
Chefteamindstilling: Ændring i arbejdsgiverforhold for kontaktpersoner til handicappede døvblinde borgere                
Den 14. december 2017, Sundhed  

Baggrund: 
Ordningen har siden starten i Voksen Handicap været organiseret således, at den handicappede døv-
blinde borger er arbejdsgiver. 
 

Da MSO, CSH overtager myndighedsopgaven for §98 kontaktpersoner til døv/blinde opleves der at være 
konflikter mellem borger og kontaktperson og det er vanskeligt for borgeren at agere som arbejdsgiver. 
Ved gennemgang af Servicelovens §98 viser det sig, at der heri står beskrevet, at det påhviler kommu-
nen, at ansætte kontaktpersonen, dermed forstået, at: Aarhus kommune, jf. Servicelovens §98, har 
pligt til at være arbejdsgiver for kontaktpersoner til de handicappede døv/blinde borgere. Arbejdsti-
den aftales mellem kontaktpersonen og den handicappede borger. Arbejdstiden er placeret på alle tider af 
døgnet, ugens 7 dage. Den handicappede er tildelt et antal ugentlige timer samt en årspulje af timer, som 
anvendes efter den handicappedes behov. (Ferie- og kursusophold, foredrag, mm.). Ændringen vil være, 
at kontaktpersonerne vil være pensionsberettigede 12,6%, på linje med øvrige medarbejdergrupper, hvor 
ansættelse har hjemmel i Serviceloven. kontaktpersonernes aflønning fastholdes på nuværende niveau og 
at øvrige ansættelsesvilkår lægger sig opad overenskomsten for Social- og Sundhedspersonale. Kontakt-
personerne modtager pension med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017 (Der er afsat midler i budgettet 
til pension i 2017). 

Der er på CSH 2017 afsat midler svarende til 10 timer pr uge til varetagelse af opgaven. Det er vores for-
ventning, at disse timer dækker den almindelige daglige varetagelse af opgaven (ansættelse, afskedigel-
ser, daglig kontakt m.m.). Der skal yderligere afsættes ressourcer til personalemøder, MUS, sygefraværs-
samtale og opfølgningsbesøg hos borgeren. Behovet til dette skønnes at være 8 -10 ugentlige timer. 
 

Der er pt. ansat ca.45 kontaktpersoner, med en meget varierende beskæftigelsesgrad 

Beslutninger: 

Det indstilles at: 

• arbejdsgiveransvaret officielt overgår til MSO pr. 1. januar 2018. 

• kontaktpersonerne bibeholdes på timeløn, da det administrativt vil være en tung opgave at ad-
ministrere det meget varierende antal præsterede timer for kontaktpersonerne på månedsløn.  

. 

Effekt og målopfølgning: 
• Kontaktpersonerne vil være ansat på samme vilkår som andre medarbejdere i lignende stillinger 

i MSO. 

• MSO lever op til arbejdsgiverforpligtelsen, som beskrevet i Servicelovens §98.  

• Ansættelsesforholdene forbedres for kontaktpersonerne, dels pga. pensionsopsparing og dels 
pga. at en mere neutral og tydelig rollefordeling mellem arbejdsgiver/MSO og arbejdstager. 

• Sikring af gruppen får de ydelser de er berettigede til og at der kan følges op på dette.  

• Ordnede arbejdsforhold vil gøre det nemmere at rekruttere nye kontaktpersoner. 

Implementering: Såfremt Chefteamet beslutter ovenstående, vil CSH i samarbejde med CFD råd-

givning arrangere informationsmøder for kontaktpersonerne og informere de berørte borgere. 
 
 

 

Kommunikation: 

 

• Aarhus Kommunes handicappede døv/blinde fritages for arbejdsgiveransvar. 

• Løn-og ansættelsesvilkår forbedres for kontaktpersonerne. 

• Ansættelsen af kontaktpersonerne lever op til Servicelovens bestemmelser. 

 

 

Nyheden kommunikeres via informationsmøder og direkte information til de berørte borgere og medarbejdere 

 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi og HR 

    

Ansvarlig/Navn: Birte Nagel, CSH 

Deltager på mødet: (navn + mobil) Anja Thoft Bach 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

500.000 

165.000 

500.000 

165.000 

500.000 

165.000 

500.000 

165.000 
 

De 500.000 kr til pension er allerede afsat i 2017 sammen med budgettet til myndighedsopgaven. 

165.000 kr. til varetagelse af arbejdsgiveropgaven – ansættelse af teamleder. 

 

  Dato Dags dato 1. januar 2018  Januar 2018 Dato Dato 

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Arbejdsgiveransvar over-
tages 

Informationsmøder Næste skridt Opfølgning 



Referat: 

Chefteamet drøftede denne indstilling og indstillingen om kvalitetsstandard for §98 i sammenhæng.  

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en byrådsindstilling, men forinden undersøges organisering af lignende opgaver hos MSB, den nærmere økonomi på området set ift. 

den forventede vækst, feriedelen mm.  

 


