Kommuner der ikke vil overholde loven på handicapområdet, må fratages
magten
-og underlæges en Kommunekompetence undersøgelse!!
Lov om Social Service er en solidarisk lov der anerkender, at nogen mennesker - på
nogen tidspunkter i deres liv - har mere brug for hjælp end andre. Og. At når vi
hjælper dem, der har brug for hjælp, så er det godt for os alle sammen. Det er godt
for sammenhængskraften i samfundet, det, at alle ved at alle har det godt, og, at i
vores lille flok - der passer vi på hinanden. Den slags - næstekærlighed og ansvar
for fællesskab - skaber tillid og håb.
I 2007 vedtog regeringen en strukturreformen. Reformen gav kommunerne magten
over det specialiserede område. Støtten, hjælpen og specialisterne, skulle være så
tæt på os borgere som muligt. Man glemte een ting, nemlig, at det der er godt for
borgeren, ikke altid er så let at få øje på, for dem der sidder på magten i
kommunerne. Som en af mine politiker venner svarede mig; så er der bare meget
mere prestige, og mange flere stemmer i, at bygge en flot arkitektonisk havnefront
med kulturhus og bibliotek, end i, at bygge en specialskole…
Det er min påstand at kommunerne har skamredet handicap området lige siden
strukturreformen! Jeg hører det hver eneste dag fra vores medlemmer. Kommunerne
underminere serviceloven. Kommunerne anvender fortolkninger af Serviceloven.
Fortolkninger der er så ringe, at handicappede nu, ifølge Institut for
Menneskerettigheder, er den største, og mest marginaliserede, udsatte-gruppe,
overhovedet, i Danmark.
Handicappede får ingen uddannelse. Handicappede får ikke noget job. Og hvis de er
autister, ja, så kommer de heller ikke i skole. Simpelthen fordi afspecialiseringen,
uvidenheden om deres handicap, lige nu er så stor, at 35% på landsplan - og hele
50% af de autistiske børn i Odense - er så angste for skolen, at de har udviklet
skolevægring.
Men ikke nok med det…
33% af forældrene til autistiske børn i Odense kommune føler sig negativt mødt,
eller, direkte krænkede når de søger hjælp fra kommunen.
67% af alle forældre til autistiske børn i Odense Kommune, har mistet tilknytningen
til arbejdsmarkedet - siden de fik brug for hjælp til deres autistiske barn.
50% af forældrene til autistiske børn i Odense siger, at de hver dag sender deres
barn afsted til et skoletilbud, de ved, ikke har forstand på barnets udfordringer. Det
er grænseoverskridende for forældrene. Forældrene føler at det at sende børnene i
skole er et overgreb!
Senest igår fik jeg det helt ind under huden. Jeg talte med en mor, hvis autistiske
søn ikke kan få et specialiseret tilbud på en behandlingsskole. I december fortæller

både drengens mor og familielægen, til kommunen, at drengen har en angstpsykose
og er selvmordstruet.
På ca. samme tidspunkt, lige før jul, bryder mor sammen, mister sit job og søger
tabt arbejdsfortjeneste - idet sønnen ikke kan være alene hjemme.
April måned er næsten slut og kommunen har endnu ikke bevilliget støtte til mor.
Den manglende afklaring betyder at mor ikke kan klage til Ankestyrelsen, for, før
hun har et afslag, er der ikke nogen afgørelse hun kan klage over. Kommunens
jurister har gjort det igen. Alle love har små “sorte pletter” som man kan udnytte
hvis man vil - det vil kommunen!
På jobcentret spørger de mor om hun er tl rådighed for arbejdsmarkedet - det er hun
reelt ikke, så hun kan heller ikke få kontanthjælp.
I Landsforeningen Autisme har vi en voldsom mængde sager hvor familier oplever
kommunale overgreb - mængden af sager er eskaleret, ekstremt, siden kommunerne
fik tilført magt ved strukturreformen. Når vi klager til øverste instans oplever vi at
vores ministre mangler værktøjer. Istedet for at stoppe kommunernes
misligeholdelse af lovgivningens intentioner, skriver de hyrdebreve, giver “gode
råd” og vejledning.
Jeg mener, at der skal stærkere midler til. Jeg mener, at kommuner der ikke
overholder lovens intention, og kommune der ikke har specialiseret viden, bør
fratages definitionsmagten og magten til at visitere. Regeringen har givet for stor
myndighed til en instans, der ikke kan og ikke vil varetage opgaven, så må staten
sørge for at tage opgaven tilbage!!!!
Mit spørgsmål er:
Hvor kan jeg bestille en kommunekompetence undersøgelse?
- der er i allerhøjeste grad brug for den!!!

