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Fælles høringsvar fra DH Faxe og Faxe Handicapråd - 
Samlet katalog for kvalitetstandarder for det specialiserede voksenområde 
 
DH Faxe og Handicaprådet takker for fremsendte og mener overordnet, at der er gjort et 
rigtig godt stykke arbejde. Handicaprådet har drøftet kvalitetsstandarderne på møde den 
13. december 2022 og afgiver hermed høringssvar. 
 
 
Generelt 
DH Faxe bider mærke i at der henvises til borgerrådgiveren, hvis man som borger, bl.a. 
mangler vejledning. Her ønsker DH Faxe at der gøres særligt opmærksom på at 
kommunen har vejledningspligt, og at de derfor har et ansvar, som ikke kan gives videre til 
borgerrådgiveren. 
 
På www.ombudsmanden.dk står der: 
Hvad er vejledningspligt? 

Formålet med myndighedernes vejledningspligt er at imødekomme borgernes 
informationsbehov og undgå, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser 
udsættes for retstab. Vejledningspligten kan følge af både forvaltningsloven, almindelige 
retsgrundsætninger og god forvaltningsskik. 
 
Overskrifter 
Handicaprådet anbefaler at indsatsernes paragraffer tilføjes i overskrifter, så man kan 
søge både på tekst og paragraf. 
 
Kommunikationen 
Den gennemgående oplevelse af kommunikationen i materialet er, at kommunikationen 
til borgerne er ringere end kommunikationen til medarbejderne. Eksempelvis formidles 
elektroniske muligheder på side 17 (medarbejderdel) men ikke på side 3 (borgerdel). 
 
VUM 
Borgere ved ikke hvad VUM er. Forklaringen skal være bedre, så borgerne har mulighed 
for at forstå hvad der tales om. Udbyg forklaring på side 3, gerne med henvisning til hvor 
systemet kommer fra og med link til hvor man kan læse mere. Og henvis efterfølgende 
hertil alle indsatser (da borgerne typisk kun læser relevant indsats, ikke intro og hele 
materialet). 

Sagsbehandlingstider 
Sagsbehandlingstiderne er flere steder beskrevet som 3-6 måneder. Det er for lang tid. DH 
Faxe opfordrer politikerne til at drøfte alvoren i de gennemgående lange ventetider dette 
medfører for borgerne. 

Overgange 
Der ønskes øget opmærksomhed på overgangen for barn/ung til voksen, for at undgå at 
borgere falder mellem 2 stole. Dette gælder både indkomstmæssigt og boligmæssigt. 
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Yderligere kommentarer og rettelser: 
 
Side 3 
Nuværende tekst: 
Det overordnede formål med de indsatser Faxe Kommune yder er, at ”yde hjælp til 
selvhjælp”, og give borgeren mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt, og 
skabe den bedst mulige tilværelse ud fra borgerens præmisser. 
 
Slettes og erstattes fx med: 
"Det overordnede formål med de indsatser F.K. yder er at give borgeren mulighed for at 
leve et så selvstændigt liv som muligt…..” 
Da det ikke er alle borgere, som er i stand til at yde hjælp til selvhjælp. 

Nuværende tekst: 
Støtten gives som udgangspunkt med det formål at: 

Erstattes med: 
”Støtten” erstattes med ”indsatsen”. Dette gælder generelt for hele dokumentet. 

Side 4 
Nuværende tekst: 
Recovery, rehabilitering eller habilitering 

Kommentar: 
Begreberne bør uddybes/forklares, da det er alle borgere forstår enkeltordenes 
betydning. 

§85 
Formuleringen ”konkret og individuel vurdering” giver anledning til bekymring: Betyder det, 
at der ikke er nogen nedre grænse? 

Side 7 
Nuværende tekst: 
Ønsker du at ”søge skriftligt”, kan du sende din henvendelse til:  

Faxe Kommune Rådhuset Frederiksgade 9 4690 Haslev 

Kommentar: 
Tilføj muligheden for at søge over Eboks eller borger.dk 

Side 17 
Nuværende tekst: 
Borgeren kan også vælge at ”sende sin klage elektronisk til Faxe Kommune via borger.dk 
(link), hvor borgeren med Nem ID eller Digital Signatur har adgang til sin egen elektroniske 
postkasse”. Faxe Kommune anbefaler denne metode, hvis borgeren har brug for at sende 
personfølsomme oplysninger til Faxe Kommune. 

Kommentar: 
I forhold til vores tidligere kommentar om klagemuligheder på side 7, så står det beskrevet 
under medarbejderdelen, men ikke borgerdelen. 
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Side 24 
Ret forkert overskrift. 

Side 25 
Oprindelig tekst: 
For borgere over 65 har Faxe Kommune skærpet fokus på at undersøge om behov kan 
dækkes på anden vis. 

Kommentar: 
Indskriv at der i stedet kan benyttes klippekortordning/andre tilbud. 

Bilag/del 2 side 35 
Indskriv: Ledsagelse skal ikke tælle i den pædagogiske normering på bostederne. 

§ 105 
Obmærksomhedspunkt: I overgang i bosted fra barn/ung til voksen skal denne ventetid ikke forekomme 
(pkt. 8). Vigtigt at sikre overgangen fra barn til voksen (18 år) bo og forsørgelsesgrundlag. 

§ 109 
Lovgivningen § 109 er udelukkende til kvinder. Handicaprådet vil gerne løfte en politisk drøftelse om hvad 
vi tilsvarende kan gøre for mænd i tilsvarende situationer.  

§ 110 
Handicaprådet undrer sig over denne fokus på opskrivning til fast bolig. Men medgiver at forsorgshjem er 
midlertidigt ophold, hvorfor det giver mening at have fokus på opskrivning til fast bolig, da boligsituationen 
er et vigtigt grundlag for den enkelte borger (housing first). 

 

 
 


