
Høringssvar ”Kvalitetsstandarder 2020”

Udsatterådet har gennemset det omfattende udsendte materiale i forbindelse med Kvalitets-
standarder 2020.

Vi har koncentreret os om følgende §§: 82c, 85, 99, 97, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 110 i SEL og §
141 i Sundhedsloven, men vi gentager følgende bemærkninger fra 2018 i vores høringssvar til 
Kvalitetsstandarder for 2019.

”Kommunernes mulighed for at iværksætte en tidlig og forebyggende indsats blev tydeliggjort 
og udviddet med det nye kapitel 15a i Serviceloven”.
”Udsatterådet er meget tilfreds med, at Social- og Familieudvalget den 24 september (2018) be-
sluttede, at disse nye bestemmelser i §82a-d skal være gældende i Nyborg kommune”.

”Generelt synes vi, at en tidshorisont på 4 uger fra at der ansøges om en ydelse til den etable-
res/implementeres et alt for lang tid. Vi håber naturligvis, at det i langt de fleste tilfælde lykkes 
at afkorte denne periode. Vi finder det derfor tilfredsstillende, at der er fastsat langt kortere 
tidsfrister i forhold til i indsatsen i forbindelse med §84 – Aflastning og afløsning af pårørende til
hadicappede over 18 år og §44 – Aflastning og afløsning på børneområdet. Udsatterådet opfor-
drer derfor til at sagsbehandlingstiden generelt nedbringes”.

Vi konstaterer, at ydelserne efter §85 er under ændring således at en del af hjælpen fremover 
skal ydes efter §83. Vi finder det rigtigt, at ændringerne støtter det rehabiliterende arbejde ved 
at understrege, at borgerne selv skal betale for transporten.

Det er udmærket, at der i §99 er foretaget præciseringer af hvilken støtte, der kan tilbydes. Ud-
satterådet ønsker at det opsøgende og forebyggende arbejde styrkes og udbygges. Vi finder det
godt, at Social- og Familieudvalget den 12. august 2019 har besluttet at der skal udarbejdes 
kvalitetsstandarder for §§ 82a,b og d (den tidlige forebyggende indsats).

Udsatterådet påpeger, at ændringerne i §§107 og 108 bør præciseres yderligere, sådan at der 
kommer til at stå: ”som minimum have et månedligt rådighedsbeløb”. Vi ønsker altså blot, at få 
indføjet ordet månedligt i teksten.

Udsatterådet ser frem til kommende høringer af kvalitetsstandarderne og glæder og til inden så
længe, at behandle standarder for §§ 82a, b og d.

Med venlig hilsen

Benny Pieszak
fmd: Udsatterådet
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