Resumé – Mere tid til velfærd
Mindre papirarbejde på handicapområdet skal frigøre 31 millioner
kroner
Kommuner og sagsbehandlere i de kommunale handicapforvaltninger skal have
større frihed til at tilpasse sagsbehandlingen til den enkelte borgers behov.
Regeringen præsenterer 8 forslag til, hvordan de statslige regler og krav på handicapområdet kan gøres enklere. Regeringen vil blandt andet:
¾ Forenkle reglerne for dækning af merudgifter, så kommunerne ikke
hvert år skal genvurdere, hvilke merudgifter en borger med handicap kan
få dækket. Det vil fjerne unødvendigt papirarbejde for både borgere og
kommuner, fx i alle de sager hvor borgerens handicap ikke ændrer sig.
Derudover fjernes kommunernes pligt til at bruge den såkaldte funktionsevnemetode i sager, hvor det er åbenbart, hvad borgeren har krav på. Forslagene vil gøre det muligt for kommunerne at omprioritere ca. 45.000 timer årligt.
¾ Skabe enklere reglerne for støtte til handicapbiler, så kriterierne for
tildeling af støtte bliver mere præcise og gennemskuelige både for sagsbehandlere og borgere. Det vil gøre sagsbehandlingen lettere og medvirke til
at nedbringe sagsbehandlingstiden. Derudover fjernes en stor del af indberetningerne til den såkaldte bilstatistik. Forslaget vil gøre det muligt for
kommuner og institutioner at omprioritere ca. 35.000 timer årligt.
¾ Forenkle reglerne om hjælp ved udlandsrejser, så borgere med handicap kan tage deres hjælp med til udlandet i op til en måned, uden at søge
kommunen om dispensation.
Forenklingsforslagene på handicapområdet vil frigøre ressourcer svarende til i alt
ca. 31 millioner kroner årligt fra 2011. Det svarer samlet set til 108.000 timer, som
kommunerne kan omprioritere til andre opgaver.
Kommuner, ledere og medarbejdere har bidraget

Mere end 500 medarbejdere og ledere i de kommunale handicapforvaltninger og
botilbud har bidraget med forslag til, hvordan reglerne og dokumentationen på
handicapområdet kan forenkles. Det har de gjort gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews, fokusgrupper og landsdækkende konferencer.
Læs mere i publikationen ”Mere tid til velfærd – Regeringens plan for mindre bureaukrati i
kommuner og regioner ” eller på www.fm.dk/afbureaukratisering.

