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Kontant tilskud  
Har du behov for meget støtte i hjemmet (mere end 20 ti-
mer pr. uge), er der mulighed for, at få kontant tilskud til 
ansættelse af egne hjælpere, hvis ikke du kan få dækkes dit 
behov på anden vis f.eks. selvudpeget hjælper. 
 

Hvem kan få kontant tilskud? 

Du kan få kontant tilskud, hvis du har en betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for 
personlig pleje og støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og aflastning/afløsning i mere end 20 timer ugent-
ligt. 
 

Hedensted Kommune kan i særlige tilfælde beslutte, at 
hjælpen skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en 
nærtstående person f.eks. ægtefælle eller forældre, som helt 
eller delvis passer dig. Det vil være i de tilfælde, hvor He-
densted Kommune skønner, at du ikke selv vil være i stand 
til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder 
for hjælperne, f.eks. som følge af udviklingshæmning, hjer-
neskade eller kognitive funktionsnedsættelser. 
 

Arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret 

Arbejdsleder: Det er en betingelse for tilskud til ansættelse 
af hjælpere, at du er i stand til at fungere som arbejdsleder 
for hjælperne. Hvis du ikke selv er i stand til at fungere som 
arbejdsleder, kan arbejdslederansvaret overdrages til en 
nærtstående person.  
 
Som arbejdsleder, skal du være i stand til at: 
- Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjæl-

perne. 
- Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. 
- Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelses-

samtaler. 
- Planlægge det daglige arbejde for hjælperne. 
- Afholde personalemøder med hjælperne. 
- Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). 

 

Arbejdsgiver: Det er desuden en betingelse, at du kan fun-
gere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre du indgår 
aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virk-
somhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, 
foreningen eller den private virksomhed, der herefter er ar-
bejdsgiver for hjælperne. 
 
Som arbejdsgiver, skal du være i stand til at: 
- Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. 
- Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. 
- Udbetaling af løn. 
- Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, 

indbetaling til ferie og barselsudligningsordning på det 
private arbejdsmarked og ATP (opgaven kan varetages 
af kommunen eller af en privat virksomhed/forening) 

- Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstalt-
ninger. 

 

I de situationer, hvor du selv er arbejdsgiver, skal kommu-
nen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. 

 

Kan jeg få kontant tilskud, hvis jeg bor i på f.eks. et 

plejehjem eller botilbud 

Der kan som udgangspunkt ikke ydes kontant tilskud til an-
sættelse af hjælpere, hvis du bor i boliger, hvor hjælpen er 

tilrettelagt for flere. Det gælder f.eks., hvis du bor på pleje-
hjem eller i plejebolig, botilbud eller lignende. 

 

Sådan søger du om kontant tilskud 

Hvis du ønsker at søge om kontant tilskud eller har spørgs-
mål til indsatsen, skal du kontakte: 
 

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20 mellem mandag-
fredag kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-
10.00. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situa-
tion og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om 
du kan bevilges kontant tilskud. 
 

Når kommunen træffer afgørelse om kontant tilskud, mod-
tager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en 
skriftlig begrundelse.  

 

Hvad er dit ansvar?  

Når du søger om kontant tilskud, er der brug for, at du op-
giver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted 
Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsni-
veau, herunder give samtykke til, at Hedensted Kommune 
kan indhente eventuelle lægeoplysninger. 

 

Hvad koster kontant tilskud? 

Det er gratis for dig at modtage kontant tilskud. 
 

Svarfrist 

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 16 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt. hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 

 

Klagemuligheder  

Hvis du får afslag på din ansøgning om kontant tilskud, kan 
du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager. 

 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for kontant tilskud.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte ram-
mer for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilret-
telagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for kontant tilskud  
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om kontant tilskud. 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 95, stk. 1, 2 og 3 
 

Hvad er reglerne i § 95, stk. 1 
Hvis Hedensted Kommune ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en borger, der 
har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan Hedensted Kommune i stedet udbetale et tilskud til 
hjælp, som den pågældende selv antager. 
 
Hvad er reglerne i § 95, stk. 2 
En borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for 
personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i 
mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den på-
gældende selv antager. 
 
Hvad er reglerne i § 95, stk. 3 
Hedensted Kommune kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives 
som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den på-
gældende. 
 

Målgruppe Målgruppen for § 95, stk. 1 
Borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver jf. §§ 83 og 84 i serviceloven.  
 
Målgruppen for § 95 stk. 2 og 3 
Borgere, der har en betydelig og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 
 

Hvad kan indsatsen  

indeholde? 
 

Indsatsen kan indeholde: 
- Personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven 
- Afløsning eller aflastning efter § 84 i serviceloven 

 

Andre særlige forhold Arbejdsgiver og arbejdsleder 
- Borgeren skal selv kunne være arbejdsleder. Hvis borgeren ikke kan være arbejdsleder, kan 

det i særlige tilfælde besluttes, at den nærtstående, som passer borgeren helt eller delvis, 
kan udpeges som arbejdsleder. 

- Borgeren skal kunne fungere som arbejdsgiver, med mindre borgeren indgår en aftale med 
en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. 
o Rollen som arbejdsgiver omhandler f.eks. lønudbetaling, al administration omkring an-

sættelsen af hjælpere og arbejdsmiljøreglerne, herunder arbejdstidsregler. 
- Den nærtstående kan maksimalt arbejde 48 timer om ugen. Opgaven kan deles af flere nært-

stående. 
 
Omkostninger forbundet med kontant tilskud 
Hvis borgeren er bevilget kontant tilskud, udgør beløbet til direkte hjælperrelaterede udgifter 
som f.eks. porto og kontorartikler, annoncering, ekstra forbrugsudgifter til vand, varme og el, 
sæbe, toiletpapir, handsker, masker o.l. til hjælperne følgende: 

- Hjælp 56 timer om ugen eller derunder, udgør beløbet som udgangspunkt 5 % af et bi-
standstillæg. 

- Over 56 timer pr. uge, udgør beløbet som udgangspunkt 5 % af et plejetillæg. 
 
Hvis borgeren modtager pleje- eller bistandstillæg, skal det vurderes om omkostningerne kan 
afholdes af pleje- eller bistandstillægget.  
 
Unge i alderen fra 18 år til og med 23 år 
Der kan ydes hjælp til overvågning og støtte om natten til unge, som har behov herfor, og som 
modtager hjælp efter § 95, stk. 3 i serviceloven. 
 
Hvis den unge ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en livstruende sygdom, 
skal kommunen fortsætte udbetalingen af kontant tilskud til overvågning og støtte, indtil den 
unge afgår ved døden, dog højst i 2 år. 
 

Hvem behandler  

ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 

 
 

 


