
Folketingets Lovsekretariat 

Dato: 15. december 2010

Under henvisning til Folketingets brev af 2. december 2010 følger her-

med socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. S 619, stillet af 

Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. S 619:

”Hvad er ministerens holdning til, at sclerosepatienter får en så ringe be-

handling, som det fremgår af Scleroseforeningens henvendelse til samtlige 

medlemmer af Folketinget af 30. november 2010, og hvad mener ministeren, 

der bør gøres ved problemet?”

Svar:

Vi har alle et fælles ansvar for at sikre, at tonen i debatten forbliver ordentlig.

Det gælder ikke mindst politikere og ledende embedsmænd. Borgere, der 

har særligt behov for hjælp fra deres medborgere på grund af et handicap, 

en sindslidelse eller andet, skal ikke italesættes som nogen, der ’fortrænger’ 

hjælpen fra ’os andre’ eller ”nasser” på samfundet. Jeg mener, at det er en 

etisk glidebane, og virkeligheden er jo heldigvis også langt mere nuanceret.

Der er ingen tvivl om, at der har været meget fokus på kommunernes udgif-

ter til det specialiserede område i de senere år. Udgifterne har i de senere år 

været kraftigt stigende, og regeringen og KL er enige om, at den høje ud-

giftsvækst i de foregående år ikke kan fortsætte fremadrettet. 

Derfor har aftalerne om kommunernes økonomi for henholdsvis 2009 og 

2010 begge indeholdt tiltag med henblik på at understøtte og styrke kommu-

nernes mulighed for at sikre en fortsat udvikling af området inden for de ek-

sisterende økonomiske rammer.

Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at der ikke er ændret på, at kom-

munalbestyrelserne har det økonomiske og indholdsmæssige ansvar for at 
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tilrettelægge de sociale tilbud til kommunens borgere inden for servicelovens 

rammer. Det betyder, at kommunalbestyrelsen derfor fortsat skal tilrettelæg-

ge hjælpen i overensstemmelse med servicelovens formål og bestemmelser. 

Jeg er ikke bekendt med eksempler på, at kommunalbestyrelserne opkræver 

brugerbetaling for hjælpemidler. Socialministeriet vil derfor tage kontakt til 

Scleroseforeningen med henblik på en uddybning af deres henvendelse

samt muligheden for at benytte klagesystemet.

Benedikte Kiær

/  Karin Ingemann


