
 
 
 

 
 
 
 

1. Høring: Kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af 
hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 
95) 

 
Sagsnr. 450-2019-13590 Initialer LHU Åbent 

 
Sagsfremstilling 
Socialafdelingen er blevet opmærksom på, at der hidtil ikke har eksisteret kvalitetsstan-
darder for §§ 94 og 95 i serviceloven. Der er derfor blevet udarbejdet kvalitetsstandarder 
for henholdsvis § 94: Borgers udpegning af hjælper (til hjemmehjælp), og § 95: Kontant til-
skud (til ansættelse af hjælpere, hvis borgeren har behov for personlig og praktisk hjælp i 
mere end 20 timer pr. uge). 
 
§ 94 drejer sig om borgerens mulighed for selv at udpege en hjælper, der kan udføre per-
sonlig og praktisk hjælp, når borgeren er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83 (hjem-
mehjælp). Kommunen skal godkende og ansætte hjælperen.  
 
§ 95 beskriver reglerne for udbetaling af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, hvis 
borgeren er visiteret til mere end 20 timers hjælp efter § 83 (hjemmehjælp) pr. uge, og 
borgeren selv ønsker at ansætte sit hjælperkorps. Disse hjælpere ansættes enten af bor-
geren selv eller af en organisation eller privat virksomhed, som borgeren indgår kontrakt 
med, og som hermed bliver arbejdsgiver. Borgeren er arbejdsleder for den/de ansatte, 
med mindre borgeren ikke er i stand til dette, og kommunen godkender, at opgaven over-
lades til en nærtstående, som derefter er tilskudsmodtager og arbejdsleder (§ 95, stk. 3).  
 
Forskellen mellem § 95 og § 96 (Borgerstyret Personlig Assistance) er, at der efter § 95 
kun kan bevilges timer til personlig og praktisk hjælp, mens der efter § 96 også kan bevil-
ges timer til overvågning, transport og ledsagelse. Efter § 96 skal borgeren også være ar-
bejdsleder og kan ikke overdrage denne opgave til andre. Arbejdsgiveransvaret kan over-
drages til en organisation eller privat virksomhed som ved § 95.  
 
Kvalitetsstandarderne er vedhæftet.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Indstilling 
Det indstilles, at rådet drøfter kvalitetsstandarderne mhp. udarbejdelse af eventuel hø-
ringssvar.  
 
Sagen afgøres i 
Seniorrådet 
 
 

Bilag 
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450-2020-187377 Kvalitetsstandard for kontant tilskud § 95 
450-2020-187353 Kvalitetsstandard for borgers udpegning af hjælper § 94 
 
 
Beslutning i Seniorrådet 9. september 2020: 
Fraværende:  Ove Johansen, Svend Erik Stougaard 
 
Seniorrådet afgiver høringssvar. 
Seniorrådet mener, at der er behov for en nærmere præcisering af, hvilke typer opgaver, 
der henvises til, i kvalitetsstandarden for kontant tilskud § 95 i sætningen "De opgaver, 
som en evt. samlever eller større børn i husstanden kan udføre, vil ikke indgå i timeudmå-
lingen" på side 1. Seniorrådet mener, at sætningen i princippet kan betyde mange forskel-
lige typer opgaver, og derfor burde der være nogle eksempler på, hvilke opgaver, man 
som samlever eller barn i hustanden kan forventes at skulle udføre, som ikke tælles med i 
timeudmålingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


