
 

 

10. februar 2021 

DH og KL: Retssikkerhedsalliance 

Indledning 
Kommunerne har ansvaret for at yde hjælp efter en række forskellige love til personer med nedsat funktionsevne. Hjæl-

pen har afgørende betydning for livskvaliteten og mulighederne for at leve et selvstændig og meningsfyldt liv for menne-

sker med handicap og deres familier. 

 

Debatten om retssikkerhed på socialområdet har fået fornyet styrke i 2020-2021. Siden kommunerne fik det fulde myn-

digheds- og finansieringsansvar for handicapområdet med strukturreformen i 2007, har der løbende været rejst kritik af 

retssikkerheden på socialområdet fra handicaporganisationerne.  

 

For at forbedre retssikkerheden mener Danske Handicaporganisationer (DH) og KL, at der er der behov for, at alle par-

ter, der har en aktie ind i problemerne på området, går sammen, og i fællesskab får afdækket problemerne og finder 

frem til, hvilke løsninger, der kan føre til, at borgerne får den rette hjælp og støtte ved første afgørelse.  

Formål og mål 
Retssikkerhedsalliancen har et overordnet formål om at afdække fælles forståelse af konkrete retssikkerhedsproblema-

tikker, årsager hertil samt udarbejde forslag til konkrete løsninger på kort sigt og lang sigt, som kan styrke retssikkerhe-

den for mennesker med nedsat funktionsevne.  

 

Retssikkerhedsalliancen har to faser – en kortsigtet og en langsigtet. 

 

Målet for den kortsigtede fase er at udarbejde konkrete forslag til retssikkerhedstiltag med fokus på at styrke sagsbe-

handlingen og visitationen, og som vil kunne spilles ind i bl.a. Økonomiaftalen for 2022, Reserven for social-, sundhed- 

og arbejdsmarkedsområdet for 2022 og Finansloven for 2022. 

 

Målet for den langsigtede fase er, at retssikkerhedsalliancen udarbejder forslag til en retssikkerhedspakke med henblik 

på politisk aftale i 2022. Retssikkerhedspakken har det overordnede formål at sætte borgerens livskvalitet i centrum og 

skabe bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Det kræver, at vi bl.a. styrker samarbejdet og tilliden mellem kommune, borger 

og pårørende, at fagligheden i sagsbehandlingen og borgernes indflydelse på valg af indsats styrkes, og at lovgivningen 

på visse områder forenkles. Alliancen skal opstille konkrete indikatorer, som man kan arbejde henimod. Det kan fx være 

et konkret mål om færre omgjorte sager.  

Alliancepartnere 
DH og KL er værter for alliancen og varetager sekretariatsfunktionen. Derudover er det centralt, at andre relevante orga-

nisationer og vidensaktører inviteres med.  

 

Følgende organisationer kan med fordel inviteres med i alliancen med henblik på at sikre fælles forståelse af retssikker-

hedsproblematikker og opbakning til konkrete forslag: DH’s medlemsorganisationer, kommuner,  Justitia, Advokatsam-

fundet , Institut for Menneskerettigheder, Det Centrale Handicapråd, DUKH, Ligeværd, Foreningen af Kommunale Soci-

ale-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer (FSD), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Danske Professionshøjskoler, 

Dansk Socialrådgiverforening, HK Kommunal samt andre relevante faglige organisationer. 

 

Derudover inviteres relevante videnspersoner til at bidrage med input og inspiration til alliancen. Det kan med fordel 

være Monica Lylloff, der står bag #enmillionstemmer, Bettina Post, tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening 

og nuværende borgerrådgiver i Høje Taastrup Kommune og Sanne Møller fra Embedsværket.   



 

 

 
Side 2 af 2 

Proces 
Retssikkerhedsalliancens arbejde påbegyndes marts 2021 og fortsættes indtil videre frem til udgangen af 2022. Fase 1 

og fase 2 påbegyndes samtidigt. 

Proces for fase 1: 

 

1. Invitation til organisationer og vidensaktører om at deltage i alliancen 

2. Kickstart af alliance-arbejdet med rundbordssamtale eller lignende 

3. Dialog med alliancens parter med henblik på fælles forståelse af årsager til retssikkerhedsproblematikker 

4. Udarbejdelse af 3-4 prioriterede konkrete forslag 

5. Intern politisk godkendelse af de konkrete forslag hos alliancens parter 

6. Politisk proces i forhold til kommuneøkonomiforhandlinger foråret 2021, forhandlingerne om reserven og finans-

loven i Folketinget 2021.  

Proces for fase 2: 

 

1. Fastsættelse af konkret mål for retssikkerhedsalliancen, som retssikkerhedspakken tager afsæt i 

2. Dialog med henblik på fælles forståelse af årsager til retssikkerhedsproblematikker 

3. Udarbejdelse af forslag til retssikkerhedspakke i alliancen med afsæt i fælles problemforståelse 

4. Intern politisk godkendelse af forslag til retssikkerhedspakke 

5. Politisk proces i forhold til retssikkerhedspakken med henblik på konkret politisk aftale i 2022. 

6. Efter afsluttede forhandlinger samler retssikkerhedsalliancen op på behovet for at fortsætte alliancen. 

 


