
Indholdsmæssige ændringer 
Forslag til kvalitetsstandarder 2015 
  
Standard nr. 04: Anbringelse udenfor hjemmet 
Standarden er helt ny, da der ikke tidligere har været kvalitetsstandard på området. Der har i stedet været et 
notat med intern vejledning til personalet om anbringelsesområdet. 
  
Standard nr. 05: Hjemmetræning af børn 
Timelønnen for eventuelle hjælpetrænere nedsættes til samme niveau som gives for hjælpere på området 
for borgerstyret personlig assistance (BPA). Der vil være tale om en overgangsordning, således at 
ændringen ikke får virkning for hjælpere der allerede er ansat, men kun får virkning i forbindelse med 
ansættelser. 
  
Standard nr. 06: Godtgørelse af merudgifter ved børns forsørgelse 
Det er med lovgivning blevet præciseret, at andre muligheder i loven går forud for anvendelse af denne 
bestemmelse. Dette har ført til, at barnepige nu oftest gives som aflastning efter servicelovens § 84 jf. § 44 
(standard nr. 03). Dette er indarbejdet i den fremlagte standard. 
 
De foreslåede omprioriteringer fører desuden til følgende ændring: Efter nyt kommunalt kørselsudbud i 2018 
vil afstanden til familiens almindelige skole/institution blive fratrukket i kørselsgodtgørelse til den 
skole/institution som barnet faktisk benytter, da det er den udgift, familien alligevel ville have haft. 
  
Standard nr. 09: Dagtilbud, beskyttet beskæftigelse 
Der har været 2 standarder på området (hhv. udviklingshæmmede borgere eller andre borgere). Disse 2 er 
skrevet sammen til denne ene, nye standard. 
  
Standard nr. 10: Aktivitets- og samværstilbud 
Der har også her været 2 standarder på området (hhv. udviklingshæmmede borgere eller andre borgere). 
Disse 2 er skrevet sammen til denne ene, nye standard. 
  
Standard nr. 11: Bostøtte i eget hjem 
Bostøtte er betegnelsen for socialpædagogisk støtte til en lang række forskellige opgaver af praktisk eller 
personlig karakter, fx støtte til at håndtere rengøring, økonomi, egen sygdom, sociale sammenhænge osv. 
Den støtte, som gives til personer, som befinder sig i eget hjem, kan gives som individuel eller 
gruppebaseret støtte. I den nye standard er det beskrevet, at støtte også kan gives med et vedligeholdende 
sigte, så borgeren ikke mister færdigheder. Dette vil ofte kunne sikre, at borgeren kan blive boende i eget 
hjem. 
  
Standard nr. 12: Støttecentre og små bofællesskaber 
Standarden er nu gældende ikke kun for støttecentrene, men også for de små bofællesskaber på 
handicapområdet. Desuden er en beslutning om at tilbyde ledsagelse på ferie i op til 1 uge indføjet for så vidt 
angår de små botilbud. 
  
Standard nr. 13: Aflastning af voksne 
Aflastning i midlertidige boliger var beskrevet i 2 forskellige kvalitetsstandarder, men er nu kun beskrevet her. 
Desuden indeholder standarden nu beskrivelse af akutaflastning. 
  
Standard nr. 14: Midlertidige botilbud 
I den nye standard er det beskrevet, at støtte også kan gives med et vedligeholdende sigte, så borgeren ikke 
mister færdigheder. Desuden er en beslutning om at tilbyde ledsagelse på ferie i op til 1 uge indføjet. 
  
Standard nr. 15: Længerevarende botilbud 
Det er i standarden beskrevet, at støtten også kan tilbydes i boliger efter almenboligloven. Derudover er en 
beslutning om at tilbyde ledsagelse på ferie i op til 1 uge indføjet. 
  



Standard nr. 16: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 
Der vil fremover blive udbetalt tilskud til følgeudgifterne ved at have hjælpere i eget hjem, eksempelvis ekstra 
udgifter i form af ekstra strøm, varme, vand, toiletpapir.  

Borgere med pension kan være tilkendt pleje- og bistandstillæg. Tillæggene skal dække de samme ting som 
en BPA, og derfor skal kommunerne medregne dem i støtten. Fremover vil borgeren modtage en 
opkrævning på beløbet, hvilket sikrer borgeren mod selv at skulle lønudbetale for de tilsvarende timer, 
indeholde A-skat osv.  

Ferie administreres fremover efter principperne i reglerne om udlandsrejser uanset om ferien holdes i 
Danmark. Der bevilges timer og ekstraomkostninger til ferier svarende til det antal hjælpere, som skal til for 
at overholde arbejdsmiljøloven, herunder hviletidsbestemmelser. Borgeren får efterfølgende godtgjort det 
faktiske forbrug op til bevillingsgrænsen.  

Kvalitetsstandarden indeholder desuden en forventning til antallet af hjælpere og vikarer i en ordning. Flere 
ordninger har ikke sikret sig vikarhjælpere til dækning ved sygdom, andre har et meget stort antal hjælpere 
tilknyttet sin ordning. Begge dele søges imødekommet med ændringen. Forventningsafstemning om sygdom 
er ligeledes skrevet ind. Flere ordninger har langtidssygemeldinger på 1 år eller mere, og da kommunen skal 
dække omkostningerne efter regning, bliver manglende opfølgning og reaktion fra borgerens side meget dyrt 
for kommunen. Forvaltningen forventer fremover et max på 6 % sygdom i en ordning. Hvis dette ikke kan 
imødekommes, vil der blive afholdt vejledingsmøde med borgeren om dennes muligheder og pligter i forhold 
til sygdom. 

Som følge af forslaget til omprioriteringer fremgår det af den nye standard, at der ikke vil blive udmålt separat 
til fremstilling af varm mad, med mindre der er hjemmeboende børn under 18 år i familien. 

Endelig er det i den foreslåede standard gjort tydeligt for læseren, at en BPA ordning betyder, at borgeren 
bliver arbejdsgiver og arbejdsleder for sine hjælpere. 
  
Standard nr. 17: Ledsagelse 
Standarden gælder ifølge loven også børn ned til 12 år. Dette er indarbejdet i standarden. Desuden er det 
beskrevet, at borgere på botilbud får ledsagelse til selvvalgt aktivitet i 15 timer månedligt og derfor jf. 
reglerne om ledsagelse ikke også kan få ledsagelse efter denne bestemmelse. 
  
Standard nr. 18: Merudgifter til voksne 
Det er præciseret, at reglerne også under visse betingelser kan anvendes, når en ung flytter hjemmefra.  
  


