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Forebyggelse og Seniorudvalget                                                                10.12.2019 (OPA/BJ)    

 

Generel bemærkning til teksten i kvalitetsstandarderne: For at gøre teksten i 
kvalitetsstandarden mere læsevenlig vil ældrerådet foreslå, at der ikke benyttes 
forkortelser. 

Høringssvar: 

Kvalitetsstandard 2020 Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, 
aflastning og træning. 

Praktisk hjælp rengøring: 

Hvilke 
aktiviteter 
kan indgå i 
ydelsen? 

Andet: 

Følgende tekst skal udgå:  

”Tømmes postkasse, hvis 
avisen skal tages ind*  
*Borgere, der ikke kan 
tømme postkasse, skal 
ansøge Post Nord om at få 
bragt post til døren”.  

Teksten skal herefter være: 

Tømme postkasse    

Ældrerådets bemærkninger: 

Mange borgere, der modtager praktisk hjælp, er fritaget 
for digital post, hvilket betyder, at der fremsendes post i 
form af breve. Det er derfor ikke kun avisen der skal 
hentes ind. 

Post til døren: Postlovens § 9. 

Har man en funktionsnedsættelse eller et handicap, kan 
man få bragt posten til døren. 

Man skal søge hos kommunen. 

Det sker via kommunens hjemmeside eller ved personligt 
fremmøde. 

Kan man ikke selv møde op i Borgerservice, kan man 
give fuldmagt til en anden. Der skal bestilles tid i 
Borgerservice for at blive ekspederet. 

Det er kun kommunen, der kan afgøre, om man er 
berettiget til post til døren. Kommunen giver PostNord 
besked, hvis man skal have bragt sin post helt til døren. 

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har 
ingen betydning, om andre i husstanden, end ansøger 
selv, kan hente post..   

Ældrerådet foreslår, at der i forbindelse med visitering og 
bevilling af praktisk hjælp vejledes om mulighederne for 
at få bragt post til døren. At være i stand til at hente sin 
post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik 
kunnen, så hvis man ikke kan det, vil der være meget 
andet man skal have hjælp til. 

Hvad er 
ydelsens 

Sidste afsnit ”Tømning af 
postkasse, hvor avisen kan 
tages ind, foregår alle 

Ældrerådets bemærkninger: 
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omfang dage” ændres til: 

Tømning af postkasse, 
foregår alle dage. 

 

Der henvises til ovenstående bemærkninger.  

  

 

Med venlig hilsen 

 

Tonny Korndrup 

Formand Slagelse Ældreråd 
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Forebyggelses- og Seniorudvalget                                                            10.12.2019 (OPA/BJ) 

 

Generel bemærkning til kvalitetsstandarderne: For at gøre teksten i kvalitetsstandarderne 
mere læsevenlig vil ældrerådet foreslå, at der ikke benyttes forkortelser. 

Høringssvar: 

Kvalitetsstandard: Døgnophold i midlertidig bolig  

Slagelse Ældreråd har følgende bemærkninger og forslag til justering: 

Hvem leverer ydelsen? Plejecenter Blomstergården og 
Levehjemmet Bjergbyparken, hvor 
der både er aflastningsboliger og 
rehabiliteringsboliger, jfr. § 84, stk. 
1 og 2, heraf nogle udstyret med 
velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

Plejecenter Solbakken i Korsør har 
en aflastningsplads, jfr. § 84 stk. 1, 
og Hjemmet ved Noret i Skælskør 
har en aflastningsplads, jfr. § 84 
stk. 1.   

Ældrerådets bemærkninger 

Hele afsnittet ”hvem leverer 
ydelsen” foreslås rykket op 
under afsnittet om: Hvad er 
formålet med ydelsen? 

Når man læser de to afsnit i 
forlængelse af hinanden, får 
man en sammenhængende 
information om, hvilken ydelse 
der kan gives hvor.  

 

 Ældrerådet skal anbefale, at oplysningerne på kommunens hjemmeside vedrørende 
midlertidige ophold gennemgås og justeres efter behov. Eksempelvis er hverken plejecenter 
Solbakken eller Hjemmet ved Noret omtalt med hver en aflastningsplads.  

 Ældrerådet ønsker en nærmere beskrivelse af hver af kommunens 4 typer midlertidige 
boliger. (Beslutning i budget 2020). Der foreslås udarbejdet en kvalitetsstandard pr. type 
midlertidig bolig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tonny Korndrup 

Formand Slagelse Ældreråd 
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Forebyggelses- og Seniorudvalget                                                            10.12.2019 (OPA/BJ) 

 

 

 

Generel bemærkning til teksten i kvalitetsstandarderne: For at gøre teksten i kvalitetsstandarden 
mere læsevenlig vil ældrerådet foreslå, at der ikke benyttes forkortelser. 

Høringssvar. 

Kvalitetsstandard: Dagaflastning for demente 

Slagelse Ældreråd har følgende bemærkninger og forslag til justering: 

Hvad koster ydelsen? 

 

 

Teksten ændres til: 

Der er egenbetaling på transport 

 

Ældrerådets bemærkninger: 

Ældrerådet foreslår en 
harmonisering af betaling for 
aflastning således, at betaling 
for forplejning også bliver 
gratis for demente borgere, der 
bevilges dagaflastning. 

Harmoniseringen sker i forhold 
til døgnophold i midlertidig 
bolig, hvor der ikke er 
egenbetaling af forplejning. 

 

   

 

Med venlig hilsen 

 

Tonny Korndrup 

Formand Slagelse Ældreråd 

 


