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Den 6. november 2015 holdt social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) møde 
med 27 kommuners økonomikonsulenter, socialchefer med flere. Temaet var kom-
munernes mulighed for at styre det sociale voksenområde og spare på handicap-
udgifterne. Karen Ellemann har indfriet sit løfte til kommunerne ved at fremsætte det 
forslag, som tidligere socialminister Manu Sareen ® tog af bordet, fordi det åbner for 
menneskeretskrænkelser. 

Socialchefforeningens formand, Helle Linnet, udtalte kommunernes holdning med 
eksemplet om borgeren, der ønsker den sidste nye model kørestol, selvom den gamle ikke 
er brugt op, og sammenlignede det med at ville have den nye model iPhone. Hun burde 
vide, at kommunerne nemt kan give afslag, hvis der ikke er saglige begrundelser for 
hjælpemidlet. En måned senere, den 6. december, understregede Venstres socialordfører, 
Jan E. Jørgensen, i samme sag, at der ingen hellige køer er for Venstre. 

Karen Ellemann og Venstre ved således, at kommunerne vil bruge den ændrede lov-
givning til at spare på handicapområdet, der også gælder at kunne flytte borgere med 
handicap mod deres vilje, som flere kommuner menneskeretsstridigt har forsøgt. 

Det er utroværdigt at tørre det af på, at kommunerne og ikke regeringen udmønter 
lovgivningen, fordi Karen Ellemann ved, at lovændringen er for at imødekomme kom-
munernes ønske om at spare på handicapudgifterne, der med stor sandsynlighed vil 
indebære menneskerets-krænkende tiltag. 

Det er bekymrende, at vi har kommuner og et Folketing, der ingen forståelse har for 
personer med handicaps ret til at udleve deres menneskerettigheder ligesom andre, hvor 
mange i forvejen kun gives få muligheder for at deltage i aktiviteter, som andre uden 
handicap har. 

Med denne lovgivning kan de med størst behov for hjælp se frem til at blive ”parkeret” som 
i tider, vi troede for længst var forbi. 
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