Bilag 1
Konkretisering af de ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne
De mere specifikke ændringer, der er foretaget i de enkelte kvalitetsstandarder og baggrunden
herfor er følgende:
Servicelovens § 85, Socialpædagogisk støtte
I kvalitetsstandarden udgår alle ”eksempler på udmøntning”, idet der er tale om en
teksttung kvalitetsstandard, som bliver mere overskuelig og letlæselig i forkortet udgave
I kvalitetstandarden udgår bevillingsperiode, idet bevillingerne ikke længere er
tidsbegrænsede, men derimod afhænger af en løbende konkret og individuel
behovsvurdering
I kvalitetsstandarden tilføjes, at en del af formålet også er at forebygge social isolation
Servicelovens § 96, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
I kvalitetsstandarden indsættes følgende afsnit:
- Det faste beløb til dækning af hjælperrelaterede udgifter er på 200 kr. pr. måned
- Der kan bevilliges arbejdsredskaber til handicaphjælperne
- Bevilling af hjælpemidler til borgeren bevilliges efter en anden paragraf og skal
ansøges i Center for Sundhed og Ældre
- Borgeren skal fremsende kvittering efter ferieophold i og uden for Danmark
- Foreninger eller private virksomheder, der overtager arbejdsgiverrollen skal være
godkendt af Socialtilsynet
- Kommunen har forsyningspligt ved ophør af BPA-ordningen
- En del som en del af det kommunale tilsyn følges op på APV
Samtidig er afsnittet om respirationshjælp blevet uddybet

Servicelovens § 97, ledsagelse
I kvalitetsstandarden tilføjes:
- Der indgår ikke ledsagelse til lægeordinerede aktiviteter (jf. Ankestyrelsens
Principafgørelse 52/15).
- Borgere, der bor i botilbud, kan modtage op til 12 timers ledsagelse om måneden af
kommunen, mens de resterende 3 timers gives af botilbuddet. Dette er eksisterende
praksis.
- Hvis borgeren ikke længere er inden for målgruppen, træffes der afgørelse om ophør,
som ikke har opsættende virkning.

Servicelovens § 100, merudgifter
I kvalitetsstandarden tilføjes:
- Det er som udgangspunkt en betingelse, at der eksisterer løbende merudgifter for at
enkeltstående udgifter kan dækkes.
- Ydelsen kan i særlige tilfælde aftales som naturalieydelser.
- Tilskuddet ikke er indkomstafhængigt.

Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141, rusmiddelbehandling
Det har hidtil været sådan, at sagerne om rusmiddelbehandling var placeret under
rådgiverne, dog med visitation af rusmiddelkonsulenterne. Dette er ændret, så det fulde
ansvar nu er hos rusmiddelkonsulenterne, hvilket er indskrevet i kvalitetsstandarden.
Derudover udgår afsnit om:
- At ambulante og dagbehandlingssteder kan indstille borgeren til døgnbehandling, idet
dette ikke er gældende praksis
- At der arrangeres forbesøg ved bevilling af døgnbehandling. Dette praktiseres ikke
altid, fx hvis der er tale om tilbud på Bornholm eller i Jylland.

Servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse
I kvalitetsstandardens er der indsat afsnit om, at der kun bevilliges ét tilbud pr. borger og at
tilbuddet ikke kan kombineres med et aktivitets- og samværstilbud. Baggrunden er
Kommunalbestyrelsens beslutning om effektiviseringsforslag, bl.a. vedrørende §§ 103 og
104 d. 9. oktober 2018, under punkt 2 om ”2. behandling af budgetforslag 2019 og
overslagsårene 2020-2022”.
Derudover er det tilføjet, at der indgår både faglige og økonomiske hensyn i valg af tilbud

Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud
I kvalitetsstandarden er der indsat afsnit om, at der kun bevilliges ét tilbud pr. borger og
tilbuddet ikke kombineres med beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103. Baggrunden
er Kommunalbestyrelsens beslutning om effektiviseringsforslag, bl.a. vedrørende §§ 103 og
104 d. 9. oktober 2018, under punkt 2 om ”2. behandling af budgetforslag 2019 og
overslagsårene 2020-2022”.
Derudover er det tilføjet, at der indgår både faglige og økonomiske hensyn i valg af tilbud

Servicelovens § 107, midlertidige botilbud
I kvalitetsstandarden udgår:
- At formålet med ydelsen bl.a. er vedligeholdelse af borgerens funktionsniveau. Dette
udgår, fordi vedligeholdelse alene er et mål i længerevarende botilbud
- At der som hovedregel ikke visiteres til aktivitets- og samværstilbud. Dette udgår, da
der i flere tilfælde bevilliges sådanne tilbud til borgere i botilbud
- At der bevilliges max 56 døgns aflastning. Dette udgår, idet der altid er tale om en
individuel vurdering, og at omfanget derfor kan variere meget, herunder både over
og under den hidtidige grænse
I kvalitetsstandarden præciseres, at borgerens ønsker inddrages i beslutningen af valg af
botilbud, men at der juridisk ikke er frit valg af denne ydelse, hvorfor det således er tale om
en myndighedsbeslutning
I kvalitetsstandarden tilføjes, at det er en forudsætning for opholdet, at borgeren overholder
sin egenbetaling og at botilbuddet, hvis de får kendskab til at borgeren ikke betaler, skal
kontakte Voksenrådgivningen

Servicelovens § 108 og Almenboligloven § 105/Servicelovens § 85, længerevarende botilbud
I kvalitetsstandarden præciseres det, at 3 ud af 15 timers ledsagelse ydes af botilbuddet.
Hidtil stod der 3-6 timer, hvilket nu ændres
I kvalitetsstandarden udgår beskrivelsen af, hvad en ledsagerordning er. I stedet for
indsættes en henvisning til kvalitetsstandarden for servicelovens § 97

Servicelovens § 109, ophold på krisecenter
I kvalitetsstandarden tilføjes, at Voksenrådgivningen, i henhold til gældende lov, betaler én
takst til krisecentre for indskrivning af en kvinde. Hvis kvinden er ledsaget af børn, betales
der fortsat kun én takst. Dette indskrives, idet Voksenrådgivningen har oplevet tilfælde, hvor
der er opkrævet dobbelttakst ved indskrivninger af kvinder med børn
I kvalitetsstandarden ændres afsnittet om opholds- og handlekommune, idet der indgik en
fejl

Servicelovenes § 110, ophold på herberg/forsorgshjem
Der er ikke foretages ændringer i denne kvalitetsstandard

