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Delaftale 1 – Hjælpemidler - Rapportering 2020
Med udgangspunkt i Aftale om forpligtende samarbejde – delaftale 1 Hjælpemidler
fremsendes nedenstående. Der henvises endvidere til den separate aftale om vægtning
af de forskellige typer af sager.
Bestilt for 2020
Antal
Normering

Leveret i 2020
Antal
Normering

Syns- og
kommunikationshj.midl.
Genbrug/forbrugsgoder

80

0,25

35

0,11

375

1,17

632

1,97

Kropsbårne hj.midl.

750

2,14

402

1,14

Store boligændringer

0

0

0

0

Mindre boligændringer

30

0,09

32

0,1

Biler

15

0,80

12

0,,65

Hjemtagne

17

0,07

17

0,07

I alt

1267

4,52

1130

4,04

Som det fremgår, har der i 2020 været leveret 0,48 mindre end bestilt på de variable
ydelser.
Ud over de variable ydelser afregnes for faste ydelser med 1,5 stilling, således at der i
alt afregnes for 6,02 fuldtidsstilling.
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Forholdet mellem bestilling og ydet har igennem årene været svingende, men set over
tid har ydet og leveret balanceret inde for en toleranceramme, der har været acceptabel
for begge kommuner.

Målopfyldelse 2020
På hjælpemiddelområdet er der i sin helhed fremsat resultatmål omkring
sagsbehandlingstiden. Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune har ønsket at mindst
95% af de indkomne ansøgninger bliver færdigbehandlet inden for de i medfør af
Retssikerhedslovens §3 stk. 2 offentliggjorte sagsbehandlingstider.
Som det fremgår af nedenstående, er målsætningen opnået på ansøgninger fra
borgere, som er bosat i Dragør Kommune.
Ansøgninger om hjælpemidler
Dragør

Tårnby

Afgjorte sager i 2020

1130

2401

Heraf sager afgjort indenfor den
fastsatte tidsfrist
I procent

1075

2215

95%

92%

Fremtid
Tidligere har der på denne tid af året været afgivet bestilling for det kommende
budgetår. Imidlertid er planerne om Dragør Kommunes hjemtagelse af en række
områder, omfattet af det nuværende forpligtende samarbejde, velkendt.
Det er i skrivende stund forventningen, at hjemtagelsen vil ske inden udgangen af 2021
og en bestilling for 2022 vil i givet fald være formålsløs.
Der er imidlertid endnu ikke truffet endelige beslutninger om hjemtagelse af
hjælpemiddelområdet. Såfremt det skulle blive nødvendigt, vil Tårnby Kommune fortsat
være i stand til at løse opgaverne på hjælpemiddelområdet i 2022 for begge
kommuner, men vil i så fald forvente en afklaring inden budgetvedtagelsen for 2022.

Venlig hilsen
Flemming Larsen
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