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Odense Kommune 

Ældre og Handicap 

Att: sagsbehandler i handicapsag                                                              Skjern, den 9.03.18 

 

Klage over behandling af Henrik Larsen, cpr.nr. xxxxxx-xxxx 

Indledningsvis gøres der opmærksom på, at I ikke efter partshøringssvar har truffet en skriftlig 

afgørelse med klagevejledning.  

Uanset hvor mange gange I skriver og siger at Henrik kan klare sig selv, så bliver det ikke sandt eller 

rigtigt. At stoppe hans hjælp med øjeblikkelig virkning, er direkte uforsvarligt, utilstedeligt og 

uværdigt. 

I denne forbindelse skal vi henvise til Handicapkonventionen. Denne gælder i hele Danmark, og hvis I 

gør jer den ulejlighed at læse den, vil I kunne konstatere, at Odense Kommune ikke er undtaget! 

Jeres handlinger er direkte i strid med artikel 3; 

Artikel 3 
Generelle principper 

Konventionens principper er: 

a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne 
valg, og uafhængighed af andre personer 

b) Ikke-diskrimination 

c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet 

d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige 
mangfoldighed og af menneskeheden 

e) Lige muligheder 

f) Tilgængelighed 

g) Ligestilling mellem mænd og kvinder 

h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at 
bevare deres identitet. 
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I har gennem flere år behandlet Henrik Larsen med en total fravær af respekt. I har ikke respekteret hans 
diagnoser, I har ikke respekteret at han er førtidspensionist efter den gamle ordning, og derfor hverken 
skal eller kan tvinges ud i et skånejob. I giver ham ikke lige muligheder. F.eks. kan han ikke længere få 
kaffe eller the, fordi det er farligt for ham at håndtere kogende vand.  

 

Som I sikkert har set andetsteds, er der indgivet en klage over krænkelse af privatlivets fred og ulovlig 
indtrængen fra den kommunale hjemmepleje. Denne krænkelse formodes at komme et sted fra. Hvis det 
har været i et forsøg på at bevise at Henrik kan mere end han siger, er dette projekt ikke lykkedes, for han 
er lige præcis så handicappet som han selv giver udtryk for. Sagen undersøges dog nærmere. 

 

Ydermere henvises til Artikel 4: 

 

Artikel 4 
Generelle forpligtelser 

1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer med handicap uden nogen 
form for diskrimination på grund af handicap. Med henblik herpå forpligter deltagerstaterne sig til: 

a) at vedtage alle passende lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til 
gennemførelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention, 

b) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende 
love, regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med handicap, 

c) at tage hensyn til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for personer med handicap i alle 
politikker og ordninger, 

d) at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med denne konvention, og at 
sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med denne konvention, 

e) at træffe alle passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination på grund af handicap fra enhver 
persons, organisations og privat virksomheds side, 

f) at påtage sig eller fremme forskning og udvikling af universelt designede varer, tilbud, udstyr og 
faciliteter som defineret i konventionens artikel 2, der bør kræve mindst mulig tilpasning og lavest mulige 
omkostninger for at opfylde de særlige behov hos en person med handicap, at fremme deres eksistens og 
anvendelse og at fremme universelt design ved udviklingen af standarder og vejledninger, 

g) at påtage sig eller fremme forskning og udvikling af, og at fremme eksistensen og anvendelsen af ny 
teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi, mobilitetshjælpemidler, udstyr og 
hjælpemiddelteknologi, som er egnet for personer med handicap, med særlig vægt på teknologi til en 
overkommelig pris, 

h) at sørge for tilgængelig information til personer med handicap om mobilitetshjælpemidler, udstyr og 
hjælpemiddelteknologi, herunder ny teknologi, samt andre former for bistand, støttetilbud og faciliteter, 
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i) at fremme uddannelse af fagfolk og personale beskæftiget med personer med handicap i de 
rettigheder, der anerkendes i denne konvention, således at de bedre kan yde den bistand og give de 
tilbud, som sikres ved disse rettigheder. 

2. Med hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal hver deltagerstat træffe 
foranstaltninger i videst mulig udstrækning inden for de ressourcer, der er til rådighed, og, hvor der er 
behov for det, inden for rammerne af internationalt samarbejde med henblik på den fremadskridende 
fulde virkeliggørelse af disse rettigheder uden at berøre de forpligtelser i konventionen, som er 
umiddelbart gældende i henhold til folkeretten. 

3. Ved udvikling og gennemførelse af lovgivning og politikker, der tager sigte på at gennemføre denne 
konvention, og i andre beslutningsprocesser vedrørende forhold i relation til personer med handicap skal 
deltagerstaterne indgående rådføre sig med og aktivt involvere personer med handicap, herunder børn 
med handicap, gennem de organisationer, som repræsenterer dem. 

4. Intet i denne konvention påvirker bestemmelser, som er bedre egnede til at virkeliggøre de 
rettigheder, der tilkommer personer med handicap, og som måtte være indeholdt i en deltagerstats 
lovgivning eller i folkeretten, som den er gældende for den pågældende stat. Menneskerettigheder eller 
grundlæggende frihedsrettigheder, der i medfør af love, konventioner, regler eller sædvane anerkendes 
eller eksisterer i en i denne konvention deltagende stat, må ikke begrænses eller fraviges under 
foregivende af, at denne konvention ikke anerkender sådanne rettigheder eller frihedsrettigheder eller 
kun anerkender dem i mindre omfang. 

5. Bestemmelserne i denne konvention skal uden begrænsning eller undtagelse finde anvendelse på alle 
dele af forbundsstater. 

 

 I har overtrådt nr. 1 punkt b og c.  

Odense Kommune har overtrådt punkt i, da I helt tydeligt ikke har de kompetencer der skal til for at 

behandle handicappede mennesker med respekt. Henrik ønsker på baggrund heraf, et omgående 

skift af sagsbehandler. I parentes bemærkes, at sagsbehandler selv har udtrykt utilfredshed over 

Henriks betegnelse af hende som ”sagsmishandler”. Som sagen står nu, tænker vi herfra, at dette er 

en meget passende betegnelse. Som det fremgår af artiklens nr. 5, er Odense Kommune ikke 

undtaget, hvilket betyder at Odense Kommune SKAL overholde Handicapkonventionen. Og når I ikke 

gør dette, er det brud på menneskerettighederne. 

Vi kunne naturligvis gennemgå Handicapkonventionen for jer i sin helhed, men vil her blot nøjes med 

kraftigt at anbefale at jeres chef drager omsorg for at I kommer på et kursus, der kan matche jeres 

niveau eller mangel på samme.  
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Det er også helt sikkert, uanset reaktionen på denne skrivelse, at vi går i medierne med Henriks sag. I 

kan også følge os på FB siden Din Socialjurist, hvor vi løbende vil komme med opdateringer i sagen. 

Med disse ord vil vi ønske jer en god start på ugen. 

Med venlig hilsen 

 

Mette Heap 

Jurist/Indehaver 
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