvad der sker derude i landet af små 
og store tiltag samt at inspirere andre til at 
 arrangere en event i deres lokalområde.
I har også mulighed for at få jeres 
aktiviteter skrevet ind i kalenderen, 
der er med i hvert blad.
Send gerne billeder med af 
god kvalitet – se side 4.

OPFORDRING: 
Send en artikel om 
jeres aktiviteter til bladet
Af Kirsten Sørensen, redaktør
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Socialstyrelsen udvikler og udbreder forældretræ-
ningsprogrammer og anden støtte til forældre med 
handicappede børn i programmet ’Mestringsstøtte 
til familier med børn med handicap’, som er 
en del af regeringens handicappolitiske hand-
lingsplan .

Mestringsprogrammet består af fem del-
projekter og involverer et tæt samarbejde med 
kommuner og brugerorganisationer på tværs 
af landet og kører indtil 2017 . 

I programmet indgår blandt andet en kort-
lægning af eksisterende tilbud til familier, der 
får støtte til at mestre de særlige udfordringer, 
der følger med, når et barn i familien har et 
handicap . Herudover bliver aktuel interna-
tional forskning om metoder med effekt 
over for målgruppen kortlagt .

De øvrige dele af programmet drejer 
sig om at udvikle og afprøve forskellige 
typer af indsatser og modeller . 
I ét af delprojekterne bliver 
udvalgte indsatser afprøvet 
på baggrund af kortlægningen, 
mens tre andre delprojekter har 
fokus på hhv . tidlig indsats, familie-
kurser og terapeutisk bistand .

Kilde: Socialstyrelsen – Viden til gavn

Et spændende projekt:

Mere støtte til 
familier med børn
med handicap
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Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. 
Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre med 
handicappede børn. 

OVERSIGT OVER DE FEM DELPROJEKTER

•  Kortlægning: Der gennemføres en kortlægning af evidensbaserede 
programmer og indsatser til målgruppen . Er igangsat og afsluttes 
medio 2015 . Projektleder Jacob Brønnum, jab@socialstyrelsen .dk 

•  Afprøvning: Der afprøves en række udvalgte programmer og ind-
satser, der er blevet identificeret i delprojektet om kortlægningen . 
Igangsættes primo 2015 . Projektleder Signe Danø Andersen, sdan@
socialstyrelsen .dk 

•  Tidlig indsats: Der udvikles et inspirationsmateriale ud fra gode 
kommunale eksempler på en tidlig indsats . Er igangsat . Projektleder 
Dorthe Bevensee, dbev@socialstyrelsen .dk 

•  Familiekurser: Via en ansøgningspulje for kommuner og brugeror-
ganisationer udvikles en række konkrete modeller for familiekurser . 
Er igangsat . Projektleder Jacob Brønnum, jab@socialstyrelsen .dk 

•  Terapeutisk bistand: Udviklingsprojekt med fokus på terapeutisk 
bistand til familierne i kommunerne . Igangsættes i 2015 . Projekt-
leder Marie Kaas, mkaa@socialstyrelsen .dk

Programmets følgegruppe består af repræsentanter fra blandt andet: 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 
Kommunernes Landsforening, KAPS/ Dansk Psykolog Forening, 
Sjældne Diagnoser, Autismeforeningen, Dansk Socialrådgiverforening 
og Socialstyrelsen . Herudover deltager 2-3 kommunale børne- og 
unge/familiechefer, der endnu ikke er udpeget .

ØVRIG KONTAKT
Programleder: Kontorchef Sanna Dragholm, sdr@socialstyrelsen .dk 
Programkoordinator: Faglig konsulent Jacob Brønnum, jab@
socialstyrelsen .dk
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KOMMUNALE 

BESPARELSER
– er de overhovedet lovlige?

get mere belejligt budskab . Meget nemmere 
end at skulle forklare, at man også dette år 
skærer ned på hjælpen til nogle af samfundets 
mest sårbare borgere, fordi man har valgt at 
prioritere noget andet .

Sandheden er nemlig, at udgifterne på 
handicapområdet ikke er eksploderet . Fak-
tisk tværtimod . På landsplan er der tale om 
et betydeligt fald i de samlede udgifter siden 
2010 – vel at mærke i en tid, hvor alle er 
enige om, at antallet af borgere med behov 
for hjælp er stigende .

Et af de mest populære instrumenter, som 
kommunerne tager i brug, når der skal spa-
res, er de såkaldte kvalitetsstandarder eller 
serviceniveauer . En del kommuner bruger 
kvalitetsstandarder som en art lov på lige fod 
med serviceloven – eller ofte over .

Men kvalitetsstandarder er ikke en slags 
lokal sociallovgivning . Uanset hvad man skri-
ver i disse standarder, så skal kommunen 

Af Thomas Gruber og Arne Ditlevsen

Det er ingen sag at skabe en situation, hvor 
kommunens budget på handicapområdet skri-
der . Man behøver blot at lægge et budget, som 
er urealistisk lavt . Så kommer budgetoverskri-
delsen helt af sig selv . Faktisk kan man sagtens 
både have markante budgetoverskridelser og 
faldende udgifter .

Men en kommunal budgetoverskridelse 
kan nemt præsenteres som udgifter, der sti-
ger ukontrollabelt – og pludselig har man en 
dramatisk historie til lokalaviserne og til de 
lokale politikere . ”Budgettet er skredet med 
20 procent . og vi ser ingen anden udvej end 
at ændre kommunens kvalitetsstandarder på 
handicapområdet”, lyder det typisk fra lokale 
spinfolk . 

Sandheden kan sagtens være, at udgifterne 
har været uændret eller ligefrem faldende . 
Men for kommunalpolitikerne er det et no-

”Budgettet på handicapområdet er skredet. Igen”.
Den melding hører vi tit fra en del kommuner. Men pas på! Ofte er der 
tale om et trick, opfundet i kreative spin- og økonomiforvaltninger. 
Et trick, der gør, at lokalpolitikerne kan tale om ’nødvendighedens politik’: 
Nye  forringelser – også i hjælpen til de borgere med handicap, der har 
 allermest behov. Men handicaprådene kan imødegå trick’et.

KOMMUNALE 
BESPARELSER

NYT FRA LEV
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KOMMUNALE 

BESPARELSER
som på – og som vi har erfaring for, at nogle 
kommuner forsøger at vige uden om i for-
bindelse med den konkrete gennemførelse 
af besparelserne . Det skal man være meget 
opmærksom på i handicaprådene . Rådet kan 
i den forbindelse bede kommunen om en 
nærmere beskrivelse af, hvordan man konkret 
har tænkt sig at gennemføre de besparelser, 
der ligger i budgettet, ændringer i kvalitets-
standarder osv . En ny kvalitetsstandard eller 
et nyt serviceniveau er nemlig sjældent noget, 
der i sig selv kan føre til gennemførelsen af 
en besparelse .

I forbindelse med eksempelvis socialpæda-
gogisk bistand (§85), beskyttet beskæftigelse 
(§103) og aktivitetstilbud (§104) mv . kræver 
serviceloven nemlig, at væsentlige ændringer 
i hjælpen kun kan gennemføres efter en ny 
individuel afgørelse . Kommunen skal med 
andre ord foretage en ny konkret og indivi-
duel vurdering af den enkelte borgers behov, 
før ændringen eller besparelsen kan træde i 
kraft . Kommunens vurderinger i forhold til 
de enkelte borgere skal ende med en myn-
dighedsafgørelse . Den afgørelse skal tydelig-
gøre vurderingsgrundlaget samt specificere 
og begrunde eventuelle ændringer i hjælpen . 
Hver af disse afgørelser skal naturligvis være 
forsynet med udførlig klagevejledning, der 
giver mulighed for at få sagen i Ankestyrelsen .

Sådan er reglerne faktisk . Men mange 
kommuner ser stort på reglerne, når de skal 
gennemføre besparelser – og så regner de 
med at kunne slippe afsted med beskæring 
af rammerne – for eksempel ’normering’ i 
bofællesskaberne .

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en 
kvalitetsstandard eller et serviceniveau ikke 
i sig selv kan bruges som begrundelse for en 
ændret afgørelse i forhold til hjælpen . Stan-
darderne skal være formuleret inden for lov-
givningens rammer og må for eksempel ikke 
indeholde maksimumsgrænser eller lignende, 
som der ikke er dækning for i serviceloven . En 

overholde loven, og en kvalitetsstandard kan 
ikke tilsidesætte kravene i lovgivningen .

For medlemmerne af et handicapråd el-
ler den lokale LEV-kreds kan det være svært 
at imødegå den kommunale spinmaskine og 
argumenter om ’nødvendighedens politik’ . 
Men en tilgang kan være at bede om rede-
gørelser og stille spørgsmål, der går tæt på, 
hvordan kommunen konkret har tænkt sig at 
føre besparelserne ud i livet . Det kan være 
i forbindelse med høringer om ændringer i 
kommunens serviceniveauer eller blot ud-
meldte besparelser . Målet er at komme bag 
om spin og omskrivning af, hvad det i virke-
ligheden handler om, når besparelsesforslag 
og ændringer i kvalitetsstandarder blandes 
sammen i en svært fordøjelig grød .

Inddragelse
Handicaprådet har krav på at blive inddraget 
og informeret om væsentlige besparelser el-
ler andre ændringer i kommunens indsats på 
handicapområdet . Det har vi set eksempler 
på ikke altid sker i praksis . Derfor skal man 
sætte en fod ned, hvis kommunen prøver at 
køre uden om handicaprådet .

Det er en rigtig skidt sag for en kommune, 
hvis det kommer frem, at den forsøger at omgå 
handicaprådet . Det er et emne, som ofte vil 
interessere lokale medier, og som det er re-
lativt enkelt at forklare . Handicaprådene er 
lovpligtige, og derfor skal de naturligvis også 
inddrages i forbindelse med budgetter, servi-
ceniveauer og andre ændringer på området .

Udmøntning af besparelser
I forbindelse med besparelser på handicapom-
rådet vil man ofte se, at kommunen reviderer 
kvalitetsstandarterne . En revideret kvalitets-
standard (eller serviceniveau) udmeldes ofte 
som den måde, kommunen vil realisere be-
sparelser, der er besluttet i budgettet .

I den forbindelse er der nogle juridiske 
grundvilkår, det er vigtigt at være opmærk- »
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- Vil kommunerne yde opsættende virk - 
ning på afgørelserne – det vil sige, at afgørel-
serne først får virkning, efter at appelinstansen 
har truffet sin afgørelse – og derved imødegå 
den ellers oplagte mistanke om spekulation 
i enten, at borgerne ikke anker, eller i de 
meget lange sagsbehandlingstider, der er i 
Ankestyrelsen?

Kommunens svar på spørgsmålene er 
anvendelige i flere forskellige sammen-
hænge . På den ene side kan det jo i sig 
selv føre til, at kommunen strammer op 
på kravene til sagsbehandlingen, så man 
på den måde understøtter sårbare borgeres 
retssikkerhed .

På den anden side er en afvisning fra 
kommunen ikke nødvendigvis ubrugelig . 
Hvis kommunen eksempelvis nægter, at den 
er forpligtet til at træffe nye konkrete og 
individuelle afgørelser i forbindelse med 
ændringer i hjælpen, så er det oplagt, at 
man som LEV-kreds eller medlem af handi-
caprådet overvejer at henvende sig til kom-
munetilsynet ved Statsforvaltningen . Der er 
stor sandsynlighed for, at kommunen herved 
begår et klart lovbrud .

En kommunal afvisning af at ville under-
støtte sårbare borgeres retssikkerhed i forbin-
delse med gennemførelsen af besparelserne 
kan bruges politisk . Det oplagte spørgsmål til 
kommunens politikere er nemlig: ”Er det vir-
kelig den måde, man gennemfører besparelser 
her i kommunen? Kan man være bekendt at 
spekulere i, at nogle mennesker er så sårbare, 
at de ikke kan klage på egen hånd?

kvalitetsstandard eller et serviceniveau skal i 
øvrigt altid fraviges, hvis borgerens konkrete 
behov og situation tilsiger det .

Retssikkerhed og bistand
Et andet emne, som det er helt oplagt for 
handicaprådene eller LEV-kredsene at tage 
fat på, er, hvordan kommunen har tænkt sig 
at sikre lighed i borgernes retssikkerhed .

En del udviklingshæmmede kan have 
meget svært ved at varetage deres egne ret-
tigheder i forhold til sociallovgivningen . Og 
flere af dem har heller ikke pårørende eller 
andre, der kan støtte dem i forbindelse med 
det at forstå kommunens afgørelse og tage 
stilling til, om den skal i Ankestyrelsen osv . 
Den gruppe borgere er derfor i en ekstremt 
skrøbelig situation, når kommunen skærer 
ned på hjælpen .

De oplagte spørgsmål, som en kommune 
må give fyldestgørende svar på i den forbin-
delse, er eksempelvis:

- Hvordan vil kommunen sikre svage borge-
res retssikkerhed i forbindelse med planlagte 
ændringer i deres ydelser?

- Hvilken retssikkerhedsbistand vil kom-
munen stille til rådighed for de borgere, som 
berøres af de påtænkte besparelser?

- Er der en ’tolk’, som kan hjælpe borgere 
uden talesprog?

- Hvordan vil kommunen sikre, at relevante 
medarbejdere i diverse berørte tilbud både er 
kvalificerede til og trygge ved at bistå borgerne 
i forbindelse med forståelse af afgørelserne 
samt ankemulighederne?

KOMMUNALE 

BESPARELSERKOMMUNALE 
BESPARELSER
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Af Konsulent Erik JappeNYT FRA

Lighedsprincippet – hvad betyder det?

Fra tid til anden hører vi i DUKH fra borgere, 
der overvejer at flytte til en anden kommune, 
hvor de har hørt, at de kan få en bedre service 
og modtage flere og bedre handicapkompen-
serende ydelser . Borgere i en kommune har 
ofte svært ved at forstå, at når de er omfattet 
af fuldstændig samme lovgivning som bor-
gere i nabokommunen, hvordan der så kan 
være forskelle i service- og ydelsesniveauet 
mellem kommunerne . Andre borgere giver 
udtryk for, at de har været uheldige med deres 
sagsbehandler – bare de dog havde fået sags-
behandler A i stedet for sagsbehandler B, der 
er meget restriktiv med udmåling af hjælpen .

Politisk er det besluttet, at der kan være 
forskelle i de kommunale serviceniveauer . 
F .eks . udtalte socialminister Manu Sareen 
sig sådan her i april 2014 til dr .dk: ”Borgerne 
må acceptere, at der i de enkelte kommuner 
er en vis grad af forskel i serviceniveauet til 
handicappede . Forskel i service til handicap-
pede er udtryk for kommunalt selvstyre .”

Tilbage i begyndelsen af 1980’erne udtalte 
daværende socialminister Ritt Bjerregaard, at 
folk godt måtte kunne mærke, at det havde 
konsekvenser, hvem de stemte på til kom-
munalbestyrelserne .

På den anden side finder tidligere formand 
for DH, Stig Langvad, i denne artikel, at for-
skellene fra kommune til kommune er udtryk 
for ”et grundlæggende problem i forhold til 
retssikkerheden” .

Lighedsprincippet
En række grundlæggende forvaltningsretlige 
principper fremgår ikke af nogen lov – men 
følger af uskreven ret . Det gælder eksempel-
vis lighedsprincippet . Efter lighedsprincippet 
må myndighederne ikke gøre forskel på folk, 
uanset hvor de bor i landet . En borger, der 
f .eks . bor i A kommune, skal have sin ansøg-
ning om hjælp efter serviceloven behandlet 
på fuldstændig samme måde, som en borger 
der bor i B kommune .

I retssikkerhedsvejledningen er det anført 
om lighedsprincippet: ”443 . Efter det forvalt-
ningsretlige lighedsprincip er myndigheden 
forpligtet til at behandle ensartede tilfælde 
ens . Der skal derfor være saglige grunde for 
at gøre forskel . Lighedsprincippet har såle-
des tæt sammenhæng med princippet om 
saglig forvaltning som udgangspunkt for en 
vurdering af, om en forskelsbehandling er 
sagligt begrundet . Hvis fx to borgere har de 
samme helbredsmæssige problemer og har 
den samme erhvervsmæssige baggrund, vil det 
som udgangspunkt være i strid med ligheds-
princippet kun at tilkende den ene førtids-
pension . Der kan dog være saglige grunde til 
forskelsbehandling, fx at kun den ene opfylder 
de almindelige betingelser i loven for retten 
til førtidspension .”

I rapporten: Det specialiserede socialom-
råde – en analyse af den statslige regulering 
og ankesystemet (juni 2011) er det anført om 
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lighedsprincippet: ”Hvad det betyder i praksis 
i forhold til serviceloven kan være svært at de-
finere, da forestillingen om ensartet behand-
ling kan være svær at forene med de meget 
konkret begrundede afgørelser som følge af 
helhedsprincippet og princippet om konkrete 
individuelle afgørelser, …  . Lighedsprincippet 
betyder ikke, at borgere i alle tilfælde har krav 
på samme ydelse, uanset hvilken kommune 
man bor i . Derimod sikres ligebehandling ved, 
at den myndighed (kommunalbestyrelsen), 
der behandler sagen og træffer afgørelsen, 
skal behandle (tilnærmelsesvis) ens sager ens 
inden for sit myndighedsområde .”

Princippet om saglig forvaltning
Når en kommune skal træffe afgørelse i en sag 
efter f .eks . serviceloven, må kommunen ikke 
forfølge usaglige eller uvedkommende hensyn . 
Det ville i givet fald være magtfordrejning . 
Kommunen må heller ikke forfølge ulovlige 
formål . Det fremgår af retssikkerhedsvejled-
ningen pkt . 442: ”Der kan fx være tale om at 
forfølge et ulovligt formål, hvis en kommune af 
hensyn til kommunens økonomi ikke bevilliger 
en skønsmæssig ydelse, fx hjælp efter aktiv-
loven til enkeltudgifter eller sygebehandling . 

Hensynet til kommunens økonomi er i en 
sådan situation ikke et lovligt hensyn . Kom-
munen må således heller ikke nægte at stille et 
socialt tilbud til rådighed for en borger, der op-
fylder betingelserne i loven, alene med henvis-
ning til, at årets budget er opbrugt . Kommunen 
må – og skal – tage økonomiske hensyn, når 
det drejer sig om valget mellem to forskellige 
tilbud, som er lige gode men ikke lige dyre .”

Lighedsprincippet gælder 
inden for kommunen
Lighedsprincippet gælder ikke alene for bor-
gere bosat i forskellige kommuner, men også 
for en kommunes egne borgere . I DUKH 
hører vi jævnligt om borgere, der føler sig uhel-
dige med den tildelte sagsbehandler (A), for 
hvis de havde fået sagsbehandler B tildelt, ville 
de kunne have fået en bedre hjælp . Her må 
det understreges, at der ikke må gøres forskel 
på borgere i samme situation . Kommunens 
ledelse skal sikre sig, at lighedsprincippet 
overholdes . Folketingets Ombudsmand har i 
en sag (FOU nr . 2006 .390) udtalt følgende: 
”Myndighederne skal overholde det forvalt-
ningsretlige lighedsprincip, og det forudsætter, 
at de har et tilstrækkeligt sikkert overblik over 
deres egen praksis .”

Eksempel: Kommunen må ikke gøre 
 forskel på borgere i samme situation
Efter servicelovens §11, stk . 6 kan kommunen 
som led i det forebyggende arbejde beslutte 
at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktivite-
ter til børn og unge, der har behov for særlig 
støtte . Kommunen kan fastsætte kriterier for 
tildeling af denne støtte . I lovbemærknin-
gerne til L 168 (13/14) er det anført om §11, 
stk . 6: ”Det skal bemærkes, at kommunen er 
forpligtet til at vurdere alle inden for bestem-
melsens målgruppe i overensstemmelse med 
det opstillede kriterium . Dette indebærer, at 
hvis kommunen for eksempel har fastsat et 
kriterium om, at børn i bestemte boligområder 
kan tildeles støtte, så er kommunalbestyrelsen 
forpligtet til at behandle alle i målgruppen »
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lige . Kommunalbestyrelsen er i øvrigt både 
i forbindelse med fastsættelse af kriterium 
og i forbindelse med behandling af konkrete 
ansøgninger forpligtet til at overholde almin-
delige forvaltningsretlige principper, herunder 
ligebehandlingsprincippet og saglighedsprin-
cippet .” I DUKH vurderer vi, at der rettelig 
burde have stået lighedsprincippet i stedet 
for ligebehandlingsprincippet .

Kommunalt selvstyre
Her i landet har vi kommunalt selvstyre . Det 
fremgår af Grundlovens §82, hvor det er an-
ført, at kommunernes ret til, under statens 
tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender, 
ordnes ved lov . I serviceloven er det nævnt i 
lovens §3, at kommunalbestyrelsen træffer 
afgørelse om tilbud efter denne lov, og i lovens 
§4 er det nævnt, at kommunalbestyrelsen skal 
sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter 
denne lov . Så kommunerne har inden for det 
sociale område fået tillagt store beføjelser og 
forpligtelser . 

I Finansministeriets Budgetredegørelse 
2010 er det anført: ”Kommunerne har stor 
frihed til at indrette deres opgaveløsning på 
de store kommunale serviceområder . Både 
serviceloven, der regulerer ældre- og social-
området samt dagtilbuds- og folkeskoleloven 
er rammelove, der giver fleksibilitet for den 
enkelte kommune i forhold til sammensæt-
ning af serviceydelser og tilrettelæggelsen af 
opgaveløsningen . Det er en del af kernen i 
det kommunale selvstyre, at kommunerne 
skal kunne prioritere og indrette sig forskel-
ligt . Det har flere fordele:

•  Kommunalbestyrelsernes politiske priori-
teringer kan afspejle holdninger og ønsker 
i lokalsamfundet .

•  Kommunerne har mulighed for at løse ser-
vice- og driftsopgaverne på forskellig måde 
og herved afprøve alternative løsninger . Det 
kan give en smidig opgavevaretagelse og 
muliggøre nytænkning og herigennem un-
derstøtte større effektivitet .”

Vejledende serviceniveauer
Efter servicelovens §138 kan kommunalbe-
styrelsen inden for lovens rammer træffe be-
slutning om at fastsætte generelle vejledende 
serviceniveauer for den lokale udmøntning 
af hjælp efter loven . Efter samme lovs §1 
skal hjælpen tilrettelægges på baggrund af en 
konkret og individuel vurdering af den enkelte 
persons behov og forudsætninger og i sam-
arbejde med den enkelte (se evt . Praksisnyt 
nr . 30/2013) . Afgørelse efter loven træffes på 
baggrund af faglige og økonomiske hensyn .

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen skal i sin klagebehandling ef-
terprøve, om de almindelige forvaltningsret-
lige principper om lovlig forvaltning er blevet 
fulgt, f .eks . at kommunen ikke har forfulgt et 
ulovligt formål (magtfordrejning), har tilside-
sat lighedsgrundsætningen eller har sat ”skøn 
under regel” mv .

I rapporten Det specialiserede socialom-
råde – en analyse af den statslige regulering og 
ankesystemet (juni 2011) er det anført: ”Ank-
estyrelsen tilkendegav, at styrelsen gerne ser, 
at kommunerne får mere åbne og gennem-
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skuelige retningslinjer, som kan bidrage til at 
sikre en ensartet behandling af kommunens 
borgere . Såfremt kommunerne henviser til 
serviceniveauer og kvalitetsstandarder – og 
stadig har truffet en konkret, individuel af-
gørelse – vil de blive lagt til grund i Ankesty-
relsens afgørelse . Ankestyrelsen vil tilsvarende 
ud fra en lighedsbetragtning lægge vægt på 
at påse, at kommunerne som minimum over-
holder egne standarder .”

Praksiskoordinering
Efter retssikkerhedslovens §76 har Ankesty-
relsen pligt til på landsplan at koordinere, 
at afgørelser, som kan indbringes for Anke-
styrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigel-
sesudvalg, træffes i overensstemmelse med 
lovgivningen . Ankestyrelsen følger praksis 
i kommunerne og jobcentrene og vejleder 
om praksis . 

I retssikkerhedsvejledningens pkt . 250 er 
det anført, at praksiskoordineringen har til 

formål at sikre ligebehandling af borgerne 
og en ensartet praksis i hele landet i overens-
stemmelse med lovgivningen og Ankestyrels-
ens praksis .

Afrunding
Lighedsprincippet er et forvaltningsmæssigt 
grundprincip, som skal overholdes af myn-
dighederne på samme måde som skreven ret . 
”Lige” borgere skal behandles ens . Ligheds-
princippet betyder dog ikke, at der ikke er 
plads til kommunale forskelle, men de konk-
rete afgørelser inden for bl .a . servicelovens 
område skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen, herunder lovgivningen om ser-
viceniveauer og kvalitetsstandarder . 

Endvidere medfører lighedsprincippet, at 
den enkelte kommune skal sikre sig, at kom-
munens borgere ikke forskelsbehandles, når 
de søger om en ydelse f .eks . inden for servi-
celovens område, med mindre der er en saglig 
grund til det .
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Af Katarina Mejer

Pepi Bath 
Pris: Gratis version
16,- for hele spillet

Der er 4 spil i appen: Vaske tøj, gå på toilettet, 
gå i bad og vaske hænder og børste tænder . 
(Kun 2 af dem er gratis) . Man kan vælge en 
dreng eller en pige, som man skal hjælpe med 
alle de små ting i hverdagen, som skal ordnes . 
Jeg synes appen er fantastisk, da det er nogle 
helt genkendelige hverdagssituationer, som vi 
alle kender, og herhjemme synes vi, det er sjovt 
at snakke om og udføre på ipad og i praksis .

Lær med Dino Martin
Pris: Gratis version
16,- for hele spillet

I denne læringsapp fra Egmont lærer du at 
genkende bogstaver, stave til små lydrette ord 
og lytte til bogstavernes lyde .

Ordkøkkenet
Pris: 29,-

At lære vokaler, konsonanter og dele i sta-
velser, er muligvis ikke det sjoveste i verden, 
men det er vigtige redskaber, når man er ny 
læser . ’Ordkøkkenet’ vælger at gøre det til en 
sjov leg . En blå blæksprutte ”hugger” ordene 
over med en skarp kniv og kommer stavelserne 
ned i dampende gryder med heksebryg .

Anmeldelse af apps

Touch and Learn 
Emotions
Pris: Gratis

Lær at genkende andre børns følelsesmæs-
sige udtryk . I Appen bliver vist fire billeder 
på skærmen . Man hører så en stemme der 
f .eks . siger ”smiler”, hvorefter man så skal 
finde det billede, hvor der er en person, som 
smiler . Som udgangspunkt er appen i engelsk 
tale, men man kan indtale nye ord, så den 
bliver tilpasset til dansk tale . Appen er rigtig 
gavnlig, da billederne giver anledning til at 
snakke med børnene omkring følelser . 

Hvad kan kroppen?
Pris: Gratis

Appen er et værktøj til de voksne som indhol-
der ideer og inspiration til motorik og kropslige 
aktiviteter med børn . Øvelserne er velegnede 
til fin- og grovmotorisk træning og styrketræ-
ning . Ved bevægelse og leg får man en grund-
læggende læring om kroppens funktioner . 
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E N  H V E R D A G S H I S T O R I E

Har I en god, sød eller sjov lille historie fra hverdagslivet med et barn
med Downs syndrom, som I gerne vil dele med læserne, så send den 
til bladets redaktør, Kirsten Sørensen, på: 
medieudvalg@downssyndrom.dk – og send gerne et par billeder med. 
Så vil historien blive bragt i bladet.

Af John Jensen

Jonas på 14 og hans lillebror Tobias på 10 år 
fandt i weekenden på, at de ville bygge en 
naturbænk af et gammelt legetårn og noget 
birkebrænde, så de spurgte om lov til at låne 
fars værktøj, og så gik de i gang med projektet .

Med lidt rådgivning fra far tog det dem un-
der en time at lave en flot naturbænk .  Tobias 
stod for at skrue de store skuer i, og Jonas 
brugte sav og hammer meget flot .

Da vejret var godt, så skulle den nye bænk 
fejres med en is og, som ”rigtige” håndværkere 
gik snakken, og både snedkeraffald og værktøj 
lå efterladt til far for oprydning .
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Af Karina Rhiger

I samarbejde med Run 4 
charity har vi lagt navn og 
headline til en af de flotte 
løbe t-shirts, der lige nu kan 
købes på adressen: http://
run4charity.dk

Løbe t-shirten er en lang 
model fra Nike, som kan fås 
til både kvinder og mænd. 
Farverne er hvid eller sort, 
og størrelserne spænder fra 
S-XL. Vores headline er: ”Rig-
tige venner tæller ikke kro-
mosomer”. 

Run 4 charity er et støt-
teprojekt, hvor man ved at 

Run 4 charity – et støtteprojekt

købe en t-shirt til sig selv 
gennem betalingen også 
støt ter den givne organisa-
tion, der har lagt navn til t-
shirten. Prisen for t-shirten er 
329 kr, hvoraf 27,2% af prisen 
går ubeskåret til Landsfor-
eningen Downs Syndrom. 

Vi har valgt, at de penge 
vi får ind fra løbe t-shirts skal 

gå til aktivitets weekend og 
fortsat produktion af Down 
& Up.

Så til alle jer, der elsker at 
løbe i en kvalitets t-shirt, til 
jer, der bare gerne vil støtte 
foreningen og samtidig få 
en lækker t-shirt ud af det. 
Hermed en opfording til at 
klikke ind og læse mere.
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R  2 0 1 5

Husk også at følge foreningen på
hjemme siden: www.downssyndrom.dk
samt på foreningens facebookside.

DATO HVEM HVAD / HVOR

29.-30. maj   LDS Bestyrelsesweekend

14. juni Down Aarhus Kanotur Julsø

7. august LDS Deadline for indlæg til
  Down & Up 3/2015
  (udsendes medio september)

7. august LDS Deadline for indsendelse
  af billeder til kalender 2016

28.-30. august LDS Aktivitetsweekend Pindstrup

Sidst i august Down Aarhus Sommerfest med tur 
  til Moesgaard Museum

Efterårsarrangement Down Aarhus Springhallen Vejlby Risskov

29. november Down Aarhus Julefest



Ved indbetaling på check
eller overførsel til konto nr. 5073 000140950-9

Send venligst talonen til: Sekretær Dorte Kellermann
   Gunløgsgade 45, st. tv., 2300 København S

Medlemskab kr. 300,00/år

Navn:

Adresse:

Post nr.:    By:

Kommune og region:

E-mail:

�  Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbreve (indbydelse til kurser og landsmøde, 
 indkaldelse til  generalforsamling o.lign.) elektronisk i stedet for på papir

Tilknytning til person med DS:
(Angiv f.eks. forældre, bedsteforældre, børnehave, bofællesskab  eller lign.
– eller om du selv har Downs syndrom)

Fødselsår for personen med DS:

� Girokort ønskes tilsendt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for
Landsforeningen Downs Syndrom eller via foreningens hjemmeside: 
www.downssyndrom.dk, e-mail: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM




