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Kontant tilskud
Skive Kommune har udarbejdet en
række kvalitetsstandarder, der giver
dig som borger et overblik over,
hvad du kan forvente af det politisk
fastsatte serviceniveau i forbindelse
med hverdagens aktiviteter, praktisk
og personlig støtte, madservice,
bolig, samt afløsning og aflastning
mm.
Hertil er der udarbejdet pjecen ”Generel information”, hvor du finder en
beskrivelse af, hvad du kan forvente af leverandørerne, og hvad der
forventes af dig som borger, samt en
oversigt over tilbuddene i kommunen. Her er et vigtigt budskab, at
du vil blive tilbudt et rehabiliterende
forløb, der kræver din aktive deltagelse, såfremt visitationen vurderer,
at du vil kunne komme til at mestre
flere opgaver i hverdagen selv.
Denne kvalitetsstandard omhandler
praktisk støtte, hvor du får nærmere
information om kommunens serviceniveau i forhold til levering af støtte
til praktiske opgaver i hverdagen.
Har du interesse i andre kvalitetsstandarder eller den generelle information, tilgås denne her:
www.skive.dk/
kvalitetsstandarder
Hvad er kontant tilskud?
Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan
stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person der har behov for
hjælp efter servicelovens §§ 83 og
84, kan man i stedet for udbetale et
tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.
Formålet er at man kan ansætte et
team af hjælpere, der yder personlig
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pleje og praktisk hjælp, så man kan
fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.
Hvem kan få kontant tilskud?
Borgere over 18 år med betydeligt
og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der har behov for
personlig pleje og 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
pågældende selv antager, og hvor
hjælpen ikke kan dækkes på anden
vis. Kontant tilskud kan normalt
ikke ydes hvis man bor i plejebolig,
botilbud eller lignende, og ydes ikke
til behov for overvågning.
Det er en betingelse at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre man
indgår en aftale med en nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt i socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til
den valgte, der herefter i ansættelsesretslig forstand er arbejdsgiver
for hjælperne.
Det er en betingelse at modtageren af tilskuddet kan fungere som
arbejdsleder for hjælperne.
Servicelovens § 93 stk. 3 er ikke et
retskrav, og Skive Kommune tilbyder
som udgangspunkt ikke kontant
tilskud efter Servicelovens § 95, stk.
3. Dog vil der altid blive foretaget en
konkret og individuel vurdering, af
om kommunen i særlige tilfælde finder det hensigtsmæssigt at fravige
serviceniveauet.

Som udgangspunkt er kontant
tilskud rettet mod borgere, som i
særlige tilfælde ikke kan få dækket
deres behov via Servicelovens §§
83, 84, 85, 94 og 97. Der vil blive
taget hensyn til at familien kan
fungere så normalt som muligt.
Nærtstående skal helt eller delvist
deltage i plejen.
Hvilken hjælp kan man få?
Hvis du ønsker ordningen om kontant tilskud skal du være berettiget
til hjælp til flg. basale behov:
• Personlig pleje
F.eks. hjælp til personlig hjælp
flere gange i døgnet, til at komme
på toilettet, få mad og drikke mv.
• Praktisk hjælp
F.eks. hjælp til rengøring og
tøjvask
• Afløsning i hjemmet eller aflastning udenfor hjemmet.

Hvordan får jeg hjælpen?
Ønsker du at søge om kontant
tilskud, kan du kontakte visitationen.

Aflastning, dagcenter eller andet
ophold hvor der er andet personale
tilstede uden for hjemmet fradrages
tilsvarende timer i udmålingen.

ning, malerarbejde mv. (såkaldte
håndsrækninger) dækkes ikke. Der
kan evt. søges om dækning som
merudgift efter Servicelovens § 100.

Visitator vil foretage en konkret
og individuel vurdering af din
funktionsevne og behov for hjælp
efter servicelovens §§ 83 og 84,
samt Skive Kommunes serviceniveau på hjemmehjælpsområdet,
som udgangspunkt for udmålingen af hjælp efter § 95.

Det kontante tilskud er uden udgift
for borgeren. Hvis borgeren modtager bistands- eller plejetillæg, vil
dette blive modregnet i ordningen.

Ved indlæggelse på sygehus eller
lignende ydes hjælpen jf. § 95 ikke,
da forpligtigelsen til at yde hjælpen
overgår til Regionen, som skal stille
det nødvendige personale til rådighed eller tage stilling til muligheden
for at man kan medtage sit personale.

Forud for udmålingen vil det blive
vurderet hvorvidt hjælpemidler,
forbrugsgoder, boligændringer,
træning og rehabilitering vil kunne nedbringe eller kompensere
for behovet for hjælp efter §§ 83
og 84.
Vurderingen tager udgangspunkt
i ens egen evne til at få dagligdagen til at fungere, sammen med
husstandens øvrige medlemmer.
Husstandens samlede ressourcer
vil blive inddraget i den samlede vurdering af udmålingen af
hjælpen.

Udmålingen af hjælpen
Der vil blive foretaget en konkret og
individuel vurdering efter Serviceloven §§ 83 og 84. Vurderingen ligger
til grund for den samlede udmåling,
som man kan få udbetalt som et
kontant tilskud til ansættelse af
hjælpere.
Tilskuddet beregnes som udgangspunkt i FOA’s overenskomst for
ufaglærte.

Hvordan følges op på hjælpen?
Skive Kommune foretager løbende opfølgning og revidering
efter retsikkerhedslovens § 16,
af borgerens tilbud (Ved nye BPA
bevillinger efter 3 mdr. og ellers mindst en gang om året).
Der ses bl.a. på:
• Overensstemmelse mellem visiterede og leverede ydelser
• Tilrettelægges hjælpen fornuftigt
og forsvarligt af hjælper?
• Arbejdsmiljø og vagtplaner
• Opfylder modtageren betingelserne for at fungere som arbejdsleder
og/eller arbejdsgiver?
• Er formålet med ordningen opfyldt?
Hjælpen omfatter ikke:
Ydelser efter sundhedsloven kan ikke
bevilges som hjælp i form af kontant
tilskud. Det vil sige alle former for
hjælp til sygepleje, behandling og
anden form for sundhedspleje kan
ikke leveres efter Servicelovens § 95.

Yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere oplysninger
i Lov om social service: Lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28 august 2020,
§ 95., samt henvisning til bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020 om
udmåling af tilskud til ansættelse af
ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.
Kommunernes Landsforening/KL
vejledning BPA §§ 95-96 af
28. september 2018
www.kl.dk/media/16717/
kls-vejledning-om-bpa-pdf
Ministeriets vejledning nr. 10325 af
12. dec. 2017 om kontant tilskud til
ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.

Hjælpen omfatter ikke afløsning af
ægtefælle eller andre nærtstående
i husstanden, hvis vedkommende
er ansat som hjælper og udfører
opgaven.
Hjælp til praktiske opgaver af mere
omfattende karakter, f.ex. sneryd-
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