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Handicaprådets høringssvar vedr. høring af Byrådsindstil-
ling Serviceniveau 2019 for pleje, praktisk hjælp mm 
 

Handicaprådet har på sit møde den 20.11.2018 drøftet et udkast til 

pjece vedrørende kvalitetsstandarder. 

 

Handicaprådet skal henvise til det tidligere afgivne høringssvar date-

ret 22.8.2018 vedrørende forslaget til kvalitetsstandarder (vedlæg-

ges). 

 

I forhold til udkastet til pjecen finder Handicaprådet, at der med fordel 

kunne angives en række links til slut i pjecen, så borgerne har let ved 

at finde de mere konkrete servicestandarder og tilbud indenfor de for-

skellige områder. 

 

Endvidere skal Handicaprådet opfordre til, at der eksempelvis i afsnit-

tet om velfærdsteknologi anlægges et medborgerskabsperspektiv så-

ledes at brugere og borgere opfordres til og gives muligheder for at 

deltage i udvikling og afprøvning af nye løsninger. 

 

 

 

 

                               På vegne af Handicaprådet 

 

 

 Finn Amby  Mette Bjerre 
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Bilag:  

 
 
 
Handicaprådets høringssvar vedr. ” Kvalitetsstandard for Sund-
hed og Omsorg 2019” 

 

Handicaprådet har på sit møde den 21. august 2018 drøftet indstillingen om 

kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorgs område 2019. 

 

Handicaprådet vil endnu en gang kraftigt opfordre til, at det direkte kommer 

til at fremgå af pjecen ”Sammen om et bedre liv”, at der kan bevilges prak-

tisk bistand i hjemmet som følge af en varig funktionsnedsættelse/handicap. 

Det bør også fremgå tydeligt, at der kan være grundlag for at bevilge prak-

tisk bistand, også til borgere, som ikke har et plejebehov. Handicaprådet 

skal desuden opfordre til, at kvalitetsstandarden for praktisk bistand indret-

tes, så både bistandens indhold og udmålingen heraf kan tage højde for de 

særlige behov, som er en følge af forskellige funktionsnedsættelser. 

 

Pjecen ”Sammen om et bedre liv” beskriver også muligheden for at få bevil-

get handicapkørsel i Aarhus Kommune. Målgruppen beskrives her på føl-

gende måde: ”Hvis du har et kørselsbehov og er over 18 år, kan du få handi-

capkørsel, hvis du enten er svært bevægelseshæmmet og afhængig af køre-

stol eller ganghjælpemidler, eller har en synsstyrke på 10% eller mindre.” 

Handicaprådet vil kraftigt opfordre til, at målgruppen udvides, så der bliver 

mulighed for at bevilge handicapkørsel til alle grupper, der på grund af han-

dicap har problemer med at færdes i byen. Det kan eventuelt ske ved i første 

omgang at etablere en toårig forsøgsordning, og rådet skal samtidig opfor-

dre til, at dette ønske prioriteres i forbindelse med den kommende budget-

lægning.  
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