
 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Handicaprådet i Københavns Kommune 

Den 4. november 2020

Handicaprådet

Handicaprådets Sekretariat

Bernstorffsgade 17, 4.

1592 København V

Tlf. 20 53 56 92

handicapraad@sof.kk.dk
Til Borgercenter Voksne

Handicaprådets høringssvar vedrørende Socialforvalt-
ningens kvalitetsstandard for hjemmepleje, Hjælp i 
hverdagen 2021

Handicaprådet takker for høringsmaterialet vedrørende Socialforvalt-

ningens kvalitetsstandard for hjemmepleje Hjælp i hverdagen 2021.

Handicaprådet anerkender samarbejdet mellem Socialudvalget og 

Sundheds- og Omsorgsudvalget siden 2014 med henblik på at strøm-

line beskrivelserne på tilsvarende ydelser i de to kvalitetsstandarder 

Hjælp i hverdagen og Ældre i København.

Overordnet set finder Handicaprådet kvalitetstandarden Hjælp i hver-

dagen 2021 læsevenlig, forståelig og anvendelig. Handicaprådet har 

udelukkende følgende bemærkning til kvalitetsstandarden:

Manglende information vedr. overdragelse af arbejdsgiverrolle

På side 51 fremgår det, at en borger med en betydelig og varig fysisk el-

ler psykisk funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp mere 

end 20 timer ugentligt kan få udbetalt et kontant tilskud til betaling af 

hjemmehjælpere. En betingelse herfor er at borgeren kan agere ar-

bejdsgiver og bl.a. have ansvaret for at administrere indsatsen, herun-

der personalejura samt varetagelse af lønadministration.

Handicaprådet er bekymret for, at der er nogle borgere, som eventuelt 

vil afholde sig fra denne form for hjælp, hvis de selv skal kende alt til 

personalejura og lønadministration, og ikke er bekendt med, at arbejds-

giverrollen kan overdrages til andre.

I Lov om Social Service fremgår det jf. §95 stk. 5, at tilskudsmodtageren 

kan indgå en aftale med en nærtstående eller en forening eller privat 

virksomhed, godkendt af socialtilsynet, som kan få overført tilskuddet 

og herefter agerer arbejdsgiver for hjælperne.

Derfor mener Handicaprådet, at der til afsnittet om kontakt tilskud på 

side 51 skal tilføjes information om, at der er mulighed for at overdrage 

arbejdsgiverrollen til andre.
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Handicaprådet står naturligvis til rådighed, såfremt der er spørgsmål til 

ovenstående. 

Med venlig hilsen  

 
 

  

 

 

Janne Sander

Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune


	Handicaprådets høringssvar vedrørende Socialforvaltningens kvalitetsstandard for hjemmepleje, Hjælp i hverdagen 2021
	Manglende information vedr. overdragelse af arbejdsgiverrolle


