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af september, er et stort arbejde, som meget 
direkte kommer foreningens medlemmer til 
gode, ligesom det er et stort arbejde at tilret-
telægge og redigere et medlemsblad som det, 
du lige nu holder i hånden . 

Også her er resultatet af anstrengelserne 
helt konkrete og synlige; om end ikke altid en 
til en . At overtage – og herefter føre en lands-
forenings regnskab med alt, hvad dertil hører, 
er ligeledes et stort arbejde, men det ses måske 
ikke lige på samme måde . Det samme gælder 
de mange kræfter, der lægges i samtalerne med 
gravide og nye forældre, i det internationale 
samarbejde og i samarbejdet med forskere, 
sygehuspersonale, journalister, studerende mv .

Det ses måske ikke lige, men hold da op, 
hvor det mærkes, for var det ikke for alle de 
frivillige kræfter og det kæmpe engagement, 
der lægges både i Landsforeningens bestyrelse 
og som ekstra hænder i form af fx AW-udvalg 
og backup med nyhedsbreve mv ., ja, så var der 
slet ikke nogen Landsforening . Vi er virkelig 
heldige, at vi har så engagerede medlemmer . 
Af hjertet TAK!

Som I forhåbentlig har opdaget, har vi i for-
året afholdt en række forskellige webinarer, der 
alle har været direkte stilet til forældre til børn, 
unge og voksne med Downs syndrom . Selvom 
det egentlig udsprang af en kedelig ting, nemlig 
aflysning af Forældrekursus 2021 pga . corona, 
så endte det faktisk med at blive en på mange 
måder rigtig fin ting, som vi nu også har gjort 
os en masse erfaringer med i bestyrelsen . 

Ingen af os havde prøvet den slags før, så 
vores tilgang var i den grad inspireret af Pippi-
citatet: ”Det har jeg ikke prøvet før, det er jeg 

Nu hvor sommeren er ved at være overstået, og 
softice, sand og sommersandaler brat er afløst 
af madpakker, morgenrutiner og mokkasiner, 
gider vi bare ikke endnu en omgang af lock-
down, restriktioner og alt, hvad der deraf følger, 
med kæmpe begrænsninger i vores hverdag 
og fritid til følge .

Fritid…? Ja, fritid er faktisk noget, vi i vores 
del af verden sætter meget højt . Hvad laver du i 
din fritid? Svaret på dette spørgsmål er med til 
at definere, hvem vi er – både over for os selv 
og andre . Det gælder også for mennesker med 
Downs syndrom, og i dette nummer vil vi sætte 
fokus på fritid og fritidsinteresser, når man har 
Downs syndrom . Det er altid inspirerende at 
se, hvordan andre ligesindede griber tingene 
og hverdagen an . 

Så læs med, og lad dig inspirere . Måske var 
der lige noget, du slet ikke havde tænkt på . Det 
er naturligvis slet ikke muligt at behandle så-
dan et kæmpe emne udtømmende på så relativt 
lidt plads, så det kan sagtens være, at du bladrer 
forgæves i bladet efter nogen, der beskriver lige 
netop den måde, I selv bruger fritiden på? I så 
fald må du meget gerne skrive lidt om netop 
jeres fritidsinteresser på foreningens sociale 
platforme – gerne med et billede eller to, hvis 
det passer jer .

Bestyrelsen er i gang igen, og der er gang i 
arbejdet på flere måder – nogle mere synlige 
end andre . Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at anerkende det store arbejde, der lægges i 
bestyrelsen, samt af et par hjælpere, der træder 
til, når det kniber . 

At planlægge og gennemføre en aktivitets-
weekend som den, der løber af stablen i starten 

Man holder jo næsten 
vejret af spænding...
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sikkert god til”! Vi har lært en masse, men alt i 
alt tør jeg godt konstatere, at vores webinarer 
har været en succes, og det er derfor nok ikke 
sidste gang, vi vil sætte den slags op . 

Vores første række af webinarer var foræl-
dre-rettede, og dette var umiddelbart ret indly-
sende for os, eftersom udgangspunktet var, at 
de skulle ”erstatte” det aflyste forældrekursus . 

Men undervejs fik vi flere forespørgsler 
fra medlemmer, der gerne ville invitere de-
res barns pædagog eller lærer med, og det var 
egentlig ikke nogen helt nem opgave at ”være 
skrap” og sige nej, for det er jo en indlysende 
god idé at få alle i netværket omkring ens barn 
til at trække i samme retning . 

Når vi alligevel bad jer om at vente, hæn-
ger det sammen med, at vi både over for jer 
medlemmer og over for oplægsholderne havde 
meldt ud, at målgruppen var ”forældre til børn 
med Downs syndrom” . Der ligger dels noget 
i, hvordan man som oplægsholder planlæg-
ger sit stof . Men der ligger måske især noget 
i, hvor tryg man er som forældre til et online-
kursus, når der muligvis sidder fagpersoner 
med på linjen . 

Af samme årsag har det været vanskeligt at 
optage oplæggene og lægge dem online . Jeg kan 
kun tale for mig selv, men det ville helt sikkert 
begrænse min spørgelyst på et webinar om fx 
seksualitet og grænser, hvis jeg vidste, at mine 
personlige spørgsmål blev lagt på foreningens 
hjemmeside efterfølgende . 

Måske er det ikke alle, der har det på den 
måde, men uanset hvad er det en overvejelse, vi 
er nødt til at gøre os, så vi kan melde helt klart 
ud til alle, inden vi går online næste gang . Hvis 
du har spørgsmål, ris eller meget gerne ros til 
vores webinarer (eller til fremtidige webinarer), 
må du meget gerne kontakte os, så vi kan tage 
det med i planlægningen fremadrettet .

Måske sidder du nu i en varm sensommer-
solstråle og tænker: ”Gad vide om JEG kan bi-
drage med noget i Landsforeningen Downs 
Syndrom?” . I så fald er svaret helt sikkert JA! 
Tøv ikke med at kontakte os, hvis du kunne 
tænke dig at være med . Selv om der er lang tid 
til marts, hvor vi næste gang skal have valg til 
bestyrelsen, kan det sagtens være en god ide 
allerede nu at overveje, om det er tid til at tage 
en tørn i bestyrelsen . 

Der er ikke krav til noget særligt på CV’et 
for at stille op . Vi har dog alle en nær pårø-
rende, der har Downs syndrom . Til marts er 
der i øvrigt også valg til formandsposten . Så 
der er flere muligheder for at sætte sit præg 
på foreningen . Kontakt mig gerne, hvis du har 
spørgsmål – fx til opgaver, omfang af møder, 
eller noget helt andet .

Endelig er der bare tilbage at ønske jer alle 
god læselyst samt et rigtig dejligt efterår . Pas 
godt på hinanden, hold jer muntre og hold jer 
endelig på afstand, så vi (7-9-13) forhåbentlig 
ikke render ind i mere ballade med den der 
corona!
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valgt på generalforsamlingen i april 2021.

Bestyrelsen

Redaktør
Kirsten Marie Sørensen
ksorensen@stofanet .dk

Bestyrelsesmedlem 
Flemming Nielsen
flemming@downssyndrom .dk

Formand 
Grete Fält-Hansen
formand@downssyndrom .dk

Næstformand 
Line Natascha Larsen
line@downssyndrom .dk

Kasserer 
Alena Jensen
kasserer@downssyndrom .dk

Bestyrelsesmedlem 
Sanne Povlsgaard
downssyndrom@downssyndrom .dk

Suppleant
Sif Bjarnø
downssyndrom@downssyndrom .dk

Den arbejdende bestyrelse



Down & Up 3/2021 9

Holdet er et hold med fokus på udvikling, 
basket og holdsport samt det sociale .

Vi leger til træningen, hygger og spiller selv-
følgelig lidt basket, men det vigtigste er faktisk, 
at vi har det sjovt sammen, og at alle synes, det 
er rart at være med . Alle er velkomne, og man 
må gerne tage venner og familie med .

Holdet har en Facebookprofil, som opdateres 
med billeder, indlæg og informationer . Søg efter 
Hvidovre Basket ALL STARS 2020-21 . 

Træning er tirsdag 16 .30-17 .30 i Holme-
gårdshallen . Holdet trænes af Ida, Amalie, Pia, 
Jeanne, Mille og PP . 

I er altid velkomne til at tage kontakt til: 
Henrik(PP) mail: PP@hvidovrebasket .dk
PP mobil: 20 41 16 08 .

Af Sif Bjarnø

Tanken bag ALL Stars
Vi startede holdet , da vi blev inspireret af en 
anden basketballklub, der havde startet et lig-
nende hold .

Hvidovre Basket ville også gerne være et 
sted med plads til alle . Vi startede med 6 træ-
nere og 16 spillere, og det har kørt super godt 
igennem alle 5 år .

Sidste år startede vi op med et hold for unge 
og voksne over 18 .

Lidt om holdet
ALL STARS er klubbens hold for børn og unge 
med særlige behov . Her leger vi, øver motorik 
og basket .

Hvidovre Basket 
ALL STARS

TEMA:
FRITIDSINTERESSER

Siiri #18
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Og det er gået over al forventning . De an-
dre børn har virkelig taget godt imod ham, 
og August har klaret det hele rigtig flot . Alle-
rede første gang August var afsted fik han suc-
cesoplevelsen af at erhverve sig knivbevis og 
-mærke . August kunne på forhånd godt snitte 
og oplevede med det samme, at der var mange 
ting og aktiviteter, hvor han kunne bidrage . 

Til spejder bliver der bygget redekasser, in-
sekthoteller og meget andet godt . Der bliver 
tændt bål til den store guldmedalje med ristede 
skumfiduser, brændenældesuppe, snobrød og 
pandekager . Der er by- og orienteringsløb, hvor 

Af Line Natascha Larsen 

August har i nu over 1½ år gået til spejder i 
Fredensborg Gruppe (Det Danske Spejderkorps), 
og det har været en stor succes og glæde . 

Vi har fået bevilget en spejder-ledsager, der 
kan tage med August og støtte ham i aktivite-
terne samt interaktionen og samværet med de 
andre børn i gruppen fra kommunens nærlig-
gende folkeskoler . Ved at tage afsted på egen 
hånd sammen med Sophia har August kunnet 
få den selvstændige oplevelse af at have sin 
egen fritidsaktivitet, hvor han gør sig egne 
erfaringer, bliver bevidst om sine egne kompe-
tencer, lærer nye ting og får nye venner .

En stolt og dygtig 
spejderdreng

TEMA:
FRITIDSINTERESSER
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vandt hans hold sæbekasseløbet, og August 
løb sammen med de andre børn på holdet 5,3 
km med egne byggede og malede biler . Vin-
derdiplomet hænger på væggen derhjemme 
og bliver flittigt vist frem . 

Som spejder får August masser af friluftsliv 
og naturoplevelser, lærer at mestre forskellige 
ting og tilegner sig sociale færdigheder sam-
men med en masse andre børn i almenmiljøet . 
August har som spejder erfaret fællesskabet, 
de gode relationer til de andre børn, og at han 
kan og bidrager med utroligt mange ting .

August af og til må gå lidt til og fra og tage sig 
de fornødne pauser, han har brug for . Til jul 
har August bagt småkager med dej rullet ud 
over hele spejderhyttens gulv som en anden 
Pippi Langstrømpe og solgt juletræer til støtte 
af gruppen . 

Der er helt gået sport i at få alle spejder-
mærkerne, som kan syes på spejderuniformen . 
For nyligt var August faktisk den eneste i hans 
patrulje, der klarede opgaven med at bygge bål 
og få ild i det med én tændstik . Det fortalte han 
selvfølgelig stolt og begejstret om . Ligeledes 
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De undersøgte, hvordan det er at leve med Downs 
syndrom.

En af mine venner har fundet på navnet til mit 
band, Guldholdet. Jeg er lederen i bandet Guldhol-
det som nu er blevet populært. 

Det startede med, at jeg skulle finde et med-
lem til bandet. Han hedder Emil Bjørn, og han er 
min ven, og det var ham, som fik ideen til at lave 
sange og rap. Mit kunstnernavn er Guld Karl Emil 
Fält-Hansen, som også er populært i Down & Up. 
Mine Idoler er Kesi og Icekiid. ”
Guld Karl Emil Fält-Hansen

Af Rose Marie og Karl Emil Fält-Hansen

Min storebror Karl Emil er 19 år, og han er me-
get glad for rap og digte . Han kan godt lide at 
læse tekster fra fx rappere og derigennem blive 
inspireret til at skrive digte selv . Somme tider 
bliver han MEGET inspireret(!) og kommer til 
at skrive næsten det samme, som han har læst, 
men så hjælper vi ham til at skrive det om til 
hans egne ord . Jeg har spurgt ham lidt ud om 
hans fritid, og det fik ham til at skrive dette 
(jeg har dog sat lidt tegn):

” I min fritid er jeg forfatter og sanger og rapper. 
Jeg laver selv digte og sange og rap. Jeg bliver selv 
inspireret af de største forfattere. Jeg har været i 
programmet DR Ultra nyt som blev sendt i 2019. 

Fritidsinteresser TEMA:
FRITIDSINTERESSER
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Vi hygger os også meget sammen, når han 
er hjemme . Fx har vi lige været i Bonbon-land 
i ferien, og vi kan finde på at tage på café eller i 
biografen sammen . Karl Emil har dårlige knæ, 
så vi kan ikke lave så mange vilde ting, men 
noget af det bedste, han ved, er at tage ud og 
bowle . Han er sygt god til det og laver mange 
strikes og spares . 

I nogle år gik han til svømning . Det har vi 
faktisk alle gjort, fra vi var helt små . Karl Emil 
er virkelig god til at dykke, og han kan holde 
vejret længe . Hvis man kaster ting ud i det dybe 
bassin (næsten 4 meter), kan han uden besvær 
dykke ned og hente dem op . Det synes jeg er sejt .

På billederne kan man se lidt af det, jeg har 
skrevet om her . 
Kærlig hilsen Rose Marie
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LEVMAGASINET FEBRUAR 2021  1

LEVS AFTENTELEFON
Når du ringer til Levs aftentelefon, møder 
du dygtige og engagerede frivillige med 
stort kendskab til udviklingshandicap og 
de udfordringer, som pårørende og familier 
kan stå med. De er nemlig selv pårørende 
eller har arbejdet med mennesker med 
udviklingshandicap gennem mange år. LÆS MERE PÅ WWW.LEV.DK
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Af Flemming Nielsen, far til Mathilde

To gange har vi forsøgt at få Mathilde vaccine-
ret med første stik, og det er endnu ikke lyk-
kedes – selv om billedet antyder noget andet . 
I sekundet efter billedet er taget, løb Mathilde 
ud af lokalet .

 Hun er så hundeangst for det, og er altså 
endnu ikke vaccineret . Vi har fået en lægeer-
klæring på, at Mathilde er fritaget for test osv .

Det er på mange måder frustrerende, men 
der er ikke noget at gøre ved det –  i hvert fald 
ikke indtil videre .

– en vanvittig historie

Alt er ikke, som det ser ud til

Kommunalvalg 2021
Af Kirsten Sørensen

HUSK at gøre din indflydelse gældende, når 
der er kommunalvalg den 16 . november 2021 .

Bland dig i debatten, deltag i vælgermøder 
og stil spørgsmål . Det er så vigtigt, at handicap 
bliver sat på dagsordenen . Hold også øje med, 
om din lokale DH-afdeling og/eller den lokale 
Levkreds afholder et valgmøde . Det er meget 
vigtigt, at der bliver gjort opmærksom på men-
nesker med udviklingshandicap .

HUSK at afgive din stemme den 16 . novem-
ber 2021 .
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Selv er jeg leveringsdygtig i 3 stk . teenagere, 
og så havde Rose fået den gode ide at invitere 
sin kæreste med . Lad mig bare sige, at det ikke 
var kedeligt . Hunden havde vi også med, så der 
var fyldt godt op i den lille feriehytte, vi havde 
lejet, og jeg tænkte længe over, hvordan vi 
skulle gribe det an, så alle følte sig set og mødt 
på netop deres forestilling om ”en god ferie” . 

Udover ”tur til stranden” kunne det godt 
være lidt vanskeligt at finde fælles interesser 
og fodslaw . Der var også stor spredning med 
hensyn til, hvornår man syntes, det var det 

Af Grete Fält-Hansen

Januar var stadig mørk og kold, da jeg bestilte 
en uges ferie i Søndervig . Jeg elsker at glæde 
mig til ferien – det er næsten den halve glæde, 
og jeg frygtede desuden, at det hurtigt kunne gå 
hen og blive problematisk med at booke noget 
som helst i Danmark, hvis coronaen fortsatte 
sin hærgen .

Så vi har længe gået og glædet os til uge 28, 
og hold da op hvor var vi heldige, for det var lige 
den uge, hvor sommeren toppede i Danmark, 
så vi havde hedebølge mens vi var i gåafstand 
til bølger, blæst og badestrand . SKØNT!

Sommerferie 2021
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perfekte tidspunkt at stå op . Jeg synes, vi endte 
med at finde en rigtig fin balance . Fx indførte 
jeg en formiddag for dem hver, hvor de kunne 
være ”enebarn” (dog ikke for Roses kæreste) . 
Det viste sig at være en rigtig god ide, for på 
den måde kunne Laurits’ behov for at se Tour 
de France også tilgodeses, uden at det sabote-
rede andres planer . 

Mit behov for at have lidt fred og ro kunne 
glimrende stilles, når jeg – som den absolut 
eneste – vågnede kl . 6 og gik tur med hunden, 
mens det stadig var køligt . Og så kunne de unge 
mennesker til gengæld snorke så længe, de 
ønskede .

Karl Emil er ikke super godt gående, så han 
er ikke vild med at kæmpe sig op og rundt i 
klitterne, eller gå lange ture . Så da han havde 
”enebarns-dag”, kørte vi en tur til Ringkøbing, 
hvor vi hyggede os, og sluttede af med en læk-
ker softice med GULD-krymmel på . 

En aktivitet, der dog kunne trække fuld op-
bakning fra alle 4, var en tur til DGI-huset i 
Herning, hvor vi badede og fik wellness i over 
3 timer . Det var super lækkert, og Karl Emil 
excellerede med sine dykker-skills . 

Det var en skøn og afslappende ferie . Bil-
lederne taler herudover for sig selv .
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Feriebilleder
2021



Down & Up 3/2021 21

Feriebilleder
2021
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Feriebilleder
2021
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DUKH Praksisnyt 
Nr. 22 – 10.2020/IP 

 

           
 

 
Må kommunen placere en borger med behov for et 
botilbud efter service-lovens § 108 på venteliste? 
Må en kommune placere egne borgere på venteliste til et botilbud? 

Nej, det må en kommune ikke. Hvad så med den situation, hvor en borger med ophold i et botilbud 
ønsker et ophold på et botilbud i en anden kommune? Må tilflytterkommunen så i denne situation 
placere borgeren på venteliste? Ja, det må tilflytterkommunen godt. 

Kommunen må ikke sætte egne borgere på venteliste 
Kommunen skal efter servicelovens § 108 tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende 
ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har 
behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og 
som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der er ikke i lovbestemmelsen nævnt, at kommunen 
kan efterkomme sin forpligtelse efter § 108 ved at placere borgeren på en venteliste. 

Daværende Statsforvaltningen Midtjylland har i Århus-udtalelse af 28.6.2012 givet sin opfattelse til 
kende: 

”Servicelovens § 108, stk. 4 (nu: 5/ej), giver efter stats-forvaltningens opfattelse kun lovhjemmel til at 
udstede regler for de personer, der modtager botilbud, men som ønsker at flytte til et tilsvarende tilbud 
i en anden kommune.” 

Sagt med andre ord: Der er ikke lovhjemmel til at sætte kommunens egne borgere med ret til et 
botilbud på venteliste til et botilbud i opholdskommunen. 

Kommunen må gerne sætte borgere fra andre kommuner på venteliste 
For borgere, der ønsker et botilbud i en anden kommune end der, hvor de aktuelt bor i botilbud, 
gælder der andre regler. Disse ventelisteregler fremgår af § 11 - § 14 i betalings- og 
flytteretsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i § 108, stk. 5. Efter bekendtgørelsens § 11 og 
§ 12 gælder det, 

• at ansøgere, som opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108, optages på en 
venteliste i den kommune, hvor det ønskede botilbud ligger, 

• at kommunen tildeler ledige botilbud til de ansøgere, der har størst behov for det pågældende 
botilbud, 

• at det skal fremgå af kommunens venteliste, om den enkelte ansøger har bopæl i eller uden for 
kommunen, 

• at ansøgere, der er optaget på ventelisten, efter anmodning skal gøres bekendt med deres placering 
på ventelisten. 
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Brugerinformation om ventelisten ved flytning til anden kommune 
Der er som udgangspunkt frit valg af botilbud efter servicelovens § 108 (se evt.  praksisnyt nr. 12 om 
frit valg af botilbud).  Hvis det skal være muligt for borgerne  at gøre brug af det frie valg,  og 
sammenligne kommunernes serviceydelser, skal kommunerne efter ovennævnte bekendtgørelsens § 
16 sikre, at en række oplysninger vedr. botilbuddene fremgår på en lettilgængelig måde. 
Brugerinformationen skal også omfatte oplysning om ventelisten bl.a. antal ansøgere på ventelisten og 
den gennemsnitlige ventetid på ventelisten.  

Ingen konkret frist 
Der er hverken i serviceloven eller i ovennævnte bekendtgørelse beskrevet en frist for, hvornår en 
borger skal have et konkret botilbud efter § 108. En sådan konkret frist (2 måneder) findes kun i 
servicelovens § 192 a, som omhandler ældre og plejehjemspladser m.v.: 

”§ 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, 
jf. § 192, eller for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., en sådan plads eller 
bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.” 

Forsyningsforpligtelsen 
Efter servicelovens § 4 har kommunen pligt til at sørge for, at der bl.a. er de nødvendige botilbud. Det 
kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud og ved samarbejde med andre kommuner, 
regioner eller private tilbud. 

Kommunen har som nævnt tidligere ikke lov til at sætte egne borgere med behov for et botilbud på 
venteliste. Så overholder kommunen ikke sin forsyningsforpligtelse. Det fremgår bl.a. af Århus-
udtalelse af 28.6.2012 fra daværende Statsforvaltningen Midtjylland, hvor det er anført, at Århus 
Kommunalbestyrelse ved at lade personer vente på botilbud efter servicelovens § 108 i op til 5-6 år har 
tilsidesat sin forsyningspligt efter service-lovens § 4, stk. 1. 

Samme vurdering kom daværende Statsforvaltningen Midtjylland frem til i Randers-udtalelse af 
28.6.2012:  

”Statsforvaltningen Midtjylland udtaler, at det følger af kommunens forsyningsforpligtelse efter 
servicelovens § 4, stk. 1, at personer, der er bevilget botilbud efter servicelovens § 108, skal have et 
botilbud. Det er stats-forvaltningens opfattelse, at Randers Kommune ved at lade C vente på botilbud 
begrundet i besparelser har tilsidesat sin forsyningspligt efter servicelovens § 4, stk. 1.” 

En kortere ventetid på et botilbud kan være ok 
Af Århus-udtalelse af 28.6.2012 fra Statsforvaltningen Midtjylland fremgår det, at det kan være i orden 
at lade en borger vente i en kortere periode på et botilbud. Fra udtalelsen: 

”Det vil efter statsforvaltningens opfattelse efter omstændighederne være i overensstemmelse med 
ser-vicelovens forsyningsforpligtelse at lade personer, der er bevilget et botilbud efter servicelovens § 
108, vente i en kortere periode med henblik på at finde et egnet botilbud. I visse særlige situationer vil 
der endvidere kunne blive tale om, at der skal opføres et helt nyt botilbud. Dette vil også kunne 
lovliggøre ventetid. 
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Det er imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse et krav, at ventetiden er kort og for den enkelte 
afpasset efter dennes situation og behov. Ventetiden må (alene) tage sigte på at finde et egnet 
botilbud i forhold til den enkeltes behov i eksisterende byggeri eller ved nybyggeri. Det er efter 
statsforvaltningens opfattelse ikke lovligt, hvis kommunen ikke kontinuerligt arbejder på at afvikle 
ventetiden.” 

Ankestyrelsens udtalelse  
Ankestyrelsen er den 14.5.2018 fremkommet med en udtalelse vedrørende ventetider på botilbud i 
Esbjerg kommune. Fra udtalelsen: 

”Vi har på baggrund af avisartikler af henholdsvis 18., 19. og 21. april 2017 i JydskeVestkysten fundet 
anledning til at vurdere, om Esbjerg Kommunes ventetider til voksne med handicap til botilbud er i 
overensstemmelse med de regler, som vi påser overholdelsen af.” 

”Det er – på baggrund af det ovennævnte retsgrundlag og praksis fra den tidligere Statsforvaltningen 
Midtjylland – Ankestyrelsens opfattelse, at Esbjerg Kommune har en forsyningsforpligtelse, samtidig 
med at kommunen må tillades en vis sagsbehandlingstid og en vis periode til at få borgere flyttet til et 
botilbud. Det er endvidere vores opfattelse, at det er et krav, at ventetiden er kort og for den enkelte 
afpasset efter dennes situation og behov, og at ventetiden alene må tage sigte på at finde et egnet 
botilbud i forhold til den enkelte i eksisterende byggeri eller ved nybyggeri.” 

”Det er herefter ud fra sagens oplysninger – særligt oplysningerne i den seneste udtalelse fra Esbjerg 
Kommune – vores opfattelse, at Esbjerg Kommune aktuelt opfylder sin forsyningsforpligtelse efter 
servicelovens § 4, stk. 1.  

Vi lægger herved vægt på oplysningerne fra Esbjerg Kommune om, at den tidligere venteliste ikke var 
opdelt efter den enkelte borgers behov for et botilbud, herunder om behovet var akut eller der først på 
et senere tidspunkt var et behov for et botilbud. Kommunen arbejder nu med en ”venteliste” til 
borgere, der akut eller inden for de nærmeste måneder har brug for en plads, og en ”arbejdsliste” til 
borgere, der på længere sigt har behov for et botilbud eller behov for at flytte til et andet botilbud.”  

Afrunding 
Med de udsendte udtalelser fra daværende Statsforvaltningen Midtjylland og Ankestyrelsen er det 
fastslået, at forsyningsforpligtelsen efter servicelovens § 4 forpligter kommunerne til at sørge for, at 
der er det nødvendige antal botilbud efter § 108 til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne 
for at blive visiteret til sådanne botilbud. 

En kortere ventetid kan være ok med henblik på at finde et egnet botilbud i eksisterende byggeri eller i 
nybyggeri, men kommunen skal kontinuerligt arbejde for at afvikle ventetiden. 

For kommunens egne borgere er det er ikke lovligt at lade borgerne vente på et botilbud i længere tid. 
Samtidigt er det fastslået, at servicelovens § 108, stk. 5, kun indeholder lovhjemmel til at udstede 
regler om venteliste for de personer, der har ophold i botilbud, og som ønsker at flytte til et 
tilsvarende tilbud i en anden kommune.  
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Hvis man som borger ønsker at benytte sig af frit valg, og dermed kun ønsker et´ bestemt botilbud, kan 
det betyde, at man må acceptere en længere ventetid.  

Kommunen er i den forbindelse forpligtet til at stille nødvendig hjælp til rådighed fx for 
hjemmeboende unge i ”ventetiden”. 

 

Hvis du er interesseret i at læse mere omkring lovgrundlaget og Ankestyrelsens principafgørelser, kan 
du læse mere på Retsinformation.dk 

I dette Praksisnyt er henvist til: 

Serviceloven §§ 4 og 108  

Betalings og flytteretsbekendtgørelsen 

Ankestyrelsens udtalelse til Esbjerg 
kommune 

Daværende Statsforvaltningen Midtjyllands 
udtalelse til henholdsvis Århus og Randers 
kommune 

Praksisnyt nr. 12 
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Brug dit kamera
NÅR DU TAGER BILLEDER TIL BLADET

Du er altid velkommen til at tage billeder til bladet.
Men brug dit kamera og ikke mobiltelefonen. 

Billeder, taget med mobiltelefon, er oftest grumsede, uskarpe og 
har  dårlige farver – især hvis de er taget  indendørs.

Sørg for at kameraet er sat til at tage billeder i høj opløsning, 
og send billedfilen i jpg-format til redaktøren – undlad at sætte 
 billederne ind i tekstdokumentet.
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været afventende og ladet Emilie komme til 
hende . 

Nu er de gode venner, Emilie kan ’gå tur’ 
med Bella, der nu vejer 38 kg, hvilket er 12 
kg mere end Emilie, og Bella får kram flere 
gange dagligt .

Emilie kan nu gå forbi hunde på gaden, så 
længe de er i snor . Ved ikke om hun nogensinde 
kan holde til fremmede hunde som er løse . Det 
må fremtiden vise . 

Men en ting er helt sikkert, hun er glad for 
Bella nu og kan ikke lide, når Bella ikke er 
hjemme . Hun giver Bella mad og gerne eks-
tra, hvis man ikke er opmærksom . 

Det har været dejligt for hele familien med 
et nyt ’lille’ familiemedlem .

Emilie på 11 år er meget bange for de fleste 
dyr. Vi har ikke kunnet gå forbi en hund på 
gaden, uden at der var fare for, at hun hop-
pede ud foran en bil af frygt.

Af Sif Bjarnø

Hvad gør man så? – Får en hund . I starten var 
det hårdt for Emilie, men ved at sikre at hun 
altid havde steder, hvor hun vidste, at Bella ikke 
måtte være, så Emilie kunne tage de pauser, 
hun havde behov for, vænnede Emilie sig mere 
og mere til Bella . 

Stille og roligt gik det mere og mere fremad . 
Bella har på intet tidspunkt søgt Emilie, men 

Nu med hund
Mød Bella – en sød og rolig Berner Sennen-hund.
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Somme tider trækker hun på det ene ben, og 
hendes venstre arm er lidt doven . Hun burde 
have haft mere genoptræning kort efter blod-
proppen, men på det tidspunkt havde jeg des-
værre ikke den kontakt med Rikke, som jeg 
kunne ønske, af årsager, jeg ikke vil komme 
ind på her . Men andre ville gerne bestemme 
dengang . 

Blot glæder jeg mig over, at jeg igen har en 
god kontakt til min datter, og at hun selv ønsker, 
at jeg skal ledsage hende til bl .a . fysioterapi . 

Rikke går til træning hos Fysio Danmark 
i Vejle. Rikke er ikke altid lige motiveret 
for at træne, selv om hun glæder sig til at 
komme afsted. 

Af Kirsten Marie Sørensen

Hun starter med at gå 10 min . på løbebåndet 
med god stigning og god hastighed, 6 km i ti-
men . Der gåes godt til . Rikke går til træning 
pga ., at hun er udfordret på balancen . Det har 
hun altid været . Desuden er der eftervirknin-
ger af den blodprop, Rikke fik tilbage i 2018 . 

Gennem et par år har jeg haft fornøjelsen af at følge Rikke til fysioterapi 
om fredagen.

Rikke til træning

Fortsættes side 35
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Det gør jeg gerne . Rikke er også rygopereret 
og er født med hoftedysplasi og på et tidspunkt 
må vi forvente, at hun skal have en ny hofte . 
Vigtigt her er, at Rikkes vægt holdes i ave .

Efter løbebåndet træner Rikke ofte boldøvel-
ser . Det kan hun godt lide . I det hele taget al træ-
ning med bold . Hun er rigtig god til at kaste og 
gribe . Der, hvor der kan være lidt protester, er, 
når hun skal træne på stepbænken . Rikke føler 
sig usikker og er bange for at falde . Somme tider 
tager hun fat i stepbænken med hænderne, 

inden hun flytter foden op på stepbænken . En 
ganske særlig Rikke-teknik . 

Hun finder ofte sin egen vej . Den dag bil-
lederne er taget, da gik det hu hej vilde dyr 
over stepbænkene, og hun var stolt som en 
pave . Gangen efter var det igen med den usikre 
attitude . Personalet er flinke, og stemningen 
altid god . Der er en pige, som Rikke kender fra 
Skovagerskolen, som træner på samme tid, 
men hos en anden fys . Det er hyggeligt, og lidt 
hyggelig drilleri kan forekomme .
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Husk også at følge foreningen på hjemme siden: 
www.down.dk samt på foreningens Facebookside.

Aktivitetskalender 2021

DATO: ARRANGEMENT: HVEM:

20.-21. august Bestyrelsesweekend LDS

5.-7. september Aktivitetsweekend LDS

Programmet er ikke komplet og nye aktiviteter publiceres løbende. 

Ret til ændringer forbeholdes!

Redaktørens mailadresse står på side 2.

HOLD DIG OPDATERET PÅ  
HJEMMESIDEN OG PÅ 
 FACEBOOK OM AKTIVITETER



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.down.dk, e-mail: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.

H V O R D A N  B L I V E R  J E G  M E D L E M

Medlemskab kr. 300,00/år 

Overførsel til konto nr. 5073 000140950-9

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




