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27.00.00-P23-1-18 

1.        Høring af kvalitetsstandarder 

Beslutningstema 

Høring af kvalitetsstandarder efter Serviceloven. 

Økonomi 

Der er ikke udvidelse eller reduktioner i servicen overfor borgerne, som ændrer 

udgiftsniveauet fra år 2019 til år 2020. 

Sagsfremstilling 

Byrådet skal en gang årligt godkende kvalitetsstandarderne. 

Ændringer i kvalitetsstandarderne for år 2020 indeholder ikke serviceniveau ændringer i 

forhold til borgeren.  

Der er lavet ny opsætning, så der nu ikke er to versioner; en borgerrettet og en 

medarbejderrettet. I kvalitetsstandarden for år 2020 er de to versioner skrevet sammen til én, 

så borgeren har samme indsigt, som medarbejderne.  

Der er på nogle områder lavet tekstmæssige præciseringer. 

  

De væsentligste ændringer er: 

  

Støtte til personlig og praktisk hjælp, Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1 og 2:  

 Hjælp til ernæring er skrevet ind i kvalitetsstandarden som praktisk hjælp jf. 

principafgørelsen 11-19.  

 Madservice har fået sin egen kvalitetsstandard. 

  

Socialpædagogisk støtte under ophold i udlandet, Serviceloven § 85: 

 Borgere i bofællesskaber: De enkelte bofællesskaber kan vælge at tage på ferie i 

udlandet. Udgifterne afholdes af bofællesskabet, og der forudsættes fælles rejser.  

 Borgere i eget hjem har ikke ret til at tage den socialpædagogiske støtte med ud af 

landet jf. udlandsbekendtgørelsen. 

 Der præciseret i teksten, jf. principafgørelsen 10-19, som specificerer, hvornår noget er 

§ 83 og § 85.  

  

Længerevarende botilbud og bofællesskab, Serviceloven § 108 og ABL § 5, stk. 3, jf. § 105 

stk. 2: 

 Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: Botilbuddet ikke er væsentlig dyrere 

end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet og som er sammenligneligt i forhold til 

målgruppe og personalesammensætning.   

  

Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven § 104: 

 Fastholder nuværende serviceniveau på 1-2 dage i aktivitets- og samværstilbud, der er 

tilføjet mulighed for halve dage samt et udvidet serviceniveau for særlige målgrupper 

(hjerneskade, udviklingshæmning og lignende). 
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Endvidere er der udarbejdet en kvalitetsstandard på de tidlige forebyggende indsatser jf. 

Serviceloven §§ 82a, b og d (Gruppeforløb, individuelle tilbud i en tidsbegrænset periode og 

individuelle tilbud i en tidsbegrænset periode – etableret i samarbejde med frivillige).  

  

Taksterne for egenbetaling er priser for 2019 og vil blive opdateret, når takstbladet for 2020 er 

færdig. 

  

Kvalitetsstandarderne sendes efter udvalgets 1. behandling til høring ved Senior- og 

Handicapråd, hvorefter udvalget får sagen til 2. behandling. 

 

Administrationen indstiller, 2. december 2019, pkt. 111: 

at udvalget godkender kvalitetsstandarderne med henblik på at sende til høring ved Senior- og 

Handicapråd. 

 

Udvalget for Social Omsorg, 2. december 2019, pkt. 111: 

Indstilling godkendt. 

Administrationen indstiller, 

at Handicaprådet udarbejder høringssvar til kvalitetsstandarderne. 

Beslutning 

. 

Bilag 

 Kvalitetsstandarder 

  

file:///C:/Users/local_jane3005/INetCache/Content.Outlook/OJPJ2ZDV/Bilag/Punkt_1_Bilag_1_Kvalitetsstandarder.pdf
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2.        Orientering om omgørelsesprocenten i ankesager på 
børne- og voksenhandicapområdet 

Beslutningstema 

Orientering om omgørelsesprocenten i ankesager på børne- og voksenhandicapområdet. 

Sagsfremstilling 

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der 

behandler klagen.  

  

Børnehandicapområdet 

På børnehandicapområdet var andelen i 2018 på omgjorte afgørelser i Hedensted Kommune på 

41 pct. - på landsplan 47 pct. 
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Voksenhandicapområdet 

På voksenhandicapområdet var andelen i 2018 af omgjorte afgørelser i Hedensted Kommune 

på 50 pct. - på landsplan 32 pct.  

 
./. Danmarks kortet med tallene fra alle kommuner i landet er tilgængelig på 

www.socialministeriet.dk 

  

Leder af Velfærdsrådgivningen Jenny Bjerking og leder af Børn og Familier Charlotte Rottbøll 

Lauridsen giver orientering på mødet. 

Administrationen indstiller, 

at der orienteres om omgørelsesprocenten i ankesager på børne- og 

voksenhandicapområdet. 

Beslutning 

. 

  

file:///C:/Users/local_jane3005/INetCache/Content.Outlook/OJPJ2ZDV/www.socialministeriet.dk
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3.        Ny lov om tilgængelighed og Hedensted Kommunes 
arbejde med tilgængelighed 

Beslutningstema 

Orientering om ny lov om tilgængelighed og Hedensted Kommunes arbejde med 

tilgængelighed. 

Sagsfremstilling 

 I 2018 trådte en ny lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og 

mobilapplikationer i kraft. Baggrunden for loven er et EU direktiv om webtilgængelighed. 

  

Formålet med loven er at sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders 

websteder og mobilapplikationer. Loven stiller derfor en række krav til, at digitale løsninger 

skal leve op til nogle standarder, så de også kan benyttes af brugere med handicap. 

  

Loven fastsætter forskellige frister for, hvornår hjemmesider og applikationer skal leve op til 

lovens krav. For Hedensted Kommunes hjemmeside, Hedensted.dk, har lovens krav virkning 

fra september 2020. 

  

På mødet giver digitaliseringskoordinator Jesper Overgaard og adm. medarbejder Diana 

Sørensen Kjær en orientering om loven og Hedensted Kommunes arbejde med tilgængelighed. 

Administrationen indstiller, 

at der orienteres om lov om tilgængelighed og Hedensted Kommunes arbejde med 

tilgængelighed. 

Beslutning 

. 
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00.15.10-A00-1-19 

4.        Årets gang i Børnehandicap 2018  

Beslutningstema 

Orientering om årets gang i Børnehandicap 2018.  

Sagsfremstilling 

Leder af Børn og Familier Charlotte Rottbøll Lauridsen orienterer om årets gang i 

Børnehandicap og giver information om implementering af træk i Børne- og familieydelse i 

fraværssager.  

 

Administrationen indstiller, 24. oktober 2019, pkt. 5: 

at der orienteres om årets gang i Børnehandicap 2018. 

  

Handicaprådet i Hedensted Kommune, 24. oktober 2019, pkt. 5: 

Udsat. 

  

Fraværende: Charlotte Rottbøll Lauridsen og Birgit Jakobsen 

Administrationen indstiller, 

at der orienteres om årets gang i Børnehandicap 2018. 

Beslutning 

. 
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00.15.10-P27-1-19 

5.        Henvendelse fra Handicaprådet om mulige sager i år 
2020 

Beslutningstema 

Drøftelse af udvalgenes tilbagemeldinger på opmærksomheden i forhold til sager for år 2020 

der har relevans for Handicaprådet.  

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har tidligere i år 2019 gjort alle udvalg opmærksom på, at Handicaprådet er 

talerør for handicappede i Hedensted Kommune, og at Handicaprådet formelt er høringspart i 

sager, der har betydning for handicappede.  

  

Handicaprådet har derfor sendt en henvendelse til udvalgene, hvor man beder dem overveje, 

hvilke sager, der kan komme i løbet af år 2020, hvor det kan være relevant at inddrage 

Handicaprådet. 

  

Handicaprådet har gjort udvalgene opmærksom på, at Handicaprådet gerne vil være 

sparringspartner tidligt i processer og hvis udvalgene på nuværende tidspunkt har kendskab til 

sager i løbet af næste år, der er relevante for Handicaprådet, så vil Handicaprådet gerne have 

besked om det, så der kan planlægges efter det.  

 

Administrationen indstiller, 2. december 2019, pkt. 114: 

at udvalget drøfter mulige sager i år 2020, hvor det kan være relevant at inddrage 

Handicaprådet.  

 

Udvalget for Social Omsorg, 2. december 2019, pkt. 114: 

Strategiplan 2020 med fokuspunkter for Social Omsorg præsenteres og drøftes i forhold til 

Handicaprådets involvering på Handicaprådsmøde. 

  

Udvalget for Beskæftigelse, 2. december pkt. 131 

Handicaprådet inddrages tidligt i nye indsatser, hvor det er relevant.  

  

Udvalget for Læring, 2. december pkt. 84 

Børn og Ungepolitikken, og herunder Skolepolitikken, tages med til Handicaprådet i 

høringsfasen. 

  

Udvalget for Teknik, 3. december pkt. 190 

Til efterretning. 

 

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 3. december pkt. 91  

Til efterretning. 
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Administrationen indstiller, 

at Handicaprådet drøfter udvalgenes tilbagemeldinger. 

Beslutning 

. 
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27.00.00-G01-57-19 

6.        Ny proces for uddeling af Handicapprisen 

Beslutningstema 

Drøftelse af ny proces for uddeling af Hedensted Kommunes Handicappris. 

Sagsfremstilling 

Da ingen af de indkomne indstillinger til Hedensted Kommunes Handicappris i år har levet op 

til kravene i de fastsatte kriterier, har formandskabet besluttet, at Handicaprådet skal drøfte 

ny proces for uddeling af Hedensted Kommunes handicappris. 

Formandskabet er enige i, at der skal laves noget om, da det er svært at få ret mange til at 

leve op til kriterierne. 

  

Der ønskes derfor en drøftelse af ny proces; herunder om det er de rigtige indstillingskriterier 

vi har. Der skal være fokus på at få kriterierne tydeligt beskrevet.  

  

Nuværende kriterier for prisuddelingen 

Formål: 

 at anerkende en frivillig og særlig indsats, der kommer handicappede borgere, børn 

såvel som voksne i Hedensted Kommune til gavn 

 at fremhæve de gode eksempler, så andre kan lade sig inspirere af, hvordan vi kan 

gøre hverdagen lidt lettere, så handicappede borgere kan benytte sig af de samme 

muligheder, som andre har 

  

Hvem kan indstilles til Handicapprisen: 

En lokal ildsjæl, grupper, organisationer, foreninger, institutioner eller virksomheder der har 

gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet. 

  

Eksempelvis: 

 en person, som på bedste vis har bragt handicapområdet på dagsordenen 

 en virksomhed, som har udnyttet potentialet hos borgere med handicap 

 et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for borgere med handicap 

 en sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre 

 en aktivitet, der har stor betydning for handicappede i alle aldre  

  

Som konsekvens af manglende indstillinger til Hedensted Kommunes Handicappris, der lever 

op til kravene i de nuværende kriterier er årets uddeling af Handicapprisen blevet aflyst. 

Administrationen indstiller, 

at ny proces for uddeling af Hedensted Kommunes Handicappris drøftes. 

Beslutning  
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27.00.00-P22-2-19 

7.        Status på Pårørendepolitik 

Beslutningstema 

Repræsentanter fra arbejdsgruppen giver status på Pårørendepolitikken. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådets repræsentanter giver status på Pårørendepolitikken  

  

Administrationen indstiller, 24. oktober 2019, pkt. 12: 

at Handicaprådet drøfter mulige emner/ overskrifter til Pårørendepolitikken og at disse 

viderebringes til arbejdsgruppen. 

 

Handicaprådet i Hedensted Kommune, 24. oktober 2019, pkt. 12: 

Handicaprådet foreslår følgende emne/ overskrift: 

 Handlemuligheder for pårørende - hjælp til at være pårørende i de situationer, hvor der 

kan være behov for at træffe afgørelser i den handicappedes liv. 

  

Fraværende: Charlotte Rottbøll Lauridsen og Birgit Jakobsen 

Administrationen indstiller, 

at der gives status på Pårørendepolitikken. 

Beslutning 

. 
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00.15.10-A00-1-19 

8.        Nyt fra Pårørenderåd og Brugerråd 

Beslutning 

. 

  

 

 

00.15.10-A00-1-19 

9.        Emner til årsplan 2020 

Beslutningstema 

Drøftelse af emner til årsplan 2020. 

Beslutning 

. 
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00.15.10-A00-1-19 

10.        Invitationer og konferencer 

Beslutningstema 

 Orientering om deltagelse i KL's Handicap- og Psykiatrikonference d. 20. november 

2019 

 KL's Handicap- Psykiatrikonference, Aarhus den 18. november 2020 

Beslutning 

. 
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11.        Orientering 

Beslutningstema 

Voksenhandicap v/ Heidi Lindberg Jensen 

1. Omorganisering Hedensted Bofællesskaber 

2. Strategiplan 2020 med fokuspunkter for Social Omsorg og Voksenhandicap  

3. Orientering om Cura  

4. Præsentation af film om Værdighedspolitikken og orientering om hvordan der arbejdes 

med implementering af Værdighedspolitikken via MED-systemet 

  

Børnehandicap v/Charlotte Rottbøll Lauridsen 

1. Uddannelsesforløb støttet af Socialstyrelsen for 5 medarbejdere i Steppings Stones - 

gruppeforløb til forældre med handicappede børn og unge 

  

Formandskabet 

1. Orientering om deltagelse i interview ang. ny Børn- og Ungepolitik og en ny Skolepolitik 

Beslutning 

. 
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12.        Punkter til næste møde 

Beslutning 

. 
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13.        Eventuelt 

Beslutning 

. 
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