
Chefteamindstilling: Kvalitetstandard for §98 

Den 14.12 2017, Sundhed  

Baggrund: 
MSO, (CSH) overtog myndighedsopgaven på § 98 januar 2014 fra MSB (VH). Der har hidtil ikke eksisteret 
et fyldestgørende beskrevet serviceniveau og ingen kvalitetsstandard. 
Formålet med §98 er at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig 
form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan 
leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og det massive ledsa-
gerbehov.  
Ved overdragelsen fra VH, var det eneste beskrevne serviceniveau, at der blev bevilget kontaktpersonti-
mer og derudover følgeudgifter på max 1000 kr. pr dag til 14 dages ferie. Der var således ikke fastlagt et 
egentligt serviceniveau på hjælpen i hverdagslivet og baggrunden for de øvrige eksisterende bevillinger 
var uklar.  
Der har derfor været behov for at faslægge et beskrevet serviceniveau for denne ordning, som pt. har 25 
brugere. 
CSH anbefaler, at de eksisterende bevillinger revurderes, primært fordi en gruppe på 8 borgere har haft et 
meget højere serviceniveau i mange år og derfor har indrettet deres livsførelse med et højt aktivitetsni-
veau. Se baggrundsnotat. Der er ikke lovhjemmel til at have to forskellige serviceniveauer for hjælp efter 
den samme bestemmelse – her § 98.  
En revurdering vil betyde nye afgørelser til samtlige brugere og antageligt også en række klagesager. 

Beslutninger: 
• Det indstilles, at Chefteamet godkender den vedlagte kvalitetsstandard  

• Det indstilles, at de nuværende bevillinger revurderes   

Effekt og målopfølgning: 
Kvalitetsstandarden giver borgere mulighed for på forhånd at kende serviceniveau og der bliver for første 
gang en gennemsigtighed for borgerne, hvad de kan forvente. 
CSH får som myndighed bedre mulighed for en ensartet og gennemskuelig sagsbehandling. Det skal dog 
her tilføjes, at det også betyder en væsentligt mere tidskrævende sagsbehandler opgave, der historisk fra 
MSB tiden blot har været et skrivebordsstempel. Det er svært at sætte tid på en opgave, der er ny, men vi 
forventer også, at sagsbehandlingen vil medføre færre udgifter til især puljetimer.  
 
CSH har opgaven med at følge op mht. målopfyldelse. Opgaven varetages af leder og teamlede i samar-
bejde. 
 

Implementering: 
Implementeringen skal foregå i tæt samarbejde med CSH og CFD (tidligere Center for Døve) 
CSH skal ansætte teamleder, der sammen med de øvrige konsulenter på opgaven og CFD skal mødes 
jævnligt omkring serviceniveau 

 

 

Kommunikation: 
 
Hovedbudskabet er, at der nu kommer til at foreligge en kvalitetsstandard vedr. §98. 
 

Kvalitetsstandarden skal kunne ses på kommunens hjemmeside og orienteres til de nuværende brugere. Dette 
vil ske i samarbejde med CFD rådgivning.  

 

”Sammen om et bedre liv” skal tilføjes et afsnit om § 98 med virkning fra 2019. 

 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi 

    

Ansvarlig/Navn: Birte Nagel 

Deltager på mødet: Birte Nagel 30 64 02 00/Anja Thoft Bach 41 85 42 34 (+evt. teamleder)  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

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

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

4.174.875    

Budget til §98 er et separat budget uden overførselsadgang 

4.174.875 kr. er budget til varetagelsen af selve myndighedsopgaven. I 2017 er der desuden tilført 500.000 kr. 
til evt. øgede udgifter i forbindelse med at kontaktpersonerne ansættes i Aarhus kommune (se chefteamindstil-
ling vedr. dette). 

Vi forventer en øget i antal brugere af ordningen pga. stigningen af ældre borgere. I 2015 var der 23 tilmeldt 
ordningen.  Aktuelt er der 25. Lønudgiften var i 2015 3.495.840kr. og i 2016 3.698.711 kr. 

Øget sagsbehandler tid – forventet merudgift i lønkroner ca. 100.000 kr. 
 

  Dato Dags dato  Januar 2018  Januar 2018  Marts 2018 1/5 2018 

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Møde med CFD Orientering til borgere i 
ordningen 

Revurdering af ordnin-
gerne 

Opfølgning sammen med 
CFD 

 



Referat: 

Chefteamet drøftede denne indstilling og indstillingen om ændring i arbejdsgiverforhold for kontaktpersoner til handicappede døvblinde borgere 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.  

 


