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Sagsnr.: 19/5212 
 

Sagsfremstilling: 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for aflastning 

efter servicelovens §84 stk. 1 og midlertidigt ophold efter §84 stk. 2 med henblik på at disse 

sendes i høring og godkendes endeligt i april 2020. 

Aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens §84 stk. 1 og 2 har tidligere være 

sammenlagt i én kvalitetsstandard. Denne er blevet todelt, så §84 stk. 1 og §84 stk. 2 nu har 

hver sin kvalitetsstandard. Dette er for at synliggøre, at der er tale om to forskellige tilbud. 

På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen 

på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til de reviderede 

kvalitetsstandarder på §84 følgende ændring: 

 Aflastende ophold efter §84 stk. 1: 

Der er sat en begrænsning på antal af ophold pr. år og opholdenes varighed. Borgerne kan 

således få op til tre aflastningsophold pr. år af maksimalt to ugers varighed. 

 Midlertidigt ophold efter §84 stk. 2: 

Indsatsens omfang er beskrevet som en tidsbegrænset periode af op til 2 ugers varighed. 

Opholdets længde tager udgangspunkt i målene for opholdet og der følges løbende op med 

henblik behov for at forkorte eller forlænge opholdet. 
 

Ældrerådets bemærkninger: 

Ældrerådet kan tilslutte sin opdelingen af kvalitetsstandarden, og har ingen indvendinger mod 

de beskrevne ændringer. 

 
Rådet har en mindre bemærkning til afsnittene Egenbetaling om Personligt tillæg. 

Vi finder det overflødigt og nedgørende når der skrives: 

Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. 

Det er udmærket dækkende, når der i det efterfølgende skrives: 

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den 

vurderer, om du kan få personligt tillæg. 
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