Statsrevisoranmodning

Anmodning om undersøgelse af forvaltningen af handikapområdet
Baggrund
Med kommunalreformen den 1. januar 2007 blev det sociale område, herunder handikapområdet, udlagt fra de daværende 14 amter til Danmarks 98
kommuner. Et borgerforslag om at flytte handikapområdet væk fra kommunerne har opnået det antal støttetilkendegivelser fra borgere, som kræves
for at få forslaget fremsat og behandlet som beslutningsforslag i Folketinget. Forslag til folketingsbeslutning (B 139) om at flytte handicapområdet
væk fra kommunerne er planlagt 1. behandlet af Folketinget den 4. maj
2021. Baggrunden for forslaget er bl.a. kritik af uensartethed og fejl i kommunernes afgørelser om hjælp og støtte til mennesker med handicap og
psykisk sårbarhed og et ønske om at flytte området til regionerne eller
staten.
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Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om en undersøgelse af forvaltningen af handikapområdet
Statsrevisorerne ønsker disse forhold undersøgt:
•

Er kommunernes forvaltning af handikapområdet tilfredsstillede og
overholder den gældende love og regler på området, herunder FN’s
konvention om rettigheder for personer med handicap? Får borgere
med fysisk eller psykisk handikap de ydelser, som de er berettigede
til?

•

Hvordan har Social- og Ældreministeriet fulgt op på, hvilke resultater/forbedringer der er opnået på handikapområdet siden 2007?
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•

Har Social- og Ældreministeriets tilsyn med området været tilfredsstillende, herunder Socialstyrelsens auditfunktions tilsyn med de 5 kommunale socialtilsyn? Har tilsynet omfattet vurdering af og kontrol med
kvaliteten af ydelser til de handikappede?

•

Hvilken udvikling har der været siden 2007 i antallet af klager over
kommunernes forvaltning af handikapområdet til Ankestyrelsen, og
hvor mange klagere får medhold?

Statsrevisorerne er opmærksomme på, at Rigsrevisionens begrænsede adgang til de kommunale regnskaber, jf. rigsrevisorlovens § 5, kan nødvendiggøre afgrænsning af undersøgelsens omfang. Rigsrevisorloven giver alene
Rigsrevisionen adgang til efter anmodning at gennemgå den del af de kommunale regnskaber, som vedrører virksomhed, for hvilken der skal ske afregning over for staten. Finansieringen af handikapområdet er sammensat, så
noget finansieres via øremærkede midler afsat på finansloven, mens andet
finansieres af kommunernes bloktilskud mv.
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