
Kort fortalt

Forvaltningen af handicapområdet

Konklusion

Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet har været utilfreds-
stillende. Konsekvensen er, at der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, 
som de er berettigede til efter serviceloven.

Statsrevisorerne udtaler 
”Beretningen viser, at der desværre er risiko for, at borgere 
med handicap ikke får de ydelser, som de er berettigede til 
ifølge lov om social service. Det skyldes en utilfredsstillende 
forvaltning af handicapområdet i Social- og Ældreministeriet 
og i kommunerne, hvor der er mange fejl i forvaltningen.

Dette finder Statsrevisorerne meget bekymrende, og det stri-
der mod Folketingets intentioner på handicapområdet”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Social- og Ældreministeriets analyser viser, at der er 
mange fejl i kommunernes forvaltning af servicelovens 
bestemmelser på handicapområdet. 

• Social- og Ældreministeriets overvågning af og op- 
følgning på kommunernes forvaltning af handicapom- 
rådet har været utilfredsstillende. 

Baggrund og formål med undersøgelsen
Børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne skal efter serviceloven tilbydes støtte gennem sociale 
indsatser og tilbud. Disse indsatser skal bl.a. tilgodese de 
behov, der følger af en nedsat fysisk eller psykisk funktions- 
evne. Indsatserne gives også for at forbedre den enkeltes 
sociale og personlige funktioner og udviklingsmuligheder.

Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne det sam- 
lede myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar for 
det sociale område. Det er således kommunerne, der har 
ansvaret for at tilbyde hjælp og støtte til den enkelte bor-
ger, ansvaret for at sikre, at der er relevante sociale tilbud, 
og ansvaret for finansieringen af tilbuddene. Kommunerne 
skal altid træffe afgørelse ud fra en konkret og individuel 
vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte og ud fra, 
om den påtænkte indsats konkret modsvarer borgerens 
behov. 

Social- og Ældreministeriet har det overordnede ressort- 
ansvar for socialområdet, herunder handicapområdet, li- 
gesom ministeriet er ansvarlig for bl.a. serviceloven. Mini- 
steriet har det overordnede ansvar for politikudviklingen 
på socialområdet og har i medfør af det ulovbestemte res- 
sorttilsyn ansvaret for at overvåge området og følge op, 
hvis der konstateres uhensigtsmæssige forhold i forvaltnin-
gen på området.

Undersøgelsen er igangsat på baggrund af en anmodning 
fra Statsrevisorerne i april 2020. Statsrevisorerne ønskede 
en undersøgelse af en række forhold vedrørende kommu- 
nernes forvaltning af handicapområdet og Social- og Æl- 
dreministeriets opfølgning og tilsyn på området. 

Omgørelsesprocent på handicapområdet i perioden 2014-
2020
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HjemvisningÆndring/ophævelse

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Social- og 
Ældreministeriet har understøttet, at kommunerne forval-
ter handicapområdet tilfredsstillende.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


