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Forord 
Vi er glade for at kunne præsentere Furesø Kommunes vejledende serviceniveau for indsatsen overfor 
Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt for borgere med sociale problemer. Her 
beskrives det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget. 

Formålet med beskrivelsen er at give en klar og tydelig information om, hvilken hjælp og støtte voksne 
borgere kan forvente at få på voksenpsykiatri- og handicapområdet. Byrådet ønsker samtidig at synliggøre 
politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. 

Vi forventer, at serviceniveauet vil blive brugt som udgangspunkt for en respektfuld og tillidsfuld dialog 
mellem borger og sagsbehandler. Det er som oftest i dialogen, de gode løsninger findes. 

 

Ole Bondo Christensen   Mathilde Powers 

Borgmester    Formand for Udvalget for Handicap, Social og Psykiatri 



 
 

3 
 

Indhold 
Forord ................................................................................................................................................................ 1 

Principper for indsatsen overfor udsatte voksne og voksne med nedsat funktionsevne ................................. 5 

Rehabiliterende indsatser ............................................................................................................................. 5 

Helhedsorienteret sagsbehandling – på tværs af områder ........................................................................... 6 

Konkret og individuel vurdering .................................................................................................................... 6 

Sagsbehandlingsfrister .................................................................................................................................. 7 

Serviceniveau ..................................................................................................................................................... 7 

Rådgivning – servicelovens § 12 .................................................................................................................... 8 

Afløsning og aflastning – servicelovens § 84, stk. 1 ...................................................................................... 9 

Socialpædagogisk bistand – servicelovens § 85 .......................................................................................... 11 

Kontant tilskud – servicelovens § 95, stk. 2 og 3 ......................................................................................... 13 

Borgerstyret personlig assistance(BPA) – servicelovens § 96 ..................................................................... 19 

Ledsageordning – servicelovens § 97 .......................................................................................................... 25 

Kontaktperson for døvblinde – servicelovens § 98 ..................................................................................... 30 

Dækning af merudgifter – servicelovens § 100 ........................................................................................... 33 

Social stofmisbrugsbehandling – servicelovens § 101 og servicelovens § 101a ......................................... 36 

Alkoholbehandling – sundhedslovens § 141 ............................................................................................... 39 

Behandling – servicelovens § 102 ............................................................................................................... 41 

Beskyttet beskæftigelse – servicelovens § 103 ........................................................................................... 43 

Aktivitets- og samværstilbud – servicelovens § 104 ................................................................................... 46 

Befordring – servicelovens § 105, stk. 2 ...................................................................................................... 49 

Midlertidigt botilbud – servicelovens § 107 ................................................................................................ 51 

Længerevarende botilbud – servicelovens § 108 (eller almenboliglovens § 105) ...................................... 55 

Kvindekrisecentre – servicelovens § 109..................................................................................................... 59 

Midlertidigt ophold (herberg) – servicelovens § 110 .................................................................................. 63 

Individuel befordring – servicelovens § 117 ................................................................................................ 66 

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) – lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 ..................................................................................................................................................................... 68 

Bilag 1 – Furesø Kommunes åbne tilbud ......................................................................................................... 71 

Rådgivningscaféen ....................................................................................................................................... 71 

Åben café – Farum ....................................................................................................................................... 71 

Skiftesporet – Værløse ................................................................................................................................ 71 

Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte – servicelovens § 82a (samt § 79) ............................................ 72 



 
 

4 
 

Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte – servicelovens § 82b .................. 74 

Støtte- og kontaktpersonsordning – servicelovens § 99 ............................................................................. 76 

Bilag 2 – dækning af merudgifter .................................................................................................................... 79 

Personkreds ................................................................................................................................................. 79 

Eksempler på merudgifter (ikke udtømmende) .......................................................................................... 81 

Bilag 3 – Voksenudredningsmetoden .............................................................................................................. 91 

  



 
 

5 
 

Principper for indsatsen overfor udsatte voksne og voksne med nedsat 
funktionsevne 
Serviceniveauet for Voksenhandicap og psykiatri udmønter de politiske mål for den sociale indsats overfor 
udsatte voksne og voksne med nedsat funktionsevne i Furesø Kommune, og sigter mod at skabe de bedst 
mulige betingelser for en sikker, faglig, juridisk og økonomisk styring af området. Serviceniveauet beskriver 
indholdet og omfanget af de forskellige former for hjælp og støtte, som kommunen tilbyder borgere i 
målgruppen, og medvirker til, at alle kommunens borgere kan få kendskab til de politiske og økonomiske 
prioriteringer i kommunen.  

Rehabiliterende indsatser 
Indsatsen overfor udsatte voksne og voksne med nedsat funktionsevne er et vigtigt politisk fokusområde i 
Furesø Kommune. Kommunen har et mål om at yde en rehabiliterende indsats, der kan bidrage til, at 
borgere med særlige behov får trygge rammer og gode muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv.  

Ifølge Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Marselisborgcentret 2004) er rehabilitering: 
 

 
"en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, 
at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller 
sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens 
hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret 
indsats” 
 

 

Formålet med det rehabiliterende arbejde i Furesø Kommune er at styrke den enkeltes egne muligheder og 
eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt. Udgangspunktet for 
den rehabiliterende indsats er borgerens egen definition af, hvad det meningsfulde liv er. Derudover er der 
fokus på at yde relevant hjælp tidligt og i nærmiljøet. Det betyder at den hjælp og støtte, der igangsættes, 
ikke skal være mere omfattende end borgerens behov tilsiger.  

Nogle borgere har behov for hjælp og støtte, der kompenserer for nedsættelse i funktionsniveauet. Andre 
har behov for hjælp og støtte med henblik på at vedligeholde eller udvikle færdigheder inden for bestemte 
områder. Har borger på nogle områder behov for støtte, som kompenserer for nedsættelse i 
funktionsniveauet, og på andre områder behov for støtte til at vedligeholde eller udvikle færdigheder, skal 
den støtte der gives for at kompensere for nedsættelsen i funktionsniveauet supplere og understøtte den 
hjælp og støtte, som gives med henblik på at vedligeholde og udvikle færdigheder. 

Voksenhandicap og psykiatri arbejder ud fra, at: 

 borgeren inddrages og definerer hvad det gode meningsfulde liv er 
 hjælpen og støtten iværksættes med udgangspunkt i borgerens ressourcer, netværk og det nære miljø 
 borgeren inddrages i tilrettelæggelsen af støtten så den bliver meningsfuld for borgeren 
 hjælpen og støtten i videst muligt omfang medvirker til at udvikle og/eller vedligeholde borgerens 

færdigheder 
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Helhedsorienteret sagsbehandling – på tværs af områder 
Forudsætning for at yde en målrettet indsats over for borgere med behov for støtte er et tæt og 
helhedsorienteret samarbejde mellem borger, pårørende og relevante interne og eksterne 
samarbejdspartnere, såsom Jobcenteret, uddannelsesvejledningen og visitationen.  

Hvis man som borger har behov for flere forskellige indsatser, for eksempel i forbindelse med 
misbrugsbehandling, afhjælpning af psykiske lidelser eller indsatser i jobcenteret, aftaler Voksenhandicap 
og psykiatri med de relevante samarbejdspartere, hvem der har en koordinerende rolle for at sikre 
sammenhæng mellem de forskellige indsatser.  

For de borgere, hvor støttebehovet opstår allerede i barndommen, sættes særligt fokus på overgangen fra 
ung til voksen. Overgangen til voksenlivet skal foregå så gnidningsfrit som muligt. Derfor forberedes 
overgangen i dialog med den unge og dennes forældre allerede fra den unges fyldte 16. år. Der sikres tæt 
kontakt mellem områderne, så Voksenhandicap og psykiatri er klar med den nødvendige hjælp og støtte, 
når indsatsen fra børne- og ungeområdet ophører.  

Børn af forældre med særlige behov følges tæt, så der kan gives hjælp i rette tid, hvis der opstår behov for 
særlig støtte til at få hverdagen til at hænge sammen. Også her gives støtten i tæt samarbejde mellem 
områderne – uanset om støtten gives til barnet eller den/de voksne.  

Konkret og individuel vurdering 
Hjælp og støtte til den enkelte borger tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af 
borgerens samlede situation. Vurderingen afdækker både ressourcer og udfordringer i forhold til praktiske 
opgaver i hjemmet, bolig, beskæftigelse, netværk m.m.  

Voksenhandicap og psykiatri benytter Voksenudredningsmetoden til at få klarlagt borgerens behov for 
hjælp og støtte (se bilag 3). Udredningen foregår med fokus på den enkeltes ressourcer, udfordringer, 
ønsker, prioriteringer, og hvis det er relevant i den enkelte sag, indhentes udtalelser fra læge, arbejdsgiver 
med flere. På den måde sikrer vi, at alle de væsentlige faktorer i borgerens liv er afdækket, og at der 
foretages en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp og støtte, så der kan iværksættes den 
rette løsning for den enkelte borger.  

Den rette løsning er ikke nødvendigvis sociale tilbud, men kan også bestå af en beskæftigelsesrettet indsats 
eller et tilbud i sundhedssystemet – eller en kombineret indsats, der indeholder både sociale, 
beskæftigelsesmæssige og sundhedsfaglige elementer. Hvis helhedsvurderingen viser, at det er nødvendigt 
at igangsætte en social indsats, er vurderingen af borgerens ressourcer og udfordringer mv også 
udgangspunkt for at fastsætte formål og mål for den konkrete hjælp og støtte. I hver enkelt sag opstilles 
konkrete og meningsfulde mål, der kan sikre, at borgeren får mulighed for at udvikle sig – ofte i form af 
udarbejdelse af en individuel handleplan.  

Visitering til støtte skal indgå i og ses i sammenhæng med borgerens eventuelle handleplan. Vi følger 
systematisk op på indsatsen, og målene revideres løbende, så indsatsen kan afsluttes eller ændres, når 
målet opfyldes, eller behovene ændrer sig.  

Den konkrete individuelle vurdering af den enkelte borgers behov tager udgangspunkt i servicelovens 
bestemmelser og i de prioriteringer og retningslinjer, kommunalbestyrelsen har fastsat inden for 
lovgivningens rammer.  
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Sagsbehandlingsfrister 
Henvendelser til Voksenhandicap og psykiatri besvares indenfor 14 dage fra borgerens henvendelse 
modtages.  

Alle sager behandles og afgøres hurtigst muligt efter borgerens første henvendelse og senest inden 
sagsbehandlingsfristen (se nedenfor). I de tilfælde hvor fristen ikke kan overholdes, orienteres borgeren om 
årsagen hertil og den videre proces for sagsbehandlingen.  

Sagsbehandlingen foregår i et tæt samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende. I de situationer, 
hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil borgeren altid blive orienteret om årsagen hertil. Det kan 
eksempelvis skyldes indlæggelse på hospital, ventetid på at få nødvendig dokumentation fra 
samarbejdspartnere og situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt med borgeren. 

Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af støtte, kontaktes borgeren indenfor 14 dage med henblik 
på at forberede og planlægge, hvordan støtten påbegyndes.  

Bestemmelse Sagsbehandlingsfrist 
Afløsning og aflastning - § 84 8 uger 
Socialpædagogisk støtte - § 85 8 uger 
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere - § 95 12 uger 
Borgerstyret personlig assistance - § 96 12 uger 
Ledsagelse - § 97 8 uger 
Døvblinde-kontaktperson - § 98 8 uger 
Dækning af merudgifter - § 100 12 uger 
Stofmisbrugsbehandling - § 101 14 dage 
Behandling - § 102 8 uger 
Beskyttet beskæftigelse - § 103 8 uger 
Aktivitets- og samværstilbud - § 104 8 uger 
Befordring - § 105 8 uger 
Midlertidigt botilbud - § 107 12 uger* 
Længerevarende botilbud - § 108 12 uger* 
Kvindekrisecentre - § 109 Straks 
Midlertidige ophold (herberg) - § 110 Straks 
Individuel befordring - § 117 8 uger 
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 12 uger 

 

* Fristen vedrører den tid, der maksimalt må gå, før der skal være truffet en afgørelse om botilbud. 

Afgørelsen kan indebære, at borgeren kommer på venteliste til et botilbud. I så fald vil der også vil være 

ventetid på at flytte ind på selve botilbuddet. 

Serviceniveau  
Nedenfor beskrives kommunens serviceniveau for centrale tilbudstyper, herunder beskrives formålet med 
indsatsen, målgruppe og det typiske omfang. Det skal dog understreges, at der altid foretages en konkret 
og individuel vurdering af behovet for hjælp til den enkelte borger.  
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Rådgivning – servicelovens § 12 
Formål Formålet med denne ydelse er, at yde rådgivning og vejledning til voksne 

borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige 
sociale problemer.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for rådgivning er borgere med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller med særlige sociale problemer der opsøger 
rådgivning i et af Furesø kommunes åbne tilbud (se bilag 1). 
 
Målgruppen kan også være udsatte borgere, som Furesø Kommune på 
baggrund af eksempelvis borgerhenvendelser, kontakter opsøgende og 
tilbyder rådgivning og vejledning.  
 
Desuden er målgruppen borgere der ansøger om støtte. Her ydes der 
generel rådgivning og vejledning om de handicapkompenserende 
indsatser der kan tilgodese borgerens behov, herunder tilbud i 
civilsamfundet.  

Indhold Rådgivningen er tilpasset den enkelte borger og ydes som en del af den 
almindelige sagsbehandling i ansøgningssager. 
 
Rådgivningen kan også være af opsøgende karakter, i sager med socialt 
udsatte borgere, der ikke selv er i stand til at opsøge rådgivning.  

Omfang/varighed  
Levering af ydelsen  Rådgivningen leveres som udgangspunkt i et af Furesø Kommunes åbne 

tilbud, men kan på baggrund af en individuel konkret vurdering også ske 
ved et hjemmebesøg eller på et møde, f.eks. på Rådhuset.  

Kvalitetskrav til leverandør  
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling i forbindelse med rådgivningen.  
Opfølgning Der foretages ikke opfølgning, da der er tale om generel rådgivning.  
Lovgrundlag Lov om social service § 12: 

”Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til 
personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige 
sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende 
arbejde”. 
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Afløsning og aflastning – servicelovens § 84, stk. 1 
Formål Formålet med denne ydelse er at afløse og/eller aflaste ægtefælle, 

forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, så denne kan vedblive med at have 
overskud til at deltage i den nødvendige pleje og omsorg.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for at modtage afløsning og/eller aflastning er ægtefæller, 
forældre og andre nære pårørende, der passer en nærtstående med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i en sådan grad, at 
vedkommende ikke kan være alene eller er meget plejekrævende. 
 
Afløsning og aflastning kan tildeles borgere, der bor i eget hjem og, som 
inden for hovedparten af temaerne i voksenudredningsmetoden har 
moderat (2), svært (3) eller fuldstændigt (4) nedsat funktionsevne.  
 
Hjælpen bliver tildelt efter en konkret og individuel vurdering af behovet.  
I denne vurdering bliver der blandt andet lagt vægt på: 
 

 personens fysiske og psykiske funktionsevne og ressourcer, 
herunder behovet for støtte, pleje og praktisk hjælp 

 om borgeren modtager andre tilbud, fx dagtilbud eller lignende 
 de pårørendes forhold, fx helbred, arbejde samt behovet for at 

blive aflastet. 
 
Afløsning og/eller aflastning kan gives uanset om betingelserne for at få 
personlig hjælp og pleje eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet efter serviceloven i øvrigt er opfyldt. 
 
Hvis pasning af fx en ægtefælle sker som led i et ansættelsesforhold hos 
kommunen, er det ikke muligt samtidig at modtage afløsning og/eller 
aflastning.  

Indhold Afløsning 
Afløsning foregår i hjemmet og omfatter de opgaver, som skal løses i det 
tidsrum, hvor afløsningen foregår, dog ikke sygepleje. 
 
Aflastning 
Aflastning foregår uden for hjemmet og gives som døgnophold i særlige 
aflastningstilbud. 
 
Der kan ud fra en konkret og individuel vurdering gives hjælp til 
transport, hvis man ikke er i stand til at transportere sig selv frem og 
tilbage fra aflastningsstedet.   
 

Omfang/varighed Afløsning 
Afløsning gives som timeafløsning i eget hjem og tilrettelægges på 
baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.  
 
Aflastning 
Aflastning gives som udgangspunkt med døgndækning i op til 60 døgn per 
år svarende til én weekend pr. måned samt et døgns aflastning hver 
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anden uge, plus 10 dages ferie om året. Omfanget fraviges, når behovet 
for aflastning efter en konkret og individuel vurdering nødvendiggør det. 

Levering af ydelsen  Afløsning 
Furesø Kommune anvender leverandøren DUOS til afløsningsopgaver.  
 
Aflastning 
Aflastning gives i særlige aflastningstilbud, borgeren inddrages i valg af 
aflastningstilbud. 

Kvalitetskrav til leverandør Tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.  
Egenbetaling Der er som udgangspunkt egenbetaling i forbindelse med afløsning og 

aflastning. Modtagerens egenbetaling beregnes på grundlag af 
modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomstgrundlag. Betalingen 
kan dog ikke overstige 146 kr. per time (2022-niveau). Beløbet reguleres 
hvert år den 1. januar med satsreguleringsprocenten. 

Opfølgning Der følges op første gang efter tre måneder. Herefter foretages 
opfølgning hvert andet år. 

Lovgrundlag Lov om social service § 84, stk. 1: 
“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, 
forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne…”. 
 
Bekendtgørelsen nr. 1576 af 27/12/2014 om betaling for generelle tilbud 
og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79, 
83 og 84 §§ 1-4 
 
Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 

 3-18 om afløsning, personkreds, selvudpeget hjælper, udmåling 
og overkompensation 

 76-17 om faktisk forvaltningsvirksomhed, valg af leverandør, 
klageadgang og partsbegreb 

 67-17 om personlig og praktisk hjælp, afløsning, aflastning, 
naturalydelse, kontant tilskud 

 80-16 om aflastning, udlandsbekendtgørelsen, hjælp der kan 
medtages, ekstra omkostninger 

  
Loven, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens principafgørelser 
kan findes på www.retsinformation.dk  
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Socialpædagogisk bistand – servicelovens § 85 
Formål Formålet med socialpædagogisk støtte er at sikre udvikling eller  

vedligeholdelse af funktionsniveau og sociale kompetencer, herunder at  
støtte den enkelte til selv at træffe valg og få indflydelse på egen  
situation. Støtten tager sigte på, at borgeren kan bevare eller forbedre  
sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for socialpædagogisk støtte er borgere med betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer. Med 
betydeligt nedsat funktionsniveau forstås, at den nedsatte funktionsevne 
har indgribende konsekvenser i borgerens daglige tilværelse.  
 
Foruden et betydeligt nedsat funktionsniveau eller særlige sociale 
problemer, skal borgeren have behov for støtte i form af pædagogisk 
hjælp, støtte, ledsagelse mv. med henblik på udvikling eller 
vedligeholdelse af færdigheder.  
 
Socialpædagogisk støtte kan tildeles borgere, som efter 
voksenudredningsmetoden har moderat (2), svært (3) eller fuldstændigt 
(4) nedsat funktionsevne indenfor et eller flere temaer. 

Indhold Indholdet af socialpædagogisk støtte afhænger af borgerens konkrete 
behov for støtte. Der er tale om en trænings- og vejledningsydelse med 
fokus på, at borgeren optræner og vedligeholder færdigheder. Det vil 
sige, at borgeren deltager i udførslen med konkret vejledning fra 
bostøtten. 
 
Indholdet kan bl.a. være: 
 støtte til praktiske opgaver (formålet med støtte til praktiske opgaver 

er, at borgeren udvikler eller vedligeholder kompetencer således, at 
borgeren bliver i stand til f.eks. passe egen bolig, købe ind, lave mad, 
gøre rent og vaske tøj.) 

 støtte til samfundsdeltagelse (formålet med støtte til 
samfundsdeltagelse er, at borgeren udvikler eller vedligeholder 
kompetencer således, at borgeren bliver i stand til varetage 
uddannelse eller beskæftigelse, transporterer sig selv, varetage 
økonomi, håndtere post og deltage i valghandlinger.) 

 støtte til relationer og fællesskaber (formålet med støtte til relationer 
og fællesskaber er, at borgeren udvikler eller vedligeholder 
kompetencer således, at borgeren bliver i stand til at indgå i kontakt 
og samspil med andre, deltage i sociale fællesskaber og 
fritidsaktiviteter og varetage relationer til netværk.) 

 støtte til sundhed (formålet med støtte til sundhed er, at borgeren 
udvikler eller vedligeholder kompetencer således, at borgeren bliver i 
stand til at tage imod behandling, vælge en sund levevis, varetage 
personlig hygiejne og psykisk trivsel.) 

Omfang/varighed Støtten tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af borgerens 
individuelle behov. Der udmåles en pulje af timer over en periode, der 
skal kompensere borgerens behov for støtte.  
 Borgere med problemer med praktiske opgaver i hjemmet kan som 

udgangspunkt modtage op til 26 timer over 6 måneder. 
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 Borgere med problemer med samfundsdeltagelse kan som 
udgangspunkt modtage op til 13 timer over 6 måneder. 

 Borgere med problemer med relationer og fællesskaber kan som 
udgangspunkt modtage op til 26 timer over 6 måneder.  

 Borgere med problemer med sundhed kan som udgangspunkt 
modtage op til 26 timer over 6 måneder. 

 
Omfanget fraviges, når behovet for socialpædagogisk støtte efter en 
konkret og individuel vurdering nødvendiggør det. 
 
Den socialpædagogiske støtte kan fx leveres i borgerens egen bolig, i 
gruppetilbud, på et af kommunens tilbud eller virtuelt. De forskellige 
typer af socialpædagogisk støtte kan kombineres i det omgang det 
vurderes relevant.   

Levering af ydelsen  Socialpædagogisk støtte leveres som udgangspunkt af Furesø Kommunes 
bostøtte team. Støtten kan leveres individuelt, virtuelt eller i grupper alt 
efter borgerens behov.  

Kvalitetskrav til leverandør Udfører skal have relevant uddannelse eller erfaring.  
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling. 
Opfølgning Der følges op første gang efter tre måneder. Herefter foretages 

opfølgning hver 6. måned. 
Lovgrundlag Lov om social service § 85: 

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt 
optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har 
behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer”. 
 
Vejledning nr. 10284 af 11. december 2017 om socialpædagogisk bistand, 
støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter 
reglerne i serviceloven 
 
Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 
 10-19 – om personlig og praktisk hjælp, rehabiliterende hjælp, 

socialpædagogisk støtte og kontant tilskud 
 6-18 – om socialpædagogisk bistand, personkreds og særlige sociale 

problemer 
 63-17 – om socialpædagogisk støtte, samtaler og behandling 
 29-17 – om socialpædagogisk støtte, ledsagelse, aktiviteter, ferie og 

kompensationsprincippet 
Loven, vejledninger og Ankestyrelsens principafgørelser kan  
findes på www.retsinformation.dk 
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Kontant tilskud – servicelovens § 95, stk. 2 og 3 
Formål Formålet med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere er:  

 at borgere med omfattende funktionsnedsættelser, der har behov for 
praktisk hjælp og personlig pleje i mere end 20 timer om ugen, kan 
vælge at få udbetalt et kontakt tilskud til hjælp, som borgeren selv 
antager.  

 at imødekomme borgerens behov for fleksibilitet og selvstændighed i 
forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der har et varigt behov for praktisk bistand og personlig 
hjælp og pleje efter servicelovens § 83 i mere end 20 timer om ugen. 
 
Borgeren skal kunne varetage opgaven som arbejdsleder og arbejdsgiver.  
Arbejdslederrollen kan overdrages til en nærtstående, som passer 
borgeren i hjemmet. Den nærtstående bliver hermed tilskudsmodtager 
og får de forpligtelser, der ligger heri (se nedenfor). Arbejdsgiverrollen 
kan af arbejdslederen uddelegeres til anden part (se nedenfor).  

Indhold Arbejdsleder/arbejdsgiver 
Det er en betingelse, at tilskudsmodtageren kan varetage opgaverne som 
arbejdsleder og arbejdsgiver.  
 
Som arbejdsleder har man ansvaret for at tilrettelægge arbejdsopgaverne 
og fungere som daglig leder for hjælperne, herunder at:  
 udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer 
 udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler 
 varetage planlægning af opgaverne sammen med og for hjælperne, 

f.eks. i form af afholdelse af personalemøder 
 varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne 
 afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
 
Som arbejdsgiver har man ansvaret for at administrere ydelsen og de   
praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet hermed. Dette  
indebærer: 
 udarbejdelse af ansættelsesbevis og afskedigelsesbrev til hjælpere 
 udbetaling af løn 
 indberetning til SKAT 
 tegning af lovpligtige forsikringer og indbetaling af feriepenge, 

barselsfond og ATP 
 gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger 
 
Arbejdsgiveransvaret kan delegeres til en anden part, f.eks. en 
privatforening eller virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet.  
 
Hvis borgeren vælger at være arbejdsgiver, tilbyder Furesø Kommune 
varetagelsen af lønudbetalinger. 

Indhold og omfang Ordningens indhold afhænger af den konkrete og individuelle udmåling. 
Udmålingen skal dække borgerens behov i hjemmet, herunder personlig 
hjælp og pleje og praktisk hjælp.  
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Der kan ikke ydes tilskud til: 
 ledsagelse til selvvalgte aktiviteter 
 ledsagelse til aktiviteter som borgeren ikke har valgt, f.eks. til læge, 

tandlæge mv. 
 overvågning 
 ydelser efter sundhedsloven (sygepleje, behandling og anden form 

for sundhedspleje) 
 
Lovpligtige forsikringer (arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring) 
Arbejdsgiveren skal tegne to forskellige forsikringer, som dækker 
hjælperne. De lovpligtige forsikringer er:  
 Arbejdsskadeforsikring, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver 

og ansatte, og som dækker alle ansatte, hvis de kommer til skade 
under arbejdet 

 Erhvervsansvarsforsikring, der vedrører det erstatningsansvar, 
ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de 
arbejder 

Furesø Kommune dækker udgifter til disse forsikringer efter regning. 
Furesø Kommune har fastsat et serviceniveau svarende til max. 16.200 kr. 
pr. år (2022-niveau) for en ordning på 24 timer i døgnet.  
 
Tilskud forbundet med at have hjælpere i hjemmet (2022-niveau) 
Der kan være udgifter forbundet med at have hjælpere i hjemmet, f.eks.  
ekstra forbrug af vand, strøm og toiletpapir samt diæter ved f.eks.  
weekendophold i Danmark. Furesø Kommune udmåler et tilskud på 417  
kr. om måneden (2022-niveau) til direkte og indirekte omkostninger, der  
er forbundet med at have hjælpere i hjemmet.  
 
Afholdelse af personalemøder 
Hvis borgeren har mere end én hjælper ansat, skal borgeren som  
arbejdsleder afholde personalemøder, hvor alle ansatte hjælpere er til  
stede.  Personalemøderne skal afholdes i dagtimerne en hverdag. Der vil  
ikke blive udbetalt tillæg for arbejde, hvis personalemøderne afholdes  
uden for hverdags dagtimer. Der udmåles 1½ time pr. hjælper pr. kvartal  
til afholdelse af personalemøder. 
 
Afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
Arbejdslederen har ansvaret for at afholde MUS én gang årligt med  
ansatte hjælpere. Der udmåles ikke tillæg til afholdelse af MUS, da det  
forventes at samtalerne afholdes i hjælperens almindelige arbejdstid.    
 
Plejetillæg 
Som udgangspunkt skal den kontante tilskudsordning dække hele  
borgerens behov for pleje og omsorg. 
Er borgeren tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 med plejetillæg,   
vil der ske en modregning af plejetillægget i det kontante tilskud  
for at undgå dobbeltkompensation.  
 
Oplæring og kurser 
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Borgere med en kontanttilskudsordning er som arbejdsleder ansvarlig for  
oplæring og instruktion af hjælperne. Hvis der er behov for særlige  
kurser, f.eks. førstehjælpskursus, kursus i forflytning og anvendelse af  
hjælpemidler, der er nødvendige for at kunne udføre arbejdet som  
hjælper forsvarligt, kan arbejdslederen søge Furesø Kommune om kurset  
senest 4 uger før afholdelse af kurset. Hjælperne er berettiget til løn for  
de timer, hvor de deltager i nødvendige kurser.  
 
Afholdelse af ferie/weekendophold uden for hjemmet i Danmark 
Borgere, der modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, kan  
tage tilskuddet med under ferier i Danmark.  
 
Borgeren kan i særlige tilfælde søge om dækning af ekstra omkostninger  
til hjælpere forbundet med ferieophold i Danmark (ophold med  
overnatning uden for hjemmet). Der kan maksimalt søges om tilskud til  
samlet 3 uger pr. år. Tilskuddet kan f.eks. være nødvendigt, hvis   
forholdene på feriestedet vil medføre, at udførelsen af den sædvanlige  
personlige og praktiske hjælp vil kræve to hjælpere samtidig.  
 
Tilskud til afholdelse af ferie skal søges senest 8 uger før ferieopholdets  
begyndelse. Der ydes ikke tilskud til allerede afholdte udgifter.  
 
Diæter til hjælpere dækkes som udgangspunkt ikke. Udgangspunktet er,  
at borgeren skal dække hjælpers rejse- og opholdsudgifter med  
tilskuddet, der udbetales i forbindelse med at have hjælpere i hjemmet.  
 
Det er ikke muligt at medbringe tilskudsordningen under ferier/ophold i  
udlandet.  
 
Lønniveau 
Furesø Kommune tager udgangspunkt i FOA’s BPA-handicaphjælper  
overenskomst indgået mellem DI Overenskomst II (SBA/DSV) og FOA,  
hvad angår lønsatser. Hjælpere, der ansættes, er ikke dækket af en  
kollektiv overenskomst inden for det offentlige område.  
 
Omkostninger til feriepenge, feriegodtgørelse og ferie (hjælpernes) 
Der ydes ikke dækning af omkostninger til forhøjelse af særlig  
feriegodtgørelse udover 1 %, ligesom der ikke ydes dækning af  
omkostninger til afholdelse af 6. ferieuge (feriefridage). 
 
Arbejdsgiverbidrag 
 Arbejdsgiverbidraget fastlægges individuelt på baggrund af KL’s 

vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance. Beregningen tager 
højde for antallet af ansatte hjælpere samt de opgaver der er 
forbundet med at varetage arbejdsgiveransvaret i en ny eller 
etableret ordning.  

  I en ny ordning med 3 hjælpere vil der blive udmålt kr. 23.178 (2022-
sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 6.093 om året til 
lønadministration. 
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 I en etableret ordning med 3 hjælpere vil der blive udmålt kr. 17.829 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 6.093 om året til 
lønadministration. 

 I en ny ordning med 4 hjælpere vil der blive udmålt kr. 24.254 (2022-
sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 8.124 om året til 
lønadministration. 

 I en etableret ordning med 4 hjælpere vil der blive udmålt kr. 18.233 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 8.124 om året til 
lønadministration. 

 I en ny ordning med 5 hjælpere vil der blive udmålt kr. 25.331 (2022-
sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 10.155 om året til 
lønadministration. 

 I en etableret ordning med 5 hjælpere vil der blive udmålt kr. 18.637 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 10.155 om året til 
lønadministration. 

 I en ny ordning med 6 hjælpere vil der blive udmålt kr. 26.407 (2022-
sats) om året.  Dertil vil der blive udmålt kr. 12.186 om året til 
lønadministration. 

• I en etableret ordning med 6 hjælpere vil der blive udmålt kr. 19.040 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 12.186 om året til 
lønadministration. 

Levering af ydelsen  Borgeren ansætter selv sine hjælpere.  
 
Arbejdsgiveransvaret kan alene overdrages til virksomheder eller 
foreninger der er godkendt at det sociale tilsyn.  

Kvalitetskrav til leverandør Borgeren ansætter selv sine hjælpere. Kommunen har tilsynsforpligtelse 
og kan stille krav til anvendelse af hjælpemidler.  
Der er ingen uddannelseskrav til hjælperne. Borgeren skal sikre oplæring 
og instruktion af hjælperne til varetagelse af opgaverne. 

Egenbetaling Der er ikke egenbetaling forbundet med ansættelse af hjælpere. Dette 
forudsætter dog, at borgeren ansætter hjælpere efter aftalt lønniveau.  

Opfølgning På nye ordninger foretages der opfølgning efter 3 måneder. Herefter 
foretages der minimum opfølgning hvert andet år.  

Lovgrundlag Lov om social service § 95: 
§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til 
rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan 
kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den 
pågældende selv antager. 
   Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for 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. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at 
hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til 
en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Den 
nærtstående kan, medmindre vedkommende har indgået aftale om 
overførsel af tilskuddet efter stk. 5, højst varetage pasningsopgaven i 48 
timer om ugen. Deles pasningsopgaven af flere nærtstående, der samtidig 
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er tilskudsmodtagere, gælder 2. pkt. for de nærtstående tilsammen. I 
særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at en eller flere 
nærtstående kan varetage pasningsopgaven i mere end 48 timer om 
ugen. 
   Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udbetale et kontant tilskud til 
ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse 
hermed om natten til unge i alderen fra 18 år til og med 23 år, som har 
behov herfor, og som modtager hjælp efter stk. 3 som et kontant tilskud. 
Hvis den unge ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en 
livstruende sygdom, skal kommunalbestyrelsen fortsætte udbetalingen af 
det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i 
forbindelse hermed, indtil den unge afgår ved døden, dog højst i 2 år. 
Tilskuddet til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse 
hermed skal udbetales til samme nærtstående, forening eller private 
virksomhed, som får udbetalt tilskuddet efter stk. 3. Den unges forældre 
må ikke ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i 
forbindelse hermed. 
   Stk. 5. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter 
stk. 1-4, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder 
for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan 
fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende 
indgår aftale med en nærtstående eller en forening eller privat 
virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres 
til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter 
er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til 
hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af 
hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den 
private virksomhed i samråd med den pågældende. En aftale om 
overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke 
bindende for tilskudsmodtageren, hvis foreningen eller den private 
virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens 
indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette 
tidspunkt gjorde tilskudsmodtageren bekendt med dette. 
   Stk. 6. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal 
kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. 
 
Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020 om udmåling af tilskud til 
ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om 
social service 
 
Vejledning nr.  10325 af 12. december 2017 om kontant tilskud til 
ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.  
 
Vejledning nr. 10338 af 24. august 2015 om fælles hjælperordninger til 
personer med kronisk respirationsinsufficiens 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 
 21-21 om Borgerstyret personlig assistance, kontant tilskud, 

arbejdsleder, adfærd, vejledning, sprogbrug og proportionalitet 
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 27-17 om kontant tilskud – overdragelse af tilskud til nærtstående 
 178-12 om kontant tilskud i udlandet 
 
Loven, bekendtgørelse, vejledninger og Ankestyrelsens principafgørelser  
kan findes på www.retsinformation.dk 
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Borgerstyret personlig assistance(BPA) – servicelovens § 96 
Formål Formålet med Borgerstyret personlig assistance er:  

 at borgere med omfattende funktionsnedsættelser, kan få udbetalt et 
kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager 

 at borgerne dermed kan leve et så almindeligt og selvstændigt liv 
som muligt og blandt andet deltage i aktiviteter på samme måde som 
andre borgere 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er kendetegnet ved borgere med et varigt massivt og 
sammensat behov for personlig pleje, praktisk bistand, overvågning og 
ledsagelse, der ikke kan dækkes efter andre bestemmelser og/eller 
lovgivning, f.eks. praktisk hjælp og pleje, ledsageordning og plejetillæg. 
 
Arbejdsleder/arbejdsgiver 
Det er en betingelse, at borgeren kan varetage opgaverne som 
arbejdsleder og arbejdsgiver.  
 
Som arbejdsleder har man ansvaret for at tilrettelægge arbejdsopgaverne 
og fungere som daglig leder for hjælperne, herunder at:  
 udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer 
 udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler 
 varetage planlægning af opgaverne sammen med og for hjælperne, 

f.eks. i form af afholdelse af personalemøder 
 varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne 
 afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
 
Som arbejdsgiver har man ansvaret for at administrere ydelsen og de   
praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet hermed. Dette  
indebærer: 
 udarbejdelse af ansættelsesbevis og afskedigelsesbrev til hjælpere 
 udbetaling af løn 
 indberetning til SKAT 
 tegning af lovpligtige forsikringer og indbetaling af feriepenge, 

barselsfond og ATP 
 gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger 
 
Arbejdsgiveransvaret kan uddelegeres til en anden part, f.eks. en 
privatforening eller virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet.  
 
Hvis borgeren vælger at være arbejdsgiver, tilbyder Furesø Kommune 
varetagelsen af lønudbetalinger.  

Indhold Ordningens indhold afhænger af den konkrete og individuelle udmåling. I 
ordningen er der mulighed for aktiviteter uden for hjemmet. Ordningen 
kan bl.a. indeholde: 
 hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor 

det er en forudsætning, at hjælperne er til stede, for at borgeren kan 
leve et selvstændigt liv 

 specifik og personlig støtte, der forudsætter individuel oplæring af 
hjælperne, f.eks. placering i kørestol, betjening af særligt indrettet bil 
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eller varetagelse af specifikke opgaver omkring respirator og hygiejne 
i den forbindelse 

 støtte til at få borgerens dagligdag til at fungere i forhold til børn og 
arbejdsliv, herunder sikkerhed for overholdelse af mødetider, 
uddannelse, fritidsliv m.v. 

 
Ordningen kan, hvis det er relevant, kombineres med anden hjælp, f.eks.  
praktisk hjælp og personlig pleje efter §§ 83 og 84. 
 
Lovpligtige forsikringer (arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring) 
Arbejdsgiveren skal tegne to forskellige forsikringer, som dækker  
hjælperne. De lovpligtige forsikringer er: 
 Arbejdsskadeforsikring, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver 

og ansatte, og som dækker alle ansatte, hvis de kommer til skade 
under arbejdet 

 Erhvervsansvarsforsikring, der vedrører det erstatningsansvar, 
ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de 
arbejder 

Furesø Kommune dækker udgifter til disse forsikringer efter regning. 
Furesø Kommune har fastsat et serviceniveau svarende til max. 16.200 kr. 
pr. år (2022-niveau) for en ordning på 24 timer i døgnet.  
 
I forbindelse med rejser uden for Danmark skal arbejdsgiver ligeledes 
tegne rejseforsikring til hjælperne.  
 
Tilskud forbundet med at have hjælpere i hjemmet 
Der kan være udgifter forbundet med at have hjælpere i hjemmet, f.eks.  
ekstra forbrug af vand, strøm og toiletpapir samt diæter og  
opholdsudgifter ved f.eks. ferier. Furesø Kommune udmåler et tilskud til 
direkte og indirekte omkostninger der er forbundet med at have hjælpere 
i hjemmet.  
 
Tilskuddet er på kr. 833 (2022-niveau) i en ordning på 24 timer. Såfremt  
borgeren er bevilget færre timer nedsættes tilskuddet procentvis med  
ordningens størrelse.  
 
Afholdelse af personalemøder 
Hvis borgeren har mere end én hjælper ansat, skal vedkommende som  
arbejdsleder afholde personalemøder, hvor alle ansatte hjælpere er til  
stede.  Personalemøderne skal afholdes i dagtimerne en hverdag. Der vil  
ikke blive udbetalt tillæg for arbejde hvis personalemøderne afholdes  
uden for hverdags dagtimer. Der udmåles 1½ time pr. hjælper pr. kvartal  
til afholdelse af personalemøder. 
 
Afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
Arbejdslederen har ansvaret for at afholde MUS én gang årligt med  
ansatte hjælpere. Der udmåles ikke tillæg til afholdelse af MUS, da det  
forventes at samtalerne afholdes i hjælperens almindelige arbejdstid.    
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Plejetillæg 
Som udgangspunkt skal BPA ordningen dække alle borgerens behov for  
pleje og omsorg. 
Er borgeren tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 med plejetillæg   
vil der ske en modregning af plejetillægget i tilskuddet til BPA ordningen  
for at undgå dobbeltkompensation.  
 
Oplæring og kurser 
Borgere med en BPA ordning er, som arbejdsleder ansvarlig for oplæring  
og instruktion af hjælperne. Der udmåles 60 timer om året til oplæring. 
Hvis der er behov for særlige kurser, f.eks. førstehjælpskursus, kursus i  
forflytning og anvendelse af hjælpemidler, der er nødvendige for at  
kunne udføre arbejdet som hjælper forsvarligt, kan arbejdslederen søge  
Furesø Kommune om kurset senest 4 uger før afholdelse af kurset.  
Hjælperne er berettiget til løn for de timer, hvor de deltager i nødvendige 
kurser.  
 
Afholdelse af ferie/weekendophold uden for hjemmet i Danmark 
Borgere med en BPA ordning kan tage deres ordning med under ferier i  
Danmark. Borgeren kan i særlige tilfælde søge om tilskud til dækning af  
ekstra omkostninger til hjælpere forbundet med ferieophold i Danmark  
(ophold med overnatning uden for hjemmet). Der kan maksimalt søges  
om tilskud til samlet 3 uger pr. år. Tilskuddet kan f.eks. være nødvendigt  
hvis forholdene på feriestedet vil medføre, at udførelsen af den  
sædvanlige personlige og praktiske hjælp vil kræve to hjælpere samtidig.  
 
Tilskud til afholdelse af ferie skal søges senest 8 uger før ferieopholdets  
begyndelse. Der ydes ikke tilskud til allerede afholdte udgifter.  
 
Diæter til hjælpere dækkes som udgangspunkt ikke ved rejser i ind- og  
udland. Udgangspunktet er, at borgeren skal dække hjælpers rejse- og  
opholdsudgifter med tilskuddet, der udbetales i forbindelse med at have  
hjælpere i hjemmet.  
 
Afholdelse af ferie i udlandet 
Borgere med en BPA ordning kan tage deres ordning med under  
midlertidige ophold i udlandet. Under midlertidige ophold i udlandet på  
op til en måned bevarer borger den bevilgede hjælp uden at ansøge  
kommunen om det. Ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en  
måned, skal borger, før udlandsopholdet på begyndes, ansøge  
kommunen om at bevare hjælpen.  
 
Ud over den hjælp, som bevares under midlertidige ophold i udlandet,  
kan man i særlige tilfælde efter en konkret vurdering få dækket ekstra  
omkostninger ved ét kortvarigt ferieophold om året i op til 14 dage.  
Ekstra omkostninger, der er forbundet med kortvarige ophold, kan f.eks.  
være hjælperens rejse- og opholdsudgifter, ekstra omkostninger til  
transport af hjælpemidler mv. Der kan således max ydes tilskud til  
dækning af opholds- og rejseomkostninger til hjælpere på én ferie på op  
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til to ugers varighed årligt. Såfremt der er behov for to hjælpere på ferien  
udbetales der ligeledes kun løn for aktive timer. Tilskud til afholdelse af  
ferie i udlandet skal søges senest 12 uger før ferieopholdets begyndelse.  
 
Furesø Kommune kan yde tilskud til hjælperes rejse- og ophold, hvis  
deres deltagelse er en forudsætning for gennemførelse af rejsen.  
Niveauet for tilskuddet fastsættes efter niveauet for standard rejse- og  
opholdsformer.  
 
Furesø Kommune kan ikke dække ekstra udgifter til ferier, såfremt denne  
er bestilt/betalt forud for ansøgning.   

Omfang Det kontante tilskuds størrelse beregnes på grundlag af antal bevilgede  
timer pr. måned. I beregningen af antal timer, indgår behovet for  
samtlige indsatser efter servicelovens §§ 83, 84, 85 og 97.  
Tilskuddet beregnes på baggrund af: 
 kommunens fastsatte niveau for udmåling af hjælpernes løn (se 

nedenfor) 
 kommunens fastsatte niveau for udmåling af tilskud til administration 

af arbejdsgiveropgaven (arbejdsgiverbidrag – se nedenfor) 
 
Lønniveau 
Furesø Kommune tager udgangspunkt i FOA’s BPA-handicaphjælper  
overenskomst indgået mellem DI Overenskomst II (SBA/DSV) og FOA,  
hvad angår lønsatser. Hjælpere der ansættes i BPA ordninger, er ikke  
dækket af en kollektiv overenskomst inden for det offentlige område.  
 
Omkostninger til feriepenge, feriegodtgørelse og ferie (hjælpernes) 
Der ydes ikke dækning af omkostninger til forhøjelse af særlig  
feriegodtgørelse udover 1 %, ligesom der ikke ydes dækning af  
omkostninger til afholdelse af 6. ferieuge (feriefridage). 
 
Arbejdsgiverbidrag 
 Arbejdsgiverbidraget fastlægges individuelt på baggrund af KL’s 

vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance. Beregningen tager 
højde for antallet af ansatte hjælpere samt de opgaver der er 
forbundet med at varetage arbejdsgiveransvaret i en ny eller 
etableret ordning.  

 I en ny ordning med 3 hjælpere vil der blive udmålt kr. 23.178 (2022-
sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 6.093 om året til 
lønadministration. 

 I en etableret ordning med 3 hjælpere vil der blive udmålt kr. 17.829 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 6.093 om året til 
lønadministration. 

 I en ny ordning med 4 hjælpere vil der blive udmålt kr. 24.254 (2022-
sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 8.124 om året til 
lønadministration. 

 I en etableret ordning med 4 hjælpere vil der blive udmålt kr. 18.233 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 8.124 om året til 
lønadministration. 
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 I en ny ordning med 5 hjælpere vil der blive udmålt kr. 25.331 (2022-
sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 10.155 om året til 
lønadministration. 

 I en etableret ordning med 5 hjælpere vil der blive udmålt kr. 18.637 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 10.155 om året til 
lønadministration. 

 I en ny ordning med 6 hjælpere vil der blive udmålt kr. 26.407 (2022-
sats) om året.  Dertil vil der blive udmålt kr. 12.186 om året til 
lønadministration. 

 I en etableret ordning med 6 hjælpere vil der blive udmålt kr. 19.040 
(2022-sats) om året. Dertil vil der blive udmålt kr. 12.186 om året til 
lønadministration. 

Levering af ydelsen  Borgeren ansætter selv sine hjælpere.  
 
Arbejdsgiveransvaret kan alene overdrages til virksomheder eller 
foreninger, der er godkendt af det sociale tilsyn.  

Kvalitetskrav til leverandør Borgeren ansætter selv sine hjælpere. Kommunen har tilsynsforpligtelse 
og kan stille krav om anvendelse af hjælpemidler.  
Der er ingen uddannelseskrav til hjælperne. Borgeren skal sikre oplæring 
og instruktion af hjælperne til varetagelse af opgaverne.  

Egenbetaling Der er ikke egenbetaling forbundet med ansættelse af hjælpere. Dette 
forudsætter dog, at borgeren ansætter hjælpere efter aftalt lønniveau.  

Opfølgning På nye ordninger foretages der opfølgning efter 3 måneder. Herefter 
foretages der minimum opfølgning hvert andet år.  

Lovgrundlag Lov om social service § 96: 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. 
Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter 
ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere 
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har 
et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. 
   Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter 
stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. 
Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver 
for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en 
nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af 
socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen 
eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. 
Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om 
ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den 
nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den 
pågældende. En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller 
privat virksomhed er ikke bindende for borgeren, hvis foreningen eller den 
private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for 
aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke 
på dette tidspunkt gjorde borgeren bekendt med dette. 
   Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er 
arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling 
m.v. 
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Bekendtgørelse nr. 1296 af 15. december 2009 om ydelser efter lov om 
social service under midlertidige ophold i udlandet. 
 
Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020 om udmåling af tilskud til 
ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om 
social service 
Vejledning nr.  10325 af 12. december 2017 om kontant tilskud til 
ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.  
 
Vejledning nr. 10338 af 24. august 2015 om fælles hjælperordninger til 
personer med kronisk respirationsinsufficiens 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 
 21-21 om Borgerstyret personlig assistance, kontant tilskud, 

arbejdsleder, adfærd, vejledning, sprogbrug og proportionalitet 
 104-19 om udmåling af tilskud til hjælpere 
 33-19 om personlig assistance på arbejdspladsen, kompensation til 

handicappede i erhverv 
 3-19 om den samlede hustands situation, udmåling og 

håndsrækninger 
 18-18 om personkredsen, herunder arbejdsleder og 

arbejdsgiveransvar 
 66-16 om sektoransvar ved behandling på sygehus, udmåling 
 110-11 om udmåling af hjælpertimer 
 
Lov om social service, bekendtgørelser, vejledninger og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk 

 
  



 
 

25 
 

Ledsageordning – servicelovens § 97 
Formål Formålet med ledsageordningen er:  

 at give borgere, der ikke kan færdes alene, mulighed for efter eget 
valg at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet uden altid at 
skulle bede andre om hjælp  

 at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for 
egen tilværelse hos borgere med handicap 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på 
grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne ikke 
kan færdes alene uden for hjemmet uden ledsagelse.  
 
Ved vurderingen af, om en borger er berettiget til ledsagelse indgår 
derudover: 
 om borgeren kan klare sig med individuel ledsagelse uden 

socialpædagogisk støtte  
 om borgeren selv kan give udtryk for (ikke nødvendigvis verbalt) et 

ønske om deltagelse i forskellige aktiviteter 
 om borgeren er bevidst om indholdet i aktiviteterne  
 
Ledsagelse kan tildeles borgere som efter voksenudredningsmetoden har 
moderat (2), svært (3) eller fuldstændigt (4) nedsat funktionsevne inden 
for temaet mobilitet. 
 
Personer, der ved folkepensionsalderen er visiteret til ledsagelse, bevarer 
denne ret, efter de er gået på folkepension.  
 
Personer, der opfylder betingelserne, har ret til ledsagelse uanset 
boform. Det indgår dog i vurderingen, i hvilket omfang der i forvejen ydes 
individuel ledsagelse som et led i det samlede tilbud, der ydes den 
pågældende.  
 
Ledsagelse kan ikke bevilges til:  
 personer, som er bevilget borgerstyret personligassistance(BPA-

ordning), jf. § 96 
 døvblinde, som er bevilget en støtte- og kontaktperson, jf. § 98.  
 personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af 

sociale årsager, herunder misbrug.  
Indhold Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er 

direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og 
på samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. 
 
Der kan med ledsageordningen ikke gives hjælp af socialpædagogisk 
karakter. Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, 
men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. heller ikke praktisk 
hjælp i hjemmet. 
 
Selvvalgte aktiviteter 
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Ledsagelse kan alene benyttes til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet, 
som borgeren selv planlægger og bestemmer indholdet af, såsom besøg 
hos familie og venner, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter mv.  
 
Borgeren bestemmer, hvortil ledsagelsen skal foregå, og hvad der skal 
foregå – dog med den begrænsning, at der er tale om et lovligt formål, og 
ledsagerens tryghed er sikret.  
 
Ledsagelse må ikke benyttes til lægebesøg, undersøgelser, tandlæge, 
behandlinger og andre lægeordinerede aktiviteter, da formålet med 
ledsagelsen er, at det skal medvirke til integration i samfundet af borgere 
med betydelig og varigt nedsat funktionsevne ved at give borgerne 
mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter.  
 
Ledsageren må ikke stille bil til rådighed. Borgeren skal således selv stille 
bil til rådighed, hvis der skal køres. Der kan også bruges offentlige 
transportmidler, taxi eller handicapkørsel. 
 
Ferieophold i udlandet 
Ledsagelse kan medtages under midlertidige ophold i udlandet.  
Under midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer borger 
den bevilgede ledsagelse på op til 15 timer om måneden, uden at ansøge 
kommunen om det. Ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en 
måned, skal borger, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen 
om at bevare ledsagelsen. 
 
Ud over den ledsagelse, som bevares under midlertidige ophold i  
udlandet, kan man i særlige tilfælde efter en konkret vurdering få dækket  
ekstra omkostninger ved ét kortvarigt ferieophold om året i op til 14 
dage.  
 
Ekstra omkostninger, der er forbundet med kortvarige ophold, kan f.eks.  
være ledsagerens rejse - og opholdsudgifter, ekstra omkostninger til  
transport af hjælpemidler mv.  Der kan således max ydes tilskud til  
dækning af opholds- og rejseomkostninger til ledsager på én ferie på op  
til to ugers varighed årligt.  
 
Tilskud til afholdelse af ferie i udlandet skal søges senest 12 uger før  
ferieopholdets begyndelse.  
 
Furesø Kommune kan yde tilskud til ledsagerens rejse- og ophold, hvis 
ledsagerens deltagelse er en forudsætning for gennemførelse af rejsen. 
Niveauet for tilskuddet fastsættes efter niveauet for standard rejse- og 
opholdsformer. 
 
Furesø Kommune dækker som udgangspunkt ikke ekstra omkostninger til 
et kortvarigt ferieophold, såfremt ferien er bestilt/betalt forud for 
ansøgning. 

Omfang/varighed Omfang 
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Der kan bevilges op til 15 timers ledsagelse per måned.  
 
Hvis en borger i forvejen modtager individuel ledsagelse i en form, der 
svarer til ledsagerordningen, for eksempel gennem botilbud eller som 
støtte i egen bolig, fratrækkes antallet af timer i de 15 timers ledsagelse. 
Selvvalgte aktiviteter, hvor der efter en individuel vurdering kan 
foretages reduktion af timeantallet, er for eksempel ledsagelse til frisør, 
café, motion/fitness, tøjindkøb og udflugter/minirejser.  
 
Varighed - opsparing af timer 
Efter aftale kan der opspares timer over en periode på seks måneder. Det 
vil sige, at det er muligt maksimalt at opspare 90 timer inden for en 
periode på seks måneder. Opsparede timer bortfalder i den måned, hvor 
de overskrider seks måneder, hvis de ikke er brugt. Det er kun de 
opsparede timer for den pågældende måned, der bortfalder efter seks 
måneder og ikke alle de opsparede timer.  
 
Borgeren skal træffe konkret aftale med kommunen om opsparing. Hvis 
der ikke træffes en konkret aftale, bortfalder ubrugte timer ved 
månedens udgang.  
 
Alle timer i indeværende måned skal bruges, inden opsparede timer kan 
anvendes. Ved brug af opsparede timer skal dette gøres, så de senest 
opsparede timer anvendes først.  

Levering af ydelsen  
 

Ledsagelsen foregår uden for borgerens hjem.  
 
Ledsageordning som natural hjælp 
Borgeren kan selv være med til at finde en ledsager. Der kan normalt ikke 
ansættes personer med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til 
ledsagelse.  
Der er indgået aftale med DUOS om administrationen af 
ledsageordningen. Borgerens ledsager vil blive ansat og aflønnet af 
DUOS.  
 
Ledsageordning som kontant tilskud 
Hvis borgeren påtager sig arbejdsgiveropgaven over for ledsageren, kan 
der udbetales et kontant tilskud, der maksimalt svarer til løn for 15 timers 
ledsagelse om måneden. Beløbet udbetales forud som grundløn hvert 
kvartal. Borgeren skal efterfølgende aflevere dokumentation i form af 
lønsedler. Er ydelsen givet om aftenen eller i weekenden, efterreguleres 
det kontante tilskud. Er pengene ikke anvendt til formålet, skal borgeren 
tilbagebetale det udbetalte beløb. 

Kvalitetskrav til leverandør Ledsageren er omfattet af kommunens politikker, for eksempel 
rygepolitik og regler om tavshedspligt.  

Egenbetaling Borgeren betaler egne og ledsagers udgifter til transport og udgifter til 
adgangsbilletter, spisning mv., hvis borgeren ønsker ledsagerens 
tilstedeværelse.  
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Kommunen kan, efter anmodning, yde tilskud til dækning af udgifter til 
ledsagerens befordring og andre aktiviteter med op til 948 kr. (2022-
niveau) årligt. Borgeren skal sandsynliggøre udgifterne.  
 
Kommunalbestyrelsen kan desuden i forbindelse med den enkelte 
ledsageopgave efter en konkret vurdering yde udgifter til ledsagerens 
lokalbefordring i forbindelse med en ledsagelse. Hvis ledsagerens 
tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig, kan 
kommunalbestyrelsen endvidere vælge at afholde ledsagerens udgifter til 
biografbilletter, til spisning m.v. inden for rimelige grænser. 

Opfølgning Der foretages opfølgning hver andet år, hvor der foretages en vurdering 
af, om tilbuddet fortsat er relevant.  

Lovgrundlag Lov om social service § 97: 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til 
personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog 
således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen 
tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
   Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, 
jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter 
overgang til folkepension. 
   Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, 
har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal 
godkende og ansætte den udpegede person. 
   Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget 
nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 
2. 
   Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er 
berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et 
kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er 
frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet. 
   Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 
måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor. 
   Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre 
aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb 
på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter 
anmodning fra modtageren. 
   Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til 
personer, der har hjælperordning efter § 96. 
   Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte 
regler om betingelser for ledsageordningen.” 
 
Bekendtgørelse nr. 235 af 9. marts 2012 om betingelser for 
ledsageordningen efter serviceloven. 
 
Bekendtgørelse nr. 1296 af 15. december 2009 om ydelser efter lov om 
social service under midlertidige ophold i udlandet. 
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Vejledning nr.  9286 af 26. april 2018 om ledsageordning, kontaktperson 
til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og 
aktivitets- og samværstilbud kapitel 1-10 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 
 18-18 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - 

arbejdsleder - arbejdsgiver 
 25-17  om ledsageordning - ansøgningstidspunkt - godkendelse - 

opsparing af timer - udgifter til ledsagelsen 
 95-16 om ledsageordning - personkreds - lokalområde - selvvalgte 

aktiviteter - omfang - helhedsvurdering 
 78-15 om ledsageordning - personkreds - psykisk nedsat 

funktionsevne - sindslidelse - botilbud 
 52-15 om ledsagelse - lægeordineret - selvvalgte aktiviteter 
 94-11 om ledsagelse - merudgifter - befordring 
 74-10 om ledsageordning - personkreds - kommunikationshandicap 
 C-20-03 om ledsageordning - Huntington Chorea - medtage børn - 

selvhjulpne - ansvar for børnene 
 

Lov om social service, bekendtgørelser, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på http://www.retsinformation.dk 
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Kontaktperson for døvblinde – servicelovens § 98 
Formål Formålet med tilbuddet er, at: 

 at medvirke til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt 
på trods af døvblindheden, og  

 at give den døvblinde mulighed for at deltage i aktiviteter, blandt 
andet for at bryde eller helt undgå isolation.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for at modtage tilbuddet er borgere over 18 år, der er 
funktionelt døvblinde.  
 
Ved funktionelt døvblindhed forstås, at borger har en så alvorlig grad af 
kombineret syns- og høreskade, at borger har vanskeligt ved at orientere 
sig og deltage i aktiviteter på lige fod med andre. 
 
Borgere, der har en kontaktperson for døvblinde, kan ikke samtidig 
modtage hjælp til ledsagelse efter § 97.  
 
Borgere, der bor i et botilbud for døvblinde, modtager som udgangspunkt 
særlig støtte målrettet deres syns- og hørehandicap som en del af 
ydelserne i botilbuddet. De vil derfor kun i helt særlige tilfælde herudover 
få bevilget en kontaktpersonordning. 

Indhold Kontaktpersonen fungerer som borgerens øjne og ører. Indholdet 
tilrettelægges derfor konkret i forhold til den enkelte borgers behov.  
 
Tilbuddet kan for eksempel omfatte:  

 at besøge og kommunikere med den døvblinde.  
 at orientere om hverdagen, fx avislæsning.  
 at være bindeled til borgerens omgivelser, fx til myndigheder, 

bank mv.  
 at oversætte modtagne breve mv.  
 at ledsage i forbindelse med indkøb, besøg og lægebesøg mv.  
 at foretage synstolkning.  
 at ledsage til fritidsaktiviteter mv.  

 
Kontaktpersonen yder ikke personlig pleje, medicinering eller praktisk 
hjælp i og uden for hjemmet.  
 
Ferieophold i udlandet 
Under midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer borger 
den bevilgede kontaktperson, uden at ansøge kommunen om det. Ved 
midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en måned, skal borger, før 
udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om at bevare hjælpen. 
 
Ud over den hjælp, som bevares under midlertidige ophold i udlandet,  
kan man i særlige tilfælde efter en konkret vurdering få dækket ekstra  
omkostninger ved ét kortvarigt ferieophold om året i op til 14 dage.  
 
Ekstra omkostninger, der er forbundet med kortvarige ophold, kan f.eks.  
være kontaktpersonens rejse - og opholdsudgifter, udgifter til ekstra  
kontaktperson, ekstra omkostninger til transport af hjælpemidler mv. Der  
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kan således max ydes tilskud til dækning af opholds- og  
rejseomkostninger til kontaktpersonen på én ferie på op til to ugers  
varighed årligt.  
 
Såfremt der er behov for to kontaktpersoner på ferien udbetales der  
ligeledes kun løn for aktive timer.  
 
Tilskud til afholdelse af ferie i udlandet skal søges senest 12 uger før  
ferieopholdets begyndelse.  
 
Furesø Kommune kan yde tilskud til kontaktpersonens rejse- og ophold, 
hvis kontaktpersonens deltagelse er en forudsætning for gennemførelse 
af rejsen. Niveauet for tilskuddet fastsættes efter niveauet for standard 
rejse- og opholdsformer. 
 
Furesø Kommune dækker som udgangspunkt ikke ekstra omkostninger til 
et kortvarigt ferieophold, såfremt ferien er bestilt/betalt forud for 
ansøgning. 

Omfang/varighed Varighed 
Tilbuddet er som udgangspunkt længerevarende, da det gives på 
baggrund af en konkret varig lidelse. 
 
Omfang  
Tilbuddet om støttekontaktperson til døvblinde udmåles på baggrund af 
en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp. I 
vurderingen indgår, om borger modtager andre tilbud efter serviceloven, 
som opfylder samme formål.  
 
Kontaktpersonordningen kan ydes som del af et samlet tilbud til 
døvblinde og kan supplere for eksempel socialpædagogisk støtte.  

Levering af ydelsen Kontaktpersonen bliver ansat og aflønnet af DUOS.  
Kvalitetskrav til leverandør Kontaktpersonen skal kunne kommunikere med den døvblinde. Hvis 

samarbejdet med en kontaktpersonen ikke fungerer, er der mulighed for 
uden begrundelse at få en anden. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling til tilbuddet. 
 
Borger afholder udgifter til de aktiviteter, borgeren deltager i sammen 
med kontaktpersonen, f.eks. transport, entre mv.  
 
Borger kan få dækket indirekte udgifter vedrørende 
kontaktpersonordningen. Det kan f.eks. være udgifter til 
kontaktpersonens fortæring og opholdsudgifter, når kontaktpersonens 
tilstedeværelse i forbindelse med aktiviteten er nødvendig. Furesø 
Kommune vurderer, i hvilket omfang et tilkendt bistands- og plejetillæg 
skal indgå ved udmålingen af hjælp til disse udgifter. 

Opfølgning Der foretages opfølgning hver andet år, hvor der foretages en vurdering 
af, om tilbuddet fortsat er relevant.  

Lovgrundlag Lov om social service § 98: 
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”Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en 
særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.” 
 
Bekendtgørelsen nr. 1296 af 15. december 2009 om ydelser efter lov om 
social service under midlertidige ophold i udlandet. 
 
Vejledning nr. 9286 af 26. april 2018 om ledsageordning, kontaktperson 
til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og 
aktivitets- og samværstilbud kapitel 11-12. 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 
 103-13  om kontaktpersonordning - døvblind - timer - tilrettelæggelse 
 C-49-05 om døvblind - personkreds - kontaktperson - døvblindhed - 

funktionel 
 C-32-05 om døvblind - kontaktperson - udgifter til ophold og 

fortæring 
 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige 

ferieophold - ekstra omkostninger - rådighedstimer 
 
Serviceloven, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk 
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Dækning af merudgifter – servicelovens § 100 
Formål Formålet med dækning af merudgifter er at sikre, at borgere med 

funktionsnedsættelse kan få dækket nødvendige merudgifter, der er en 
forudsætning for at få dagligdagen til at fungere og derved leve et så 
almindeligt liv som muligt sammenlignet med andre i samme alder og 
livssituation. 

Målgruppe/tildelingskriterier Dækning af merudgifter kan tildeles borgere over 18 år, som ikke 
modtager folkepension. 
 
Følgende betingelser skal være opfyldt for at være i personkredsen: 

1) borgeren skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne.  

2) konsekvenserne af den varigt nedsatte funktionsevne skal være 
af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og at 

3) der som følge heraf ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige 
hjælpeforanstaltninger 

 
Hjælpen kan ydes uanset boform og forsørgelsesgrundlag.  
Borgere, der modtager førtidspension efter pensionslovgivningen før 1. 
januar 2003, kan ikke få dækket merudgifter, medmindre der tillige er 
bevilget kontant tilskud efter § 95 eller hjælperordning efter 
servicelovens § 96 (BPA). 
 
Merudgifterne skal være en direkte følge af den nedsatte funktionsevne 
og ikke kunne dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven eller 
anden lovgivning.   
 
I bilag 2 kan der læses yderligere om personkredsen. 

Indhold Merudgiften ydes primært som en kontakt ydelse.  
 
Hjælpen kan ydes til eksempelvis dækning af udgifter til diætkost, 
medicin, befordring, handicaprettede kurser mv. Se bilag 2 for eksempler 
på merudgifter og personkreds. 

Omfang/varighed Merudgifterne beregnes på grundlag af størrelsen af den enkelte 
ansøgers sandsynliggjorte nødvendige merudgifter og beregnes ud fra 
kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter. Behovet og 
beregningen vurderes i forhold til andre i samme alder og livssituation.  
 
Eventuelle tilskud fra privat sygeforsikring og lignende modregnes i 
merudgiftsydelsen.  
 
Merudgifter ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Nogle 
ydelser kan dog aftales som naturalhjælp, fx taxakørsel.  
 
Der kan opstå behov for dækning af en enkeltstående merudgift hos en 
borger. Hvis borgeren allerede har en løbende bevilling af merudgifter 
kan der foretages en enkeltstående udbetaling uden regulering af det 
månedlige beløb. Hvis borgeren ikke allerede har en løbende bevilling af 
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merudgifter, men er i personkredsen kan udbetalingen alene ske, såfremt 
den enkeltstående udgift mindst svarer til det årlige minimumsbeløb. 
 
For at modtage merudgiftsydelse skal der foreligge sandsynliggjorte 
merudgifter på mindst 6.888 kr. årligt (2022- niveau) 
”minimumsbeløbet". Minimumsbeløbet reguleres en gang om året den 1. 
januar med satsreguleringsprocenten. 
Merudgiftsydelsen er forudbetalt og bortfalder ved udgangen af den 
måned, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt, når borgeren når 
folkepensionsalderen, eller når borgeren dør.  
 
Ydelsen er skattefri og indkomstuafhængig. 
 
Der ydes et kontant standardbeløb på 1.074 kr. pr. måned (2022-niveau), 
hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 574 kr. – 1.611 kr. om 
måneden og et standardbeløb på 2.148 kr. pr. måned (2022-niveau), hvis 
de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.612 kr. – 2.685 kr. om 
måneden.  
 
Hvis borgeren kan dokumenterer merudgifter på over 2.685 kr. om 
måneden (2022-niveau), ydes tilskuddet med et beløb svarende til de 
faktiske merudgifter.   

Levering af ydelsen  Merudgifterne indsættes på borgerens NemKonto.  
Opfølgning Der følges op på ydelsen én gang årligt.  
Lovgrundlag Lov om social service § 100: 

”§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige 
merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. 
år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension 
har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at 
merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan 
dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. 
   Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte 
merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, 
håndsrækninger og fritidsaktiviteter. 
   Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de 
sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.408 kr. pr. år svarende til 
534 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. 
måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr.-1.500 
kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de 
sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr.-2.500 kr. om 
måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. pr. 
måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter. 
   Stk. 4. Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler 
om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, 
herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen. 
   Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke 
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berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er 
bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance 
efter § 96.”. 
 
Bekendtgørelse nr. 931 af 19. juni 2020 om nødvendige merudgifter ved 
den daglige livsførelse 
 
Vejledning nr. 10280 af 14. december 2017 om nødvendige merudgifter 
ved den daglige livsførelse.  
 
Se bilag 2 for Ankestyrelsens principafgørelser 
 
Lov om social service, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk 
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Social stofmisbrugsbehandling – servicelovens § 101 og servicelovens § 101a 
Formål Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er enten, at  

borgeren ophører, reducerer eller stabiliserer sit forbrug og/eller  
reducerer skaderne af stofmisbruget. Behandlingen sigter mod at  
give borgeren en bedre social og personlig funktion med henblik på at  
højne livskvalitet og borgerens samlede funktionsniveau.  
Behandlingen kan gennemføres anonymt, såfremt borgeren ønsker  
dette.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: 
 borgere, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere 

bevidsthedsændrende stoffer i en sådan grad, at det medfører skader 
eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående eller 
samfundet 

 borgere, der henvender sig med et stofmisbrug, og som ønsker 
behandling 

 
Hvis en borger, der tidligere har været i behandling, falder tilbage i  
misbrug og henvender sig igen, iværksættes en  
tilbagefaldsbehandling, der bygger på den viden, som  
stofmisbrugeren har fået i et tidligere behandlingsforløb.  
 
Gravide med forbrug/misbrug af rusmidler opfordres til at kontakte  
Familieambulatoriet i Region Hovedstaden. Der indledes et  
samarbejde med familieafdelingen i Furesø Kommune med henblik  
på bedst mulig støtte til moderen, familien og det ufødte barn.  
 
Furesø Kommune kan være behjælpelig med at kontakte  
Familieambulatoriet. 

Indhold Visitation 
Borgere der henvender sig til Furesø Kommune med ønske om social 
stofmisbrugsbehandling bliver udredt i forhold til deres behov for 
behandling og bliver henvist til relevant behandlingstilbud.  
Rusmiddelbehandlingen hviler på en forventning om, at borgeren indgår 
aktivt i forløbet. Valg af behandlingstilbud tilrettelægges i dialog med 
borgeren og tager udgangspunkt i borgerens opfattelse af problemets 
omfang, ønsker og målsætninger for behandlingsforløbet. Behandlingen 
kan omfatte gruppeforløb, individuelle samtaler, døgnophold m.v. 
afhængig af problemets omfang.  
 
Foruden henvisning til relevant behandlingstilbud kan der blive henvist til 
andre tilbud i kommunen eksempelvis gruppetilbud i Rådgivningscaféen 
eller socialpædagogisk støtte, for at støtte op om den behandling, der 
iværksættes.  
 
Frit valg 
Furesø Kommune benytter sig primært af behandlingstilbud hos 
Brydehuset og KABS. Borgeren har ret til at vælge mellem 
behandlingstilbud, der svarer til det, der er visiteret til. Det vil sige, at en 
borger der er visiteret til f.eks. et ambulant behandlingstilbud, frit kan 
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vælge et andet ambulant behandlingstilbud, der tilbyder samme 
behandling som det, kommunen har visiteret til. 
 
Behandlingstilbud der benyttes skal være godkendt på tilbudsportalen. 

Omfang/varighed Tilbuddet om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter 
henvendelse til kommunen. 
 
Omfanget og varigheden af behandlingen beror på en individuel konkret 
vurdering baseret på udredningen og behandlingsplanen.   

Levering af ydelsen  Furesø Kommune benytter sig primært af behandlingstilbud hos 
Brydehuset og KABS.  
 
Hvis kommunen ikke kan henvise til egne behandlingstilbud eller private 
behandlingssteder, kommunen sædvanligvis benytter sig af inden for 
fristen på 14 dage, har kommunen pligt til at henvise borgeren til et 
andet offentligt eller godkendt privat behandlingsforløb, der kan 
iværksætte opstart af behandlingen inden for fristen.  

Kvalitetskrav til leverandør Behandlingsstedet skal: 
 være godkendt af beliggenhedskommunen eller drives af en region 

eller kommuner og være opført i Tilbudsportalen 
 benytte evidens- eller vidensbaserede metoder, der er anderkendt 

som virksomme for målgruppen 
 indgå i samarbejde med Furesø Kommune om behandlingen med 

henblik på, at borgeren hurtigst muligt kan udsluses til en mindre 
indgribende foranstaltning 

 udarbejde og fremsende vurderinger, status for behandling og 
afslutningsrapporter og i øvrigt orientere Furesø kommune 
umiddelbart ved behandlingsafbud 

 tilbyde aftaler, hvor oplysninger om pris per dag, pris per ydelse, pris 
for den samlede ydelsespakke samt behandlingsvilkår ved uplanlagt 
afslutning indgår 

 informere Furesø Kommune i tilfælde af, at der sker ændringer i 
behandlingstilbuddet, der kan påvirke kvaliteten af behandlingen 

 
Værdigrundlaget for indsatsen skal være i overensstemmelse med  
værdigrundlaget i serviceloven. 

Egenbetaling Der er egenbetaling for kost og logi under døgnbehandling. 
Egenbetalingen fastsættes ud fra en konkret vurdering.  

Opfølgning Der foretages løbende opfølgning, hvor det vurderes, om målet med 
behandlingen er opfyldt, og om tilbuddet fortsat er relevant eller om det 
skal justeres. 

Lovgrundlag Lov om social service § 101: 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med et 
stofmisbrug”. 
 
Bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019 om afdækning, gavekort 
og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov 
om social service 
 



 
 

38 
 

Vejledning nr. 9449 af 29/6-2020 om behandlingstilbud på det sociale 
stofmisbrugsområde m.v. 
 
Ankestyrelsens principafgørelse: 
 23-18 - Stofmisbrug - personkreds - behandlingsformer - frit valg 
 
Lov om social service, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens  
principafgørelse kan findes på www.retsinformation.dk 
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Alkoholbehandling – sundhedslovens § 141 
Formål Formålet med alkoholbehandling er enten at borgeren ophører,  

reducerer eller stabiliserer sit forbrug og/eller reducerer skaderne af  
alkoholmisbruget. Behandlingen sigter mod at give borgeren en bedre  
social og personlig funktion med henblik på at højne livskvalitet og  
borgerens samlede funktionsniveau.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere i Furesø 
Kommune over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol.  
 
Hvis en borger, der tidligere har været i behandling, falder tilbage i  
misbrug og henvender sig igen, iværksættes en tilbagefaldsbehandling,  
der bygger på den viden, som borgeren har fået i et tidligere  
behandlingsforløb.  

Indhold Kommunen skal tilbyde behandling af alkoholmisbrug samt udredning og 
udarbejdelse af handleplan. 
Indholdet af behandlingen kan spænde vidt, men skal indeholde en 
udredning. På baggrund af udredningen kan behandlingen omfatte 
gruppeforløb, individuelle samtaler, døgnophold m.v. 
 
Behandlingen kan tilrettelægges som 
 ambulant behandling 
 dagbehandling 
 døgnbehandling 
 
Borgeren har ret til at vælge et andet behandlingstilbud, der svarer til  
det, der er visiteret til. Det vil sige, at en borger der er visiteret til f.eks. et  
ambulant behandlingstilbud, frit kan vælge et andet ambulant  
behandlingstilbud, der tilbyder samme behandling som det, kommunen  
har visiteret til.  

Omfang/varighed Tilbuddet om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter 
henvendelse til kommunen. 
 
Der foretages løbende opfølgning, hvor det vurderes, om målet med 
behandlingen er opfyldt, og om tilbuddet fortsat er relevant.  

Levering af ydelsen  Furesø Kommune benytter sig primært af behandlingstilbud hos 
Brydehuset og KABS.  
 
Hvis kommunen ikke kan henvise til egne behandlingstilbud eller private 
behandlingssteder, kommunen sædvanligvis benytter sig af, inden for 
fristen på 14 dage, har kommunen pligt til at henvise borgeren til et 
andet offentligt eller godkendt privat behandlingsforløb, der kan 
iværksætte opstart af behandlingen inden for fristen.  

Kvalitetskrav til leverandør Behandlingsstedet skal: 
 være godkendt af beliggenhedskommunen eller drives af en region 

eller kommuner og være opført i Tilbudsportalen 
 benytte evidens- eller vidensbaserede metoder, der er anerkendt 

som virksomme for målgruppen 
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 indgå i samarbejde med Furesø Kommune om behandlingen med 
henblik på, at borgeren hurtigst muligt kan udsluses til en mindre 
indgribende foranstaltning 

 udarbejde og fremsende vurderinger, status for behandling og 
afslutningsrapporter og i øvrigt orientere Furesø kommune 
umiddelbart ved behandlingsafbud 

 tilbyde aftaler, hvor oplysninger om pris per dag, pris per ydelse, pris 
for den samlede ydelsespakke samt behandlingsvilkår ved uplanlagt 
afslutning indgår 

 informere Furesø Kommune i tilfælde af, at der sker ændringer i 
behandlingstilbuddet, der kan påvirke kvaliteten af behandlingen 

 
Værdigrundlaget for indsatsen skal være i overensstemmelse med  
værdigrundlaget i serviceloven. 

Egenbetaling Der er egenbetaling for kost og logi under døgnbehandling. 
Egenbetalingen fastsættes ud fra en konkret vurdering.  

Opfølgning Som udgangspunkt følges der op efter 3 måneder.  
Lovgrundlag Sundhedslovens § 141: 

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til  
alkoholmisbrugere. 
   Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at  
alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at  
komme i behandling. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om  
alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud  
på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre  
kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. 
   Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte  
kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til  
rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 
   Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører  
driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3.  
Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med  
alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden  
om metoder og indsatser. 
   Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om  
alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er  
godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder,  
som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at  
behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at 
kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling. 
   Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes 
anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. 
   Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor 
patienten bor. 
 
Sundhedsloven kan findes på www.retsinformation.dk  
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Behandling – servicelovens § 102 
Formål Formålet med behandlingen er i særlige tilfælde at give et tilbud af 

behandlingsmæssig karakter, når det er nødvendigt for at bevare eller 
forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når 
tilbuddet ikke kan gives efter anden lovgivning.  

Målgruppe/tildelingskriterier Det er en forudsætning for tildeling af behandling, at borgeren har 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer. 
 
Tilbuddet gives kun, når relevant behandling indenfor det sædvanlige 
behandlingssystem ikke kan opnås.  
 
Ydelsen er således subsidiær til behandling efter anden lovgivning, 
hvorfor mulighederne for tildeling af støtte efter anden lovgivning skal 
være udtømt. Her tænkes primært på sundhedsloven og servicelovens 
andre bestemmelser.  

Indhold Behandlingen bevilges alene i de tilfælde, hvor det sædvanlige 
behandlingssystem ikke kan tilgodese borgerens behov, fx fordi der 
kræves en særlig indretning af tilbuddet. Det betyder, at det først skal 
vurderes om indsatsen kan gives efter sundhedsloven, og kun hvis det 
ikke er muligt, vurderes det, om indsatsen kan gives efter denne 
bestemmelse.  

Omfang/varighed Omfang og varighed tilrettelægges individuelt ud fra et konkret tilbud om 
behandling.  

Levering af ydelsen  Borgeren inddrages i valg af behandlingstilbud. 
Kvalitetskrav til leverandør Behandlingsformen skal være godkendt i Danmark. 
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling for tilbuddet.   
Opfølgning Der foretages opfølgning under behandlingen eller senest når 

behandlingen er afsluttet.  
Lovgrundlag Lov om social service § 102: 

”§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af 
behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. 
Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller 
forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette 
ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter 
anden lovgivning”. 
 
Vejledning nr. 10284 af 11/12 2017 om socialpædagogisk bistand, støtte- 
og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne 
i serviceloven 
 
Ankestyrelsens principmeddelelser: 
 28-17 - Tilbud af behandlingsmæssig karakter - tatovering - 

personkreds - sædvanlige behandlingssystem 
 5-13 - Nævnets kompetence - kommunens forpligtelse - 

serviceniveau – behandlingstilbud 
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Lov om social service, vejledning og Ankestyrelsens principafgørelser kan 
findes på www.retsinformation.dk 
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Beskyttet beskæftigelse – servicelovens § 103 
Formål Formålet med beskyttet beskæftigelse er: 

 at give borgere, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse 
på normale vilkår mulighed for at bruge deres evner og 
ressourcer i en arbejdsmæssig sammenhæng 

 at vedligeholde og udvikle faglige og sociale kompetencer og 
derigennem understøtte den enkeltes arbejdsidentitet og 
mulighed for at få tættere tilknytning til det almindelige 
arbejdsmarked 

 at opfylde det sociale behov, som er et element af at være en del 
af et arbejdsmæssigt fællesskab 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. 
 
Beskyttet beskæftigelse kan tildeles borgere, som efter 
voksenudredningsmetoden har moderat (2) eller svært (3) nedsat 
funktionsevne inden for temaerne relationer og samfundsliv.  
 
Det er en betingelse, at borgeren ikke kan: 

 opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på 
arbejdsmarkedet 

 benytte tilbud efter anden lovgivning (fx at deltage i et tilbud om 
aktivering eller revalidering, opnå ansættelse i et fleksjob eller i 
et job med løntilskud for førtidspensionister).  

 
Det er en forudsætning for at kunne modtage tilbud om beskyttet 
beskæftigelse, at borgeren har et minimum af erhvervsevne.  
 
Borgere i beskyttet beskæftigelse har som oftest social pension, 
kontanthjælp eller integrationsydelse som hovedforsørgelsesgrundlag. 

Indhold Tilbud om beskyttet beskæftigelse skal have et erhvervspræget formål og 
består typisk i udførelsen af opgaver, der indgår som et led i produktion 
af varer eller tjenesteydelser, eksempelvis: 
 

 oplæring i betjening af værktøjer og maskiner i relation til 
produktionsopgaver  

 montage- og pakkearbejde, 
 køkken- og kantinearbejde, 
 gartner arbejde 
 opgaver af kontormæssig karakter 

 
Tilbuddet kan være individuelt tilrettelagte arbejds- og produktionsforløb 
eller teambaserede samarbejdsprojekter.  
Den enkelte borgers interesser og ønsker om beskæftigelse forsøges i 
videst muligt omfang imødekommet i valg af beskæftigelsestilbud. 
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Der arbejdes løbende med kvalificering af sociale kompetencer og 
udvikling/fastholdelse af resterhvervsevne hos borgeren. Der fastlægges 
mål for den enkelte borgers udbytte af tilbuddet.  
 
Løn 
Borgere i beskyttet beskæftigelse får i videst muligt omfang løn efter 
indsats. I tilfælde, hvor løn efter indsats ikke er et egnet 
aflønningsgrundlag, anvendes timeløn efter en arbejdsvurdering i det 
enkelte tilfælde. 
Hvis en borger, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan 
yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan 
arbejdsdusør fastsættes til mindst 5 pct. af den mindste 
overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Løn og 
arbejdsdusør fastsættes på baggrund af reglerne i servicelovens § 105 og 
i bekendtgørelse om aflønning og 
befordring m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud. 

Omfang/varighed Tilbud om beskyttet beskæftigelse bliver tildelt og tilrettelagt efter en 
konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens behov. 
 
Botilbud 
Beskyttet beskæftigelse tilbydes op til 4 hverdage om ugen til beboere på 
botilbud.  
 
Egen bolig 
Beskyttet beskæftigelse tilbydes op til 5 hverdage om ugen til borgere, 
som bor i egen bolig.  

Levering af ydelsen  
 

Beskæftigelsestilbuddet kan tilrettelægges som udstationering på 
virksomheder eller beskæftigelse på et kommunalt, et regionalt eller et 
privat produktionsværksted.  

Kvalitetskrav til leverandør Tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.  
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling forbundet med beskæftigelsen. 

 
Borgeren skal selv afholde udgifter til transport inden for en afstand af 10 
km fra virksomheden. Udgiften kan dog ikke overstige 30 procent af 
vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter skat.  
Udgifter herudover afholdes af kommunen – se kvalitetsstandard for 
befordring – servicelovens § 105. 

Opfølgning Der følges op på tilbuddet første gang efter tre måneder, hvor det 
vurderes, om målet er opfyldt, og om tilbuddet er relevant. Herefter 
foretages opfølgning hver andet år. 

Lovgrundlag Lov om social service § 103: 
“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer 
under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund 
af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår 
på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden 
lovgivning. 
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   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.” 
 
Bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011 om aflønning og 
befordring m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud. 
 
Vejledning nr. 9286 af 26. april 2018 om ledsageordning, kontaktperson 
til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og 
aktivitets- og samværstilbud  
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 

 90-14 om beskyttet beskæftigelse - erhvervspræget formål - 
nedsættelse - funktionsevne 

 
Lov om social service, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelse kan findes på www.retsinformation.dk  
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Aktivitets- og samværstilbud – servicelovens § 104 
Formål Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at give borgere med 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige 
sociale problemer muligheder for at komme hjemmefra og deltage i 
sociale aktiviteter, herunder at 

 øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen 
 opretholde eller forbedre personlige færdigheder  
 deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde 

sig sammen med andre 
 indgå i et socialt fællesskab og skabe netværk  
 have et fristed, der kan give gode muligheder for personlig 

udvikling 
Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for at modtage aktivitets- og samværstilbud er borgere over 

18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med 
særlige sociale problemer.  
 
Tilbuddet retter sig især mod borgere, der har ressourcer og motivation 
til at fastholde og/eller udvikle færdigheder og samtidig kan drage nytte 
af omsorg, støtte og socialt samvær.  
 
Indsatsen kan tildeles borgere i eget hjem eller i botilbud, som efter 
voksenudredningsmetoden har moderat (2), svært (3) eller fuldstændigt 
(4) nedsat funktionsevne indenfor temaet relationer. 

Indhold Tilbuddet kan bestå af en række forskellige aktiviteter lige fra almindeligt 
samvær til træning i dagligdags funktioner. 
 
Aktiviteterne kan blandt andet være: 

 fysiske og sociale aktiviteter, som eksempelvis spil, sang og musik 
 rådgivning og vejledning 
 kontakt og samtaler 
 aktiviteter af sundhedsfremmende karakter som eksempelvis 

fælles spisning, madlavning, motion, dans og bevægelse  
 kreative aktiviteter, som eksempelvis billedkunst og håndarbejde  
 temaforløb 

 
Indholdet i det enkelte tilbud tilrettelægges i samarbejde med gruppen af 
brugere, så det imødekommer målgruppens behov.  
 
Tilbuddet tilpasses den enkelte borgers fysiske og mentale 
funktionsniveau. Der kan derfor være differentieret service for borgere i 
tilbuddet. 
  
Der udbetales ikke løn eller anden form for vederlag til personer, der er 
visiteret til et aktivitets- og samværstilbud. 

Omfang/varighed Omfanget af aktivitets- og samværstilbuddet udmåles på baggrund af en 
konkret og individuel vurdering. I vurderingen indgår blandt andet, om 
borger modtager andre tilbud efter serviceloven, som opfylder samme 
formål. 
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For borgere, som bor i botilbud, vil det fx indgå i vurderingen om - og i 
hvilket omfang - servicetilbuddene i botilbuddet kompenserer for 
borgerens behov for aktivitets- og samværstilbud.  
 
Er borger fx bevilliget et beskæftigelsestilbud, vil det indgå i vurderingen, 
om - og i hvilket omgang - borgers behov for socialt samvær eller 
stimulering til at øge egne færdigheder bliver kompenseret gennem 
dette. 
 
Botilbud 
Aktivitets- og samværstilbud gives som udgangspunkt som dagtilbud i 
hverdagene 2-4 dage om ugen til beboere på botilbud.  
 
Der gives som udgangspunkt ikke aftentilbud til borgere, som bor på 
botilbud, når botilbuddet tilbyder aftenaktiviteter for beboerne, og 
borgeren kan deltage i disse aktiviteter. Aftentilbud kan dog tildeles efter 
en konkret og individuel vurdering, når forholdene taler for det. 
 
Egen bolig 
Aktivitets- og samværstilbud gives som udgangspunkt som dagtilbud i 
hverdagene 2-4 dage om ugen til borgere, som bor i egen bolig.  
 
Der kan tillige gives aftentilbud 1-2 gange om ugen til borgere, som bor i 
egen bolig. 

Levering af ydelsen  Aktivitets- og samværstilbud kan leveres i et af kommunens egne tilbud, i 
en anden kommunes tilbud, samt i et regionalt eller privat tilbud.  

Kvalitetskrav til leverandør Tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.  
Egenbetaling Borgeren betaler selv kost, materialeforbrug, udgifter i forbindelse med 

arrangementer mv. og eventuelt klubkontingent.  
 
Transport til aktivitets- og samværstilbud visiteres efter behov. Der skal 
anvendes den billigst mulige transportform i forhold til borgerens 
funktionsniveau. Befordring vurderes sammen med indstillingen til 
aktivitets- og samværstilbud – se serviceniveau for befordring – 
servicelovens § 105. 

Opfølgning Der følges op på tilbuddet første gang efter tre måneder, hvor det 
vurderes, om målet er opfyldt, og om tilbuddet er relevant. Herefter 
foretages opfølgning hver andet år. 

Lovgrundlag Lov om social service § 104: 
“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med 
særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene.” 
 
Bekendtgørelsen nr. 483 af 19. maj 2011 om aflønning og 
befordring m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud §§ 4-6. 
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Vejledning nr. 9286 af 26. april 2018 om ledsageordning, kontaktperson 
til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og 
aktivitets- og samværstilbud  
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 

 89-14 aktivitets- og samværstilbud - formål - omfang - 
funktionsevne 

 
Lov om social service, bekendtgørelse og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk  
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Befordring – servicelovens § 105, stk. 2 
Formål Formålet med befordringen er, at borgere som ikke er i stand til at 

færdes alene i trafikken og som ikke kan trafiktrænes, hjælpes til at 
komme til og fra beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er borgere, der modtager tilbud om: 
 beskyttet beskæftigelse  
 aktivitets- og samværstilbud 

 
Furesø kommune afholder de nødvendige udgifter, der ligger inden for 
den billigste befordringsmulighed mellem borgers hjem og tilbuddet. Der 
skal ved beregningen af den billigste mulighed tages hensyn til, om 
Skatteministeriets regler om befordringsfradrag kan anvendes.  
 
Ydelsen gives både til borgere, som bor i eget hjem og på botilbud. 
 
Kommunen anvender voksenudredningsmetoden ved vurderingen af, om 
borger kan transportere sig selv til tilbuddet med fx bus og tog, eller om 
kommunen skal stille befordring til rådighed for borgeren, fx taxa eller 
handicapbefordring. 
 
Kommunen stiller befordring til rådighed for de borgere, som efter 
voksenudredningsmetoden har moderat (2), svært (3) eller fuldstændigt 
(4) nedsat funktionsevne indenfor temaet mobilitet, på grund af varige, 
fysiske begrænsninger. 

Indhold Beskyttet beskæftigelse § 103 
Borgere i beskyttet beskæftigelse skal selv afholde udgiften til daglig 
befordring til og fra arbejde inden for en afstand af 10 kilometer fra 
virksomheden/tilbuddet. Dette gælder uanset, om borger kan 
transportere sig selv eller kommunen stiller befordring til rådighed for 
borgeren. 
 
Nødvendige befordringsudgifter derudover betaler Furesø kommune.  
 
Den enkelte borgers udgift til befordring kan dog ikke overstige 30 pct. af 
vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter 
fradrag af skat. 
 
Aktivitets- og samværstilbud § 104 
Furesø Kommune afholder hele udgiften til befordring for borgere, som 
har et aktivitets- og samværstilbud. 

Omfang/varighed Der gives støtte til befordringsudgifter mellem borgerens hjem og 
virksomheden/tilbuddet. 
 
Støtte til befordring gives så længe, borger er visiteret til et tilbud om 
beskyttet beskæftigelse og/eller et aktivitets- og samværstilbud, og 
betingelserne for at yde støtte er opfyldt. 

Levering af ydelsen  Det er Furesø kommune, som tager stilling til bedst og billigst egnede 
befordringsmiddel.  
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Kvalitetskrav til leverandør Som hovedregel anvendes de kørselsordninger, som Furesø Kommune 
har prisaftaler med. 

Egenbetaling Beskyttet beskæftigelse § 103 
Borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, skal selv afholde 
udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand 
af 10 km.  
 
Aktivitets- & samværstilbud § 104 
Der er ingen egenbetaling for borgere i aktivitets- og samværstilbud. 

Opfølgning Der foretages opfølgning på behovet for befordring i forbindelse med 
opfølgning på beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.  

Lovgrundlag Lov om social service § 105: 
”Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse 
efter §§ 103 og 104. 
   Stk. 2. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse 
regler om løn m.v. efter stk. 1 og regler om støtte til befordringsudgifter i 
tilknytning til tilbud efter §§ 103 og 104.” 
 
Bekendtgørelsen nr. 483 af 19. maj 2011 om aflønning og 
befordring m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud §§ 2 og 5 
 
”§ 2. Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, skal 
selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden 
for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Nødvendige 
befordringsudgifter derudover skal afholdes af kommunen. Kommunen 
skal kun afholde de nødvendige udgifter, der ligger inden for den billigste 
befordringsmulighed. 
Stk. 2. Udgiften til befordring for den enkelte borger kan ikke overstige 30 
pct. af vedkommendes indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter 
fradrag af skat. 
… 
§ 5.  Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til 
aktivitets- og samværstilbud.” 
 
Vejledning nr. 9286 af 26. april 2018 om ledsageordning, kontaktperson 
til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og 
aktivitets- og samværstilbud  
 
Lov om social service, bekendtgørelsen og vejledningen kan findes på 
www.retsinformation.dk  
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Midlertidigt botilbud – servicelovens § 107 
Formål Formålet med et midlertidigt botilbud er:  

 at skabe en fysisk boligmæssig ramme, hvor borgere med 
betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale 
problemer kan få målrettet hjælp med henblik på udredning, 
udvikling eller stabilisering af deres funktionsevne 

 at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og 
eventuelle erhvervs-/uddannelsesmuligheder 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for et midlertidigt botilbud er borgere over 18 år med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige 
sociale problemer.  
 
Midlertidigt botilbud kan tildeles borgere, som inden for hovedparten af 
temaerne efter voksenudredningsmetoden har moderat (2) eller svært 
(3) nedsat funktionsevne.  
 
Udgangspunktet for tildeling af et midlertidigt botilbud er, at borgerens 
behov for hjælp og støtte forventes at kunne ændre sig, bl.a. som følge af 
den indsats, der ydes borgeren under opholdet i boformen. Målgruppen 
kendetegnes derfor især ved, at behovet for en særlig indsats i et 
botilbud er midlertidigt, at funktionsnedsættelsen eller graden af 
funktionsnedsættelse ikke er afklaret, samt at eventuelle varige behov for 
indsatser ikke kan fastslås.  
 
Det er en betingelse, at behovet for hjælp og støtte ikke kan tilgodeses på 
anden vis, fx i eget hjem med § 85-støtte. Kan behovet for hjælp og støtte 
tilgodeses på anden vis, har man som borger ikke ret til at modtage 
ophold på et midlertidigt botilbud. 
 
Tilbud om ophold på et midlertidigt botilbud vil typisk tilbydes til borgere:  

 der i en periode har brug for omfattende pleje og omsorg og 
særlig behandlingsmæssig støtte, for eksempel støtte efter 
servicelovens § 101, særlig optræning mv.  

 der på grund af psykisk lidelse/sygdom har behov for et 
individuelt udviklingsforløb og særlig behandlingsmæssig støtte 
med henblik på at kunne mestre eget liv.  

 der på grund af en betydelig nyerhvervet funktionsnedsættelse 
har behov for et udrednings- og genoptræningsforløb.  

 hvor det ikke er afklaret, hvilket (bo)tilbud der vil være det rette 
for dem, og hvor udredning derfor er nødvendig.  

 der på grund af deres fysiske eller psykiske funktionsniveau har 
brug for at blive stabiliseret, så det herefter kan vurderes, hvilket 
tilbud der vil passe til borgerens behov.  

 der med et kortvarigt ophold i et botilbud forventes at kunne 
rehabiliteres i et sådant omfang, at vedkommende ikke 
efterfølgende har behov for et botilbud.  
 

Tilbud om midlertidigt botilbud tilbydes altid på baggrund af en konkret 
og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. 
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Indhold I et midlertidigt botilbud ydes forskellige indsatser med det formål at 
understøtte borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og 
udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer.  
 
Indsatserne gives med henblik på hjælp til selvhjælp. Der kan blandt 
andet være tale om træning, støtte eller hjælp til:  

 praktiske opgaver, fx huslige opgaver som rengøring, opvask, 
tøjvask, indkøb mv 

 personlig egenomsorg, fx hygiejne, spisevaner mv.  
 varetagelse af dagligdagsfunktioner, fx hjælp til økonomi, 

håndtering af post, og kontakt til offentlige instanser, 
uddannelsesinstitutioner mv.  

 optræning og udvikling af færdigheder, fx at kunne anvende 
offentlige transportmidler, it- og selvbetjeningsløsninger mv.  

 udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, fx 
støtte til indhold i fritiden og aktiv livsstil, støtte til forståelse af 
andre holdninger, samt kulturelle og sociale normer.  

 særligt tilrettelagte behandlingsforløb, herunder 
behandlingsforløb for stofmisbrugere efter servicelovens § 101.  

 samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, 
speciallæge og hjælp til medicinadministration.  

 forberedelse til udslusning. 
Omfang/varighed Omfang 

Omfanget af støtte til rådighed for den enkelte borger fastlægges på 
baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers 
behov, ressourcer og ønsker.  
 
Varighed 
Der kan ikke sættes en bestemt tidsmæssig grænse for ophold i 
midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er: 

 at formålet med opholdet er opfyldt, og den pågældende kan 
klare sig i eget hjem uden støtte, eller  

 at det er afklaret, at den pågældendes behov for støtte kan 
tilbydes i eget hjem med eksempelvis § 85 støtte, eller  

 at den pågældende har et varigt behov for en boform med 
tilknyttet støtte mv.  

 
Der foretages løbende en vurdering af, om formålet med opholdet i det 
midlertidige botilbud er opfyldt, og om der skal tilbydes anden hjælp. 

Levering af ydelsen  Borgerens eventuelle ønske om et konkret botilbud indgår i den samlede 
vurdering sammen med faglige og økonomiske hensyn. 
  
Hvis et af Furesø Kommunes egne botilbud opfylder borgerens behov, vil 
dette botilbud som udgangspunkt blive tilbudt.  

Kvalitetskrav til leverandør Tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen. 
Egenbetaling Borgeren betaler som udgangspunkt for ophold i et midlertidigt botilbud 

af egne indtægter.  
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Kommunen fastsætter individuelt borgerens boligbetaling, herunder el og 
varme. Kommunen fastsætter derudover betaling for kost og andre 
serviceydelser, herunder vask, som er en integreret del af botilbuddet. 
 
Når borger bevarer egen bolig under ophold i et midlertidigt botilbud 
fastsætter kommunen som udgangspunkt kun betaling for kost og andre 
serviceydelser, som er en integreret del af botilbuddet. I de situationer, 
hvor der også bliver fastsat en boligbetaling for det midlertidige botilbud, 
skal der tages hensyn til udgifter i forbindelse med opretholdelsen af 
egen bolig. 
 
Den samlede betaling fastsættes aldrig højere end, at borger som 
minimum vil have et månedligt rådighedsbeløb til fornødenheder på 
2.100 kr. for borgere til og med 25 år og 3.000 kr. for borgere fra 26 år 
(2022- niveau).   
 
Borgere, som ikke har en indtægt, bliver ikke opkrævet betaling for 
ophold i et midlertidigt botilbud.  

Opfølgning Der følges op på opholdet første gang efter tre måneder og herefter hver 
6. måned, hvor der foretages en vurdering af, om formålet er opfyldt, og 
om tilbuddet fortsat er relevant. 

Lovgrundlag Lov om social service § 107: 
“Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til 
personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 
1)  til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 
eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig 
behandlingsmæssig støtte, og  
2)  til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af 
disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.” 
 
Bekendtgørelsen nr. 1387 af 12/12 2006 om betaling for botilbud efter §§ 
107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med 
botilbud efter § 108 i lov om social service 
 
Vejledning nr. 9031 af 14/01 2021 om botilbud m.v. til voksne 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 

 2-19 om botilbud - midlertidigt - længerevarende - 
botilbudslignende 

 43-19 om botilbud – egenbetaling - meddelelsestidspunktet 
 51-18 om midlertidigt botilbud - mindre indgribende 

foranstaltninger - kompensationsprincip 
 25-18 om midlertidigt botilbud - egenbetaling - formue 
 21-18 om midlertidig botilbud - socialpædagogisk støtte - 

omsorgsforpligtelse - helhedsvurdering 
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 2-18 om botilbud - opfølgningspligt - borgers manglende 
samarbejde - ophør 

 71-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - 
midlertidigt botilbud - frit valg 

 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - 
registrering - boform 

 
Lov om social service, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk  
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Længerevarende botilbud – servicelovens § 108 (eller almenboliglovens § 105) 
Formål Formålet med et længerevarende botilbud er: 

 at skabe en boligmæssig ramme for at udvikle og opretholde/ 
vedligeholde borgerens fysiske og/eller psykiske tilstand  

 at udvikle og træne sociale færdigheder og understøtte den enkeltes 
udviklingspotentiale.  

 
Længerevarende botilbud anvendes endvidere til udmøntning af 
foranstaltningsdomme for domfældte udviklingshæmmede m.fl.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for at modtage et længerevarende botilbud er borgere, som 
på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller 
pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på 
anden vis. 
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere:  

 Der er udredt, og hvor den fysiske og/eller psykiske tilstand er 
stabil og varig 

 Der har behov for vedvarende og omfattende hjælp og støtte til 
at klare dagligdagens opgaver 

 Der har brug for en fast ramme for at kunne vedligeholde eller 
udvikle deres funktionsniveau, samt for at undgå tab af 
færdigheder 

 
Længerevarende botilbud kan tildeles borgere, som inden for 
hovedparten af temaerne efter voksenudredningsmetoden moderat (2), 
svært (3) eller fuldstændigt (4) nedsat funktionsevne.   
 
Tilbud om længerevarende botilbud gives altid på baggrund af en konkret 
og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Det er en 
betingelse for at modtage tilbud om længerevarende botilbud, at borgers 
behov for hjælpe ikke kan gives på anden måde end ved et ophold i et 
længerevarende botilbud.  

Indhold I tilbuddet ydes forskellige indsatser med det formål at understøtte 
borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og udvikle og/eller 
fastholde den enkeltes muligheder og kompetencer.  
 
Støtten tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering af den 
enkelte borgers behov og ressourcer og kan for eksempel omfatte:  

 Praktisk hjælp og personlig pleje, herunder madservice. 
 Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, 

herunder hjælp til indkøb, økonomi og kontakt til offentlige 
instanser 

 Pædagogisk ledsagelse 
 Vedligeholdelse, optræning og udvikling af færdigheder 
 Udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, 

herunder støtte til indhold i fritiden og aktiv livsstil 
 Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge og 

speciallæge og hjælp til medicinadministration 
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Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud samt 
beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104.  

Omfang/varighed Omfang 
Omfanget af støtte til rådighed for den enkelte borger fastlægges på 
baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers 
behov, ressourcer og ønsker.  
 
Varighed 
Tilbuddet er længerevarende, og der kan ikke sættes en tidsmæssig 
grænse for opholdet.  

Levering af ydelsen Furesø kommune og borgeren samarbejder om at finde et konkret 
botilbud, hvor borgeren er i målgruppen. 
 
Borgere i målgruppen har ret til  at vælge et andet botilbud, end det 
kommunen har foreslået, under forudsætning af, at nedenstående 
betingelser er opfyldt. Det er en forudsætning: 

 at det botilbud, borgeren ønsker, er egnet til at tilgodese 
borgerens behov,  

 at botilbuddet fremgår af tilbudsportalen, og  
 at botilbuddet ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud, som 

Furesø kommune vurderer, kan tilgodese borgerens behov.  
 
Borgerens ret til frit valg omfatter både botilbud efter servicelovens § 108 
og almenboliglovens § 105, hvis behovet for hjælp og støtte kan 
tilgodeses i begge tilbud. 

Kvalitetskrav til leverandør Tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.  
Egenbetaling Borgeren betaler for sit ophold i et længerevarende botilbud. 

 
Boligbetalingen for borgere visiteret til tilbud efter servicelovens § 108 
fastsættes på grundlag af boligens driftsudgifter (herunder vand) og 
borgerens indtægter. Borgeren betaler herudover for forbrugsudgifter (fx 
el, varme, fælles antenne) og for eventuelle tjenesteydelser som kost, 
rengøring, vask, ture med botilbuddet og lignende. 
 
Borgere der er visiteret til længerevarende botilbud, jf. almenboliglovens 
§ 105 med tilknyttet socialpædagogisk støtte opkræves husleje, el og 
varme af boligselskabet. 

Opfølgning Der følges op på hjælpen første gang efter tre måneder. Det gælder også, 
hvis borgeren er flyttet fra ét botilbud til et andet.  
 
Efterfølgende følges i udgangspunktet op hvert andet år.  

Lovgrundlag Lov om social service § 108: 
“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til 
længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp 
til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og 
som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 
   Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at 
flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden 
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kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder 
betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og 
tilflytningskommunen. 
   Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, 
samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en 
person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat 
skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet 
til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller 
sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive 
boende. 
   Stk. 4. Har en borger ophold i et tilbud efter stk. 1, kan 
kommunalbestyrelsen gøre en afgørelse om visitation til en særlig plads 
på psykiatrisk afdeling, jf. § 42 b, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien, betinget af, at borgeren samtykker i opsigelse af borgerens 
bolig i tilbuddet efter stk. 1. 
   Stk. 5. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse 
nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2, 
og i hvilket omfang bestemmelsen i stk. 2 skal finde anvendelse for 
personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a. 
   Stk. 6. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse 
nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at 
modtage personer med bopæl på Færøerne og personer med bopæl i 
Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1. 
   Stk. 7. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse 
regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet 
af stk. 1, og om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at 
modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse 
personer 
1)  efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse, 
2)  i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for 

personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives 
tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse, eller 

3)  som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en 
boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller 
undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ 
anbringelse.” 

 
Bekendtgørelsen nr. 1387 af 12/12 2006 om betaling for botilbud efter §§ 
107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med 
botilbud efter § 108 i lov om social service 
 
Vejledning nr. 9031 af 14/01 2021 om botilbud m.v. til voksne 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 

 2-19 om botilbud - midlertidigt - længerevarende – 
botilbudslignende 

 97-17 om socialtilsyn - godkendelse - længerevarende botilbud - 
indretning 
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 57-17 om optagelse i botilbud uden samtykke - frit valg - 
magtanvendelse - absolut påkrævet 

 41-15 om længerevarende botilbud - frit valg - serviceloven - 
almenboligloven 

 72-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - 
flytning - magtanvendelse 

 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - 
registrering - boform 

 178-11 om botilbud - længerevarende - visitation - frit valg - 
Tilbudsportalen - registrering - økonomiske hensyn - godkendelse 

 165-10 om botilbud - visitation - frit valg 
 C-35-05 om institution - klageadgang - visitation - straffri - 

flytning - lovovertræder - retssikkerhedsloven - retarderet - 
udlægningsloven 

 C-25-04 om basisinventar - hjælpemidler - amtsligt botilbud - 
bleer 

 
Lov om social service, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk 
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Kvindekrisecentre – servicelovens § 109 
Formål Formålet med dette tilbud er at tilbyde midlertidigt ophold i trygge og 

omsorgsfulde rammer til volds- eller kriseramte kvinder og deres børn.  
Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold, 

eller som oplever tilsvarende kriser i forhold til familie- og samlivsforhold, 
samt deres børn. 

Indhold Under opholdet ydes støtte og omsorg, samt eventuelt sikret ophold, 
rådgivning og efterværn. Der kan eksempelvis være tale om: 

 at støtte kvinden og hendes eventuelle børn i forhold til de 
oplevelser, de har været udsat for,  

 at støtte kvinden i en eventuel kontakt til offentlige myndigheder 
eller 

 at støtte kvinden i at få genetableret en almindelig hverdag.  
 
Koordinerende rådgivning 
Kommunen skal tilbyde alle kvinder, der tager ophold på et 
kvindekrisecenter, koordinerende rådgivning. Rådgivning er individuelt og 
konkret målrettet i forhold til kvindens og hendes eventuelle børns 
situation, og omfatter eksempelvis rådgivning om bolig, økonomi, 
arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. Kommunen 
har mulighed for at opfylde sin rådgivningsforpligtigelse ved at 
samarbejde med f.eks. frivillige organisationer, private eller selvejende 
institutioner og tilbud eller andre med en særlig viden. 
 
Psykologbehandling til kvinden 
Kommunen skal tilbyde psykologbehandling til alle kvinder, der får 
ophold på et krisecenter. Behandlingen skal udføres af en autoriseret 
psykolog. 
Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets 
varighed og skal iværksættes under opholdet eller i umiddelbar 
forlængelse heraf. 
 
Psykologbehandling til børn 
Kommunen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager 
deres mor på et kvindekrisecenter. Moren kan afvise at give samtykke til 
behandlingen. Afviser moren at give samtykke, kan kommunen efter 
almindeligt gældende regler vurdere, om der er behov for at iværksætte 
behandling af barnets problemer. 
 
Pligten til at tilbyde psykologbehandling til børn gælder uanset opholdets 
varighed, og tilbuddet om psykologbehandling skal iværksættes under 
selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Behandlingen skal 
udføres af en autoriseret psykolog.  
 
Kommunalbestyrelsen kan dog undlade at iværksætte 
psykologbehandling af et barn på krisecenter, hvis behandlingen vurderes 
at være til skade for barnet, eksempelvis hvis barnet allerede er i et andet 
behandlingsforløb, og iværksættelse af psykologbehandlingen vil 
forstyrre det forløb. 
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Omfang/varighed Varighed 
Ophold på et kvindekrisecenter er midlertidigt. Furesø Kommune har en 
målsætning om, at kvinderne bor på krisecenter i maksimalt to måneder.  
 
Koordinerende rådgivning 
Varigheden og omfanget af den koordinerende rådgivning vil typisk 
variere fra sag til sag afhængig af kvindens behov. Et typisk forløb kan 
være 1½-2 timer om ugen med en varighed på 6 måneder, med mulighed 
for ved særlige behov at forlænge det til 12 måneder. 
 
Psykologbehandling 
Kvinden tilbydes ti timers psykologbehandling 
 
Børn tilbydes psykologbehandling i et omfang fra 4 timer og op til 10 
timer afhængigt af barnets behov.  

Levering af ydelsen Kvinden kontakter selv krisecentret om optagelse. Optagelse kan også 
ske efter henvisning fra offentlige myndigheder, fx en sagsbehandler i 
kommunen. Det er lederen af kvindekrisecentret, der træffer afgørelse 
om optagelse. Kommunen kan ikke visitere kvinden til et ophold på 
krisecenter. 

Kvalitetskrav til leverandør Kvindekrisecentret skal fremgå af Tilbudsportalen.  
Egenbetaling Udgangspunktet er, at kvinden betaler for opholdet på krisecentret af sin 

arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. 
 
Egenbetalingen er 91 kr. pr. døgn i 2022. Satsen reguleres en gang om 
året med pris- og lønudviklingen.  
 
Indeholdt i egenbetalingen er betaling for logi, herunder el og varme, 
samt betaling for eventuelt medfølgende børn. 
 
Der bliver ikke fastsat egenbetaling for borgere uden indtægt. 

Opfølgning Som udgangspunkt tager kommunen kontakt til kvinden senest fem dage 
efter, at kommunen har fået meddelelse fra krisecentret om kvindens 
ophold for at følge op på baggrunden for opholdet og for at få etableret 
et samarbejde med kvinden og yde koordinerende rådgivning. Senest en 
måned efter afholdes en opfølgnings samtale med kvinden.  
 
Der kan på baggrund af den konkrete sag foretages hyppigere løbende 
opfølgning. 

Lovgrundlag Lov om social service § 109: 
” Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til 
kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende 
krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være 
ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 
   Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse 
eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. 
   Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. 
   Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om 
optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i 
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den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i 
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
   Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra 
boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til 
kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter 
denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område. 
   Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde 
kvindens og eventuelle børns navne og cpr-numre samt dato og 
begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For kvinder, der 
optages i boformen anonymt, jf. stk. 2, udelades kvindens og eventuelle 
børns navne og cpr-numre, og det skal i øvrigt sikres, at kvindens 
anonymitet opretholdes.  
   Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende 
støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. 
Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter 
orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den 
koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem kvinden og en 
medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den 
koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, 
arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal 
understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. 
Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra 
boformen påbegyndes, og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er 
etableret i egen bolig. 
   Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle 
børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne 
bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op 
til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en 
autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder 
uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve 
opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
   Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling 
til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal 
udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde 
psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal 
iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
 
Bekendtgørelsen nr. 1244 af 13. november 2017 om egenbetaling for 
midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 
 
Vejledning nr. 9031 af 14. januar 2021 om botilbud mv. til voksne, kapitel 
11. 
 
Ankestyrelsens principafgørelser:  

 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - 
registrering - boform 

 119-12 om betaling - opholdskommune - krisecenter - 
anonymitet 
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 12-18 om Socialtilsyn - kvindekrisecenter - selvbestemmelsesret - 
videoovervågning - husorden 

 
Lov om social service, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk  
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Midlertidigt ophold (herberg) – servicelovens § 110 
Formål Formålet med dette tilbud er: 

 at tilbyde midlertidigt ophold i en boform målrettet borgere med 
særlige sociale problemstillinger  

 at understøtte borgeren i at blive selvhjulpen og i stand til at bo i 
egen bolig 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er borgere:  
 der har særlige sociale problemstillinger,  
 der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig 
 der har et behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, 

omsorg og efterfølgende hjælp  
Indhold Ophold på forsorgshjem, herberg mv. er midlertidige.  

Under opholdet gives støtte og omsorg, og borgeren understøttes i at 
kunne klare sig i egen bolig eller få etableret kontakt til offentlige 
myndigheder med henblik på støtte. Der kan eksempelvis være tale om: 

 rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold,  
 kontakt til kommunen i forhold til udarbejdelse af en handleplan,  
 kontakt til øvrige relevante samarbejdsparter m.m.  
 

Den enkelte borger kan have behov for særlig støtte, behandling eller 
andet, som ligger ud over den hjælp, som boformen tilbyder. Behov, der 
ligger ud over indholdet af et § 110 tilbud, skal kommunen dække 
gennem servicelovens voksenbestemmelser eller evt. anden lov. Det kan 
fx. være: 

 Personlig pleje og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte 
 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb 
 Aktivitets- og samværstilbud, 
 Alkohol- eller stofmisbrugsbehandling 

 
Efterforsorg 
Som en del af boformernes tilbud kan boformslederen tilbyde 
efterforsorg (efterfølgende hjælp) i forbindelse med udflytning i egen 
bolig uden for § 110-regi. Det er individuelt, om der er behov for 
efterforsorg, hvor meget og hvor længe. Behovet og omfanget bør derfor 
aftales i forbindelse med udarbejdelse af en handleplan. Det er 
boformslederen, som træffer afgørelse om efterforsorg og ligeledes om 
ophør af efterforsorg. 

Efterforsorg har som en del af det samlede § 110 tilbud en midlertidig 
karakter og har til formål at understøtte en god overgang efter et ophold 
på et § 110 tilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig og til evt. 
hjælp i form af fx bostøtte efter § 85, som visiteres af kommunen. Der 
kan være et sammenfald i karakteren af den hjælp, der kan gives som 
efterforsorg, og den hjælp, der visiteres til af den kommunale myndighed 
efter servicelovens voksenbestemmelser, herunder særligt §§ 83 og 85. 
Efterforsorg er således et supplement til den hjælp, kommunen visiterer 
borgeren til for at sikre, at vedkommende kan bo i og fastholde eget hjem 
og kan bestå af fx fortsat tilknytning til boformen, drøftelse af praktiske 
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gøremål i og uden for boligen, opbygning af sociale netværk, hjælp til 
økonomi eller lign. 

Omfang/varighed Ophold på et forsorgshjem, herberg mv. er midlertidigt. Furesø Kommune 
har en målsætning om, at opholdet maksimalt varer to måneder. Det 
vurderes løbende, om målet er opfyldt, om tilbuddet fortsat er relevant, 
og om der skal overvejes andre tilbud.  

Levering af ydelsen  Borgerne møder selv op på forsorgshjem eller herberg. Det er lederen af 
forsorgshjemmet, der træffer afgørelse om optagelse. Kommunen kan 
ikke visitere en borger til et ophold på forsorgshjem. 

Kvalitetskrav til leverandør Forsorgshjemmet eller herberget skal fremgå af Tilbudsportalen.  
Egenbetaling Udgangspunktet er, at borger betaler for opholdet på forsorgshjemmet af 

sin arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. 
 
Egenbetaling er 94 kr. pr. døgn i 2022. Satsen reguleres en gang om året 
med pris- og lønudviklingen.  
 
Indeholdt i egenbetalingen for ophold på boformen er betaling for logi, 
herunder el og varme samt betaling for eventuelt medfølgende børn. 
 
Der bliver ikke fastsat egenbetaling for borgere uden indtægt. 

Opfølgning Som udgangspunkt tager kommunen kontakt til borger senest fem dage 
efter, at kommunen har fået meddelelse fra forsorgshjemmet om 
borgerens ophold for at følge op på baggrunden for borgerens ophold og 
for at få etableret et samarbejde med borgeren. Senest en måned efter 
afholdes en opfølgnings samtale. 
 
Der kan på baggrund af den konkrete sag foretages hyppigere løbende 
opfølgning. 

Lovgrundlag Lov om social service § 110: 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til 
personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan 
opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om 
aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 
   Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse 
eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. 
   Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. 
   Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om 
optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i 
den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i 
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
   Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra 
boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til 
kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter 
denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område. 
   Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde 
personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis 
optagelsen og udskrivningen.” 
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Bekendtgørelsen nr. 1244 af 13. november 2017 om egenbetaling for 
midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 
 
Vejledning nr. 9031 af 14. januar 2021 om botilbud mv. til voksne, kapitel 
12. 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 
 8-21 om opholdskommune - mellemkommunal refusion - 

forsorgshjem - efterforsorg - pligt til at hjælpe 
 9-21 om forsorgshjemmets rolle - efterforsorg 
 120-12 om mellemkommunal refusion - Tilbudsportalen - registrering 

- boform 
 
Lov om social service, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens 
principafgørelser kan findes på www.retsinformation.dk  
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Individuel befordring – servicelovens § 117 
Formål Formålet med denne ydelse er at yde individuel befordring i en 

ekstraordinær situation.  
Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er borgere med varigt nedsat funktionsniveau, der af 

helbredsmæssige grunde ikke kan benytte kollektiv trafik.  
 
Støtte til individuel befordring kan kun bevilges i de tilfælde, hvor 
udgifterne ikke kan dækkes efter andre af servicelovens bestemmelser 
eller efter anden lovgivning.  
 
Herudover gælder følgende kriterier for tildeling af ydelsen: 

 Borgeren skal have et ekstraordinært og reelt kørselsbehov 
 Borgeren skal ikke kunne transportere sig selv med eget 

transportmiddel eller med kollektiv transportmiddel 
 Borgeren opfylder ikke betingelserne for bevilling af 

handicapkørsel  
 Borgeren skal være afskåret fra transport med hjælp fra 

ægtefælle og nærtstående familie 
 Borgerne skal kunne dokumentere, at borgeren ikke med 

rimelighed har mulighed for at betale for transporten selv 
 Borgeren skal have et dokumenteret behov for transport som 

betyder, at borgerens livskvalitet i væsentligt omfang vil være 
forringet, hvis transporten ikke ydes  

 
Kommunen stiller befordring til rådighed for de borgere, som efter 
voksenudredningsmetoden har svært (3) eller fuldstændigt (4) nedsat  
funktionsevne inden for temaet mobilitet, på grund af varige fysiske eller  
psykiske begrænsninger. 

Indhold I helt særlige tilfælde yder Furesø Kommune individuel transport til 
aktiviteter af social karakter såsom besøg hos familie og venner, indkøb 
og fritidsaktiviteter.  
 
Der kan kun ydes støtte til enkeltstående individuel befordring og kun 
inden for Danmarks grænser. 
 
Støtte til individuel befordring kan max. udgøre 2.500 kr. pr ansøgning.  

Omfang/varighed Ydelsen visiteres fra gang til gang.  
Levering af ydelsen Som hovedregel anvendes de kørselsordninger, som kommunen har 

prisaftaler med.  
 
Hvis borgeren selv organiserer kørsel, skal der foreligge dokumentation 
for afholdelse af udgiften.  

Kvalitetskrav til leverandør Der skal være en prisaftale med kørselsordningen eller foreligge 
dokumentation for afholdelse af udgiften.  

Egenbetaling Der er egenbetaling til udgifter til transport ud over 2.500 kr. pr. 
ansøgning. 

Lovgrundlag Lov om social service § 117: 
”Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring 
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med individuelle transportmidler. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne 
bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.” 
 
Vejledning nr. 10326 af 18. december 2017 om støtte til køb af bil og 
individuel befordring kapitel 16 
 
Lov om social service og vejledning kan findes på 
www.retsinformation.dk 
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Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) – lov om ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 

Formål Formålet med ydelsen er, at: 
 unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov 

opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så 
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og 
eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse 

 ligestille unge med særlige behov med andre unge, således at alle 
unge har mulighed fora t få en ungdomsuddannelse 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for tilbud om STU uddannelse er unge udviklingshæmmede 
og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden 
ungdomsuddannelse, selv om der ydes socialpædagogisk støtte eller 
anden støtte. Den unge kan modtage tilbud om STU uddannelse indtil det 
fyldte 25. år. 
 
Alle unge, der vurderes at være omfattet af målgruppen, skal have et 
tilbud om STU, hvis de ønsker det. Unge i målgruppen har dermed et 
retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige 
forudsætninger og behov. 
 
Det er en betingelse, at grundskolen er afsluttet, før den unge kan 
begynde på ungdomsuddannelsen  

Indhold Uddannelsen er et planlagt og koordineret forløb, som i videst muligt 
omfang skal tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte unges 
kvalifikationer, modenhed og interesser. 
 
Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning, træning og 
praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. 
 
Ungdomsuddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 
uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig 
uddannelse og beskæftigelse, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 
  
Det endelige ungdomsuddannelsesforløb skal være beskrevet i en 
individuel uddannelsesplan med en oversigt over de aktiviteter, 
vejledningssamtaler og praktikophold, der indgår. Uddannelsesplanen 
skal beskrive målet med uddannelsen, og hvordan uddannelsen skal 
forløbe. 
 
Uddannelsesplanen skal omfatte følgende: 

 En almendannende del, der retter sig imod den unges personlige 
og sociale udvikling kombineret med samfundsfag 

 En specifikt målrettet del, der skal støtte udviklingen af den 
unges interesser og evner samt færdigheder 

 Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde 
målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis får 
mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet 

Omfang/varighed Omfang 
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Undervisningen er mindst 840 timer a 60 minutters varighed årligt. Det 
svarer til 28 lektioner á 45 minutters varighed i 40 uger. I det årlige 
timetal indgår også:  

 Et eventuelt afklaringsforløb på op til 12 uger 
 Praktiske aktiviteter og praktik 
 Alle vejledningssamtaler 

 
Varighed 
Uddannelsen er som hovedregel treårig og ligger normalt i dagtimerne.  
 
Hvis den unge efter eget ønske har afbrudt ungdomsuddannelsen eller 
har afbrudt den på grund af sygdom eller af andre grunde, kan den unge 
anmode om at genoptage uddannelsen. Anmodningen skal ske inden den 
unge fylder 25 år. Den unge skal dog færdiggøre uddannelsen senest 5 år 
efter, at den er påbegyndt. 

Levering af ydelsen Det skal tilstræbes, at undervisningen foregår tæt på den unges bolig. 
Dette kan gøres ved, at der tilbydes undervisning i Furesø Kommune eller 
på undervisningsinstitutioner i omegnskommuner. Undtagelsesvis vil der 
blive givet undervisningstilbud, der ligger langt fra Furesø Kommune.  
 
I forbindelse med afslutningen af uddannelsesforløbet anmodes 
leverandøren om en afsluttende rapport, der beskriver effekten af 
uddannelsesforløbet.  

Kvalitetskrav til leverandør Skoler og uddannelsescentre skal være godkendt til at levere STU-
undervisning.  
 
Leverandøren skal være godkendt af kommunen.  
 
Det konkrete uddannelsestilbud skal kunne rumme den unges eventuelle 
støtte- og plejebehov uden behov for iværksættelse af tillægsydelser, for 
at den unge kan gennemføre uddannelsesforløbet. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling forbundet med uddannelsen.  
 
Der ydes STU-ydelse under STU-forløbet.  
 
Transport 
Kommunen sørger for eller afholder udgifterne til transport mellem den 
unges hjem og uddannelsesstedet afhængigt af den unges 
funktionsniveau og befordringsbehov:  

 Kommunen sørger for transport til unge med et særligt 
befordringsbehov. Der skal anvendes den billigst mulige 
transportform i forhold til den unges funktionsniveau. Hvis den 
unge selv ønsker at sørge for transport, bidrager kommunen 
hertil med et aftalt månedligt beløb 

 For unge uden et særligt befordringsbehov, der har en samlet 
afstand fra hjemmet til uddannelsesstedet og fra 
uddannelsesstedet til hjemmet på 22 km eller mere, ydes 
befordringsgodtgørelse. Ved brug af offentlig transport godtgør 
kommunen de faktisk afholdte udgifter, og ved transport med 
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eget befordringsmiddel udbetales en af kommunen fastsat 
godtgørelse pr. km.  

Opfølgning Uddannelsesvejlederen følger op på indsatsen efter tre måneder, hvor 
der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og om tilbuddet 
fortsat er relevant. Herefter følges op årligt. Behovet for transport 
vurderes i forbindelse med den årlige opfølgning.  

Lovgrundlag Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2: 
”Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et 
retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
unge omfattet af 1. pkt., der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-
årig ungdomsuddannelse efter denne lov, jf. dog § 8, stk. 4. 3 
Stk. 2.Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis 
den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller 
en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog 
først i forbindelse med denne undervisnings ophør. 4 
Stk. 3.Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det 
fyldte 25. år. 
Stk. 4.Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, 
at den er påbegyndt. 
Stk. 5.Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at oprette 
halvårlige eller helårlige optag af unge på en ungdomsuddannelse. 
Træffer kommunalbestyrelsen beslutning herom, skal beslutningen 
offentliggøres” 
 
Bekendtgørelsen nr. 739 af 3. juni 2016 om ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 
 
Vejledning nr. 9534 af 3. marts 2016 om lov om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov 
 
Ankestyrelsens principafgørelse: 
 162-09 om tilbud - kontanthjælp - ungdomsuddannelse - særligt 

behov - retskrav  
 
Lov, bekendtgørelse, vejledning og Ankestyrelsens principafgørelser kan 
findes på http://www.retsinformation.dk 
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Bilag 1 – Furesø Kommunes åbne tilbud 
 

Furesø Kommune tilbyder åbne tilbud med forskelligt indhold, som man som borger kan benytte uden 
forudgående visitation fra sagsbehandler.  

Rådgivningscaféen 
Rådgivningscaféen er et tilbud til borgere, der oplever psykiske eller sociale udfordringer i hverdagen. Den 
henvender sig især til nye borgere men også til borgere, der tidligere har modtaget støtte.  

Borgere kan på opfordring eller uopfordret komme forbi Rådgivningscaféen i åbningstiden og få en kop 
kaffe og en snak med en medarbejder. I Rådgivningscaféen vil medarbejderne sammen med borgeren tage 
udgangspunkt i borgerens liv og de udfordringer, borgeren oplever og i samarbejde med borgeren løse 
dem.   

Rådgivningscaféen kan henvise til aktuelle gruppeforløb eller aktiviteter i grupper. Temaerne og 
aktiviteterne i grupperne spænder vidt. Der findes også åbne tilbud, hvor borger kan få NADA 
øreakupunktur, eller borger kan få en snak og en kop kaffe i vores café. 

Åben café – Farum 
Den åbne café i Farum holder til i Lyspunktet (Nygårdterrasserne 221 A, 3520 Farum). Cafeen byder altid på 
gratis kaffe/te. Der er mulighed for at købe bagværk i den almindelige åbningstid, ligesom der kan købes 
aftensmad i forbindelse med fællesspisninger. 

Caféen tilbyder: 

 NADA øreakupunktur 
 mulighed for at lave små kreative projekter 
 adgang til computer 
 mulighed for at møde nye mennesker 
 gennemgående personale som kan hjælpe og støtte dig 

Skiftesporet – Værløse 
Skiftesporet er et rus-frit åbent café tilbud med fokus på omsorg, samvær og aktiviteter. 

Borgere kan bruge Skiftesporet som støtte til at holde sig ædru/clean, som en del af deres efterbehandling 
eller bare som et hyggeligt fristed uden for misbrugs-miljøet. 

Skiftesporet har en bred borgergruppe, hvor alle har fokus på at skabe plads til alle.  
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Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte – servicelovens § 82a (samt § 79) 
Formål Formålet med tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte er at borgere der  

eller ikke er i målgruppen til de øvrige ydelser efter serviceloven får  
hjælp til selvhjælp.  
 
Indsatsen skal aktivere borgerens egne ressourcer, og der skal være  
særligt fokus på at skabe sociale netværk, som kan blive en del af  
borgerens hverdag og en støtte fremover.  

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for tidlig, forebyggende indsats, herunder gruppebaseret 
hjælp og støtte er borgere 
 med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer 

eller  
 borgere, som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller 

sociale problemer.  
 
Målgruppen er således borgere, som ikke vil kunne modtage visiterede 
ydelser efter serviceloven, da borgers funktionsnedsættelse eller sociale 
problemer endnu ikke har et sådant omfang, som kræves i de øvrige 
bestemmelser om hjælp og støtte. 
 
 
Desuden er målgruppen borgere, hvor risikoen for forværring af 
funktionsnedsættelsen/de sociale problemer eller risikoen for at udvikle 
sådanne vil kunne forebygges med en tidlig, forebyggende indsats. 
 
Borgeren skal være i stand til at indgå i en gruppe.  

Indhold Der findes flere forskellige gruppetilbud og der oprettes løbende nye 
tilbud ved behov.  
 
Af gruppetilbud kan nævnes: 
 Angstgruppen 
 Autismegruppen 
 Badmintongruppen 
 Gruppen for unge med misbrug 
 Træning og motion 

Omfang/varighed Omfang 
Omfanget af gruppetilbuddene vil afhænge af de problemstillinger der 
drøftes i grupperne. Oftest mødes grupperne 1 gang ugentligt. 
 
Varighed 
Der er ingen begrænsning for, hvor længe borgeren kan indgå i 
gruppetilbuddet.   

Levering af ydelsen  Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte gives i Rådgivningscaféen – læs 
mere på hjemmesiden: https://voksenliv-furesoe.dk/forside_borger/bne-
tilbud.html 

Kvalitetskrav til leverandør Udfører skal have relevant uddannelse. 
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling.  
Opfølgning Der foretages ikke opfølgning, da der er tale om hjælp og støtte, som ikke 

er visiteret.  
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Lovgrundlag Servicelovens § 82a (lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021 om social 
service): 
 
”Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale 
problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse 
eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give 
tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt 
gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en 
forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne 
tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller 
forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes 
for anden administrativ myndighed”. 
 
Lov om social service kan findes på www.retsinformation.dk 
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Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte – servicelovens § 82b 
Formål Formålet med tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk  

hjælp og støtte er, at borgere, der ikke er i målgruppen til de øvrige  
ydelser efter serviceloven, får hjælp til selvhjælp.  
 
Indsatsen skal aktivere borgerens egne ressourcer, og der skal være  
særligt fokus på at skabe sociale netværk, som kan blive en del af  
borgerens hverdag og en støtte fremover. 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og 
støtte er borgere 
 med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer 

eller  
 borgere, som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller 

sociale problemer.  
 
Målgruppen er således borgere, som ikke vil kunne modtage visiterede 
ydelser efter serviceloven, da borgers funktionsnedsættelse eller sociale 
problemer endnu ikke har et sådant omfang, som kræves i de øvrige 
bestemmelser om hjælp og støtte. 
 
Desuden er målgruppen borgere, hvor risikoen for forværring af 
funktionsnedsættelsen/de sociale problemer eller risikoen for at udvikle 
sådanne vil kunne forebygges med en tidlig, forebyggende indsats. 
 
Tilbud om individuel hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode 
forudsætter en individuel behovsvurdering således, at henvisningen til 
den tidsbegrænsede hjælp og støtte sker på baggrund af den enkelte 
borgers konkrete behov for denne type indsats. 

Indhold Indholdet af den tidsbegrænsede individuelle socialpædagogiske hjælp og 
støtte afhænger af borgerens konkrete behov f.eks. støtte i forhold til 
anskaffelse af bolig, støtte til at finde aktivitets- og samværstilbud m.v. 

Omfang/varighed Omfang 
Omfanget af den individuelle tidsbegrænsede socialpædagogiske hjælp 
og støtte er individuelt afhængig af den problemstilling borgeren måtte 
have.  
 
Varighed 
Der kan dog maksimalt ydes individuel tidsbegrænset socialpædagogisk 
støtte og hjælp efter denne bestemmelse i 6 måneder. 
 
Hvis der efter 6 måneder fortsat er behov for hjælp og støtte, skal der 
foretages en vurdering af, om der er behov for at bevilge øvrig relevant 
støtte efter serviceloven. 

Levering af ydelsen  Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte 
gives i Rådgivningscaféen – læs mere på hjemmesiden: https://voksenliv-
furesoe.dk/forside_borger/bne-tilbud.html 

Kvalitetskrav til leverandør Udfører skal have relevant uddannelse 
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling.  
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Opfølgning Der foretages ikke opfølgning, da der er tale om hjælp og støtte, som ikke 
er visiteret. 

Lovgrundlag Servicelovens § 82a (lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021 om social 
service): 
 
”Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale 
problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse 
eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give 
tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte 
samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af 
færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en 
forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne 
forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at 
funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes 
for anden administrativ myndighed”. 
 
Lov om social service kan findes på www.retsinformation.dk 
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Støtte- og kontaktpersonsordning – servicelovens § 99 
Formål Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen er via en opsøgende 

forebyggende indsats: 
 at få kontakt med isolerede sindslidende og socialt udsatte 

misbrugere og hjemløse personer 
 at støtte disse borgere i at opnå og bevare kontakt til 

omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed bryde 
isolation 

 at gøre dem i stand til at benytte samfundets muligheder og de 
øvrige etablerede tilbud, herunder blandt andet aktivitets- og 
samværstilbud.  

 
Støtte- og kontaktpersonordningen er et supplement til andre tilbud. 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen for at modtage en støtte- og kontaktperson er: 
 personer med sindslidelser, 
 personer med et stof- eller alkoholmisbrug, og 
 personer med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig 

eller kan opholde sig i egen bolig 
 
Målgruppen er kendetegnet ved at være borgere, som: 

 ikke almindeligvis gør brug af eller kan gøre brug af de allerede 
etablerede tilbud  

 ville have gavn af mere støtte, men ikke i den nuværende 
situation magter eller ønsker at modtage den, fx bo støtte i eget 
hjem, jf. SEL § 85 

 kun magter begrænset eller sporadisk kontakt, og som alligevel 
har brug for minimal støtte for at fungere 

Indhold Tilbuddet er kendetegnet ved at være opsøgende. Støtten er frivillig og 
uden visitation. Omdrejningspunktet for indsatsen er relationen mellem 
støtte- og kontaktpersonen og borgeren.  
 
Støtten kan ydes som:  

 Kontaktbesøg i borgerens eget hjem 
 Kontakt i det offentlige rum 
 Kontakt på aktivitets- og samværstilbud 
 Ledsagelse 
 Telefonkontakt 
 Sms-kontakt 

 
Afhængigt af borgerens behov og forudsætninger kan støtte- og 
kontaktpersonen yde støtte til en række praktiske og sociale funktioner, 
der skal understøtte borgerens mulighed for at fungere bedre og blive 
mere selvhjulpen, herunder:  

 Ledsagelse til offentlige myndigheder 
 Brobygning til aktivitets- og samværstilbud såvel frivillige som 

offentlige  
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 Støtte til at skabe overblik over rettigheder og pligter i forhold til 
egen forsørgelse 

 Udredning af behov for mere indgribende støtte, hvis borgeren er 
klar og motiveret herfor 

 Støtte til genhusning 
 Støtte til fastholdelse i permanent bolig 
 Støtte til kontakt med familie og venner 
 Støtte til kontakt med behandlingstilbud, herunder 

behandlingspsykiatrien, misbrugsbehandling, praktiserende læge 
og lignende 

 Hjælp til at bryde isolationen omkring borgeren og til at opbygge 
og fastholde kontakt til omverdenen ud fra borgerens egne 
behov, så borgeren bliver bedre i stand til at benytte samfundets 
tilbud 

 Brobygning eller bindeled til sociale tilbud, private netværk og 
myndigheder, herunder koordinering og (gen)etablering af 
konstruktiv kontakt, så der opnås sammenhæng og helhed 
omkring borgeren 

 
Støtte- og kontaktpersonordningen er et tilbud til de borgere, der ikke 
kan rummes af samfundets øvrige tilbud til socialt udsatte – fordi de 
enten falder uden for målgruppen, har uhensigtsmæssig adfærd og 
bryder aftaler eller har et misbrug, de ikke umiddelbart ønsker behandlet. 

Omfang/varighed Omfang  
Opsøgende arbejde foretages fra én gang om måneden til flere gange om 
ugen afhængigt af den kontakt, det er muligt at skabe til den enkelte.  
 
Varighed 
Støtten kan justeres op og ned efter behov, og støtten kan være 
tilbagevendende i kortere eller længere perioder. 

Levering af ydelsen Som hovedregel leveres ydelsen af kommunes eget bo støtte team.  
 
Voksenhandicap og psykiatri kan i særlige tilfælde vurdere, at en anden 
leverandør skal levere ydelsen, hvis borgerens behov ikke dækkes 
gennem kommunens eget tilbud.  

Kvalitetskrav til leverandør Udfører skal have en relevant uddannelse.  
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling. 

 
Borger betaler selv udgifter i forbindelse med aktiviteter i støtte- og 
kontaktforløbet. 

Opfølgning Det vurderes løbende, om borgeren kan modtage et almindeligt tilbud.  
Lovgrundlag Lov om social service § 99: 

 
”Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer 
med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til 
personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan 
opholde sig i egen bolig.” 
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Vejledning nr. 10284 af 11.  december 2017 om socialpædagogisk 
bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af 
nærtstående efter reglerne i serviceloven kapitel 2. 
 
Ankestyrelsens principafgørelser: 
 
 C-43-01  om støtte- og kontaktperson - sindslidelse - personkreds - 

målgruppe - formål - ophold i botilbud - ophør af ordningen 
 
Lov om social service, vejledning og Ankestyrelsens principafgørelser kan 
findes på www.retsinformation.dk 

 

  



 
 

79 
 

Bilag 2 – dækning af merudgifter 
Behandling af sager om dækning af merudgifter sker i to step. 

1) vurdering af personkredsen 
2) vurdering af merudgifterne 

Personkreds 
Borgeren skal have et varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne 

Ved varigt nedsat funktionsevne forstås, at der ikke inden for 
overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af den nedsatte 
funktionsevne, og der derfor i lang tid fremover vil være behov for 
at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. 

Konsekvenserne af den varigt 
nedsatte funktionsevne skal være 
af indgribende karakter i den 
daglige hverdag 

I vurderingen kan der blandt andet indgå funktionsnedsættelsens 
betydning i relation til borgerens aktivitetsniveau, boligforhold, 
erhvervsforhold, helbredsforhold og personlige forhold, herunder 
om borgeren er forælder m.v. Det vil sige borgerens evne til at 
klare den personlige pleje, deltage i almindelig husholdning, klare 
praktiske opgaver i hjemmet, deltage i socialt samvær, færdes inde 
og ude, anvende offentlige transportmidler, deltage i 
fritidsinteresser m.v. Det er følgerne af funktionsnedsættelsen, der 
er afgørende, og ikke den lægelige diagnose. Man kan derfor godt 
have en indgribende funktionsnedsættelse uden at have en 
diagnose. 

Der må ofte sættes ind  med ikke 
uvæsentlige 
hjælpeforanstaltninger 

Hjælpeforanstaltninger kan f.eks. være fleksjob, støtte til køb af bil 
efter servicelovens regler, flytning som følge af 
funktionsnedsættelsen, hjælpemidler, personlig pleje og praktisk 
hjælp, ledsagelse, socialpædagogisk støtte m.v. 
 
Fravalgte hjælpeforanstaltninger skal indgå i vurderingen, ligesom 
den hjælp, borgeren modtager fra sit familiære netværk, kan være 
i en så udstrakt en grad, at der kan være tale om ikke uvæsentlige 
hjælpeforanstaltninger. Det er altså uden betydning, om hjælpen 
ydes af det private netværk eller efter den sociale lovgivning. 
 
Der er tale om en samlet vurdering af alle borgerens 
hjælpeforanstaltninger, og det afgørende er, om 
hjælpeforanstaltningerne ud fra en helhedsvurdering anses for 
ikke uvæsentlige i borgerens daglige tilværelse. 

Flere lidelser Hvis en borger lider af flere lidelser, er det den samlede vurdering 
af funktionsnedsættelsen, der skal lægges til grund for vurderingen 
af, om borgeren er i personkredsen. 
 
Det betyder, at borgeren ikke skal være omfattet af personkredsen 
for hver enkelt lidelse, for at kunne få dækket nødvendige 
merudgifter ved den daglige tilværelse. Det er tilstrækkeligt, at én 
af borgerens lidelser er af indgribende karakter. Det er dog en 
forudsætning, at de enkelte lidelser og den deraf følgende 
nedsættelse af funktionsevnen er varige, for at der kan dækkes 
nødvendige merudgifter som følge heraf. 
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Medicinsk behandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diætbehandling 

Når kommunen skal vurdere, om en borger, der er i løbende 
medicinsk behandling, er berettiget til merudgifter, skal 
vurderingen som hovedregel foretages på grundlag af den 
funktionsnedsættelse, som kan konstateres hos borgeren, når 
borgeren tager sin medicin. 
 
Der gælder dog en undtagelse hertil. Hvis ophør med behandlingen 
enten vil være akut livstruende eller vil medføre en umiddelbar 
risiko for væsentlig og varig nedsat funktionsevne. 
 
Med akut livstruende forstås, at tilstanden er så alvorlig, at der er 
risiko for, at den pågældende dør i løbet af timer til dage. 
 
Med umiddelbar risiko forstås situationer, hvor det kan 
sandsynliggøres, at den væsentlige og varige nedsættelse af 
funktionsevnen indtræder kort tid efter ophør af den konkrete 
behandling, typisk i løbet af dage til uger, eventuelt måneder. 
 
Borgeren skal, i de ovennævnte situationer, vurderes uden 
hensyntagen til den medicinske behandling, selvom en 
genoptagelse af medicinindtagelsen vil føre til, at funktionsevnen 
helt eller delvis genvindes. 
 
En diætbehandling kan sidestilles med medicinsk behandling, hvis 
der er tale om en lægelig ordineret behandling med godkendte 
ernæringspræparater. Diætbehandling, der alene sker på 
borgerens eget initiativ, kan ikke sidestilles med medicinsk 
behandling. Ligeledes kan det ikke sidestilles med medicinsk 
behandling, at borgeren følger en diætkost, der består i at undgå 
visse fødevarer og/eller erstatte dem med andre fødevarer, 
hvorfor der ikke gives merudgifter hertil. 

Medfødte misdannelser eller 
mangler 

En borger med medfødte misdannelser eller mangler, men hvor 
der ikke er synlig eller umiddelbar konstaterbar nedsat 
funktionsevne, kan få hjælp til dækning af de nødvendige 
merudgifter til diæt. 
 
Det er alene diæten - og ikke andre merudgifter - der kan dækkes 
efter denne bestemmelse, og det er en forudsætning, at diæten er 
foreskrevet, og at forskrifter om diæt og lignende følges. 
 
Det er ikke en betingelse for at få hjælp efter bekendtgørelsens 
bestemmelse om medfødte misdannelser og mangler, at 
borgerens lidelse har konsekvenser af indgribende karakter i den 
daglige tilværelse, eller at der må sættes ind med ikke uvæsentlige 
hjælpeforanstaltninger. 
 
Borgere med cøliaki, laktoseintolerance eller fødevareallergi, er 
ikke omfattet af den personkreds, der har ret til at få dækket 
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merudgifter til diæt. Der henvises i den forbindelse til 
principmeddelelse 67-16, som fortsat er gældende. 

Deformiteter eller ganske særlig 
legemsbygning 

Hvis en borger, der på grund af deformiteter eller ganske særlig 
legemsbygning eller lignende, har behov for særligt dyrt eller 
særligt udformet tøj, kan dette dækkes som en merudgift. Dette 
gælder også ved beklædning, der er nødvendig på grund af 
ekstraordinært slid på tøj og sko, herunder ekstraordinært slid på 
ortopædiske sko. 
 
Det er ikke en betingelse, at borgerens deformiteter eller ganske 
særlige legemsbygning eller lignende har konsekvenser af 
indgribende karakter i den daglige tilværelse, som medfører, at der 
ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 
 
Det er alene de nødvendige merudgifter til beklædning, der kan 
dækkes efter bestemmelsen, og der skal derfor foretages et 
fradrag, svarende til den udgift til beklædning, andre på samme 
alder og i samme livssituation, men uden en funktionsnedsættelse 
har. De nødvendige merudgifter skal overstige minimumsbeløbet. 

 

Der foretages altid en konkret og individuel vurdering i behandling af ansøgninger om dækning af 
merudgifter. I vurderingen tages højde for borgerens situation sammenlignet med andre i lignende 
livssituation bl.a. vurderet ud fra alder, uddannelse, netværk, familie, bolig m.v. Det betyder, at borgeren 
selv skal afholde udgifter, som andre borgere uden et handicap på samme alder og i samme livssituation 
også har.  

Der ses i den forbindelse på, hvad der er ”normalt” og ”sædvanligt” for andre sammenlignelige borgere – 
det vil sige borgere på samme alder og i samme livssituation, men uden funktionsnedsættelse. Der er tale 
om et objektivt sammenligningsgrundlag. Det er således ikke afgørende for vurderingen, hvad borgeren 
selv ville have valgt eller foretrukket i en situation, hvor borgeren ikke havde en funktionsnedsættelse 

Eksempler på merudgifter (ikke udtømmende) 
Behandling og medicin Der kan ikke ydes dækning af merudgifter til behandling, ej heller alternativ 

behandling.  
 
Behandles bevilges efter sundhedsloven. 
 
Se Ankestyrelsens afgørelser: 
 Nr. 33-16 om fodpleje og fodbehandling 
 Nr. 254-09 om graviditetsbehandling 
 Nr. 53-06 om behandlingsudgifter 
 Nr. 7-07 om tandbehandling 

Bolig Der kan ydes dækning af merudgifter ved boligskift, der er nødvendigt pga. 
den nedsatte funktionsevne, hvis man er i personkredsen.  
 
Ved lejeboliger kan der ydes dækning af merudgifter til:  
 dobbelt husleje 
 flytteudgifter (der skal indhentes minimum 2 tilbud) 
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 indskud i ny lejlighed, såfremt der ikke kan søges kommunalt 
beboerindskudslån 

 evt. betaling af tidligere beboerindskudslån 
 Istandsættelse af gammel lejlighed 
 
Ved ejerboliger kan der ydes dækning af merudgifter til:  
 dobbelt terminer (op til 3 måneder) 
 flytteudgifter (der skal indhentes minimum 2 tilbud) 
 salgsomkostninger 
 
Se Ankestyrelsens afgørelser: 
 Nr. 53-05 om boligindskud 
 Nr. 84-13 om beboerindskud, boligskift og lejebolig 
 Nr. 122-13 om nedsættelse af huslejeudgift 
 
Der kan ligeledes ydes løbende merudgifter til bolig, hvis borgeren pga.  
funktionsnedsættelsen må flytte til en anden og dyrere bolig, som  
kommunen har været med til eller har anvist. Der kan desuden ydes løbende  
merudgifter til bolig, hvis det kan sandsynliggøres, at borgeren ikke ville have  
haft en så dyr bolig hvis ikke pågældende havde haft en  
funktionsnedsættelse.  
 
Se Ankestyrelsens afgørelser: 
 Nr. 28-16 om håndsrækninger med flytning 
 Nr. 110-15 om forhøjet husleje ved boligskifte 
 

Briller/kontaktlinser Der ydes kun tilskud til briller, hvis udgiften er direkte relateret til 
funktionsnedsættelsen. 
F.eks. ved øjenforandringer som følge af diabetes, eller ved handicaps, hvor 
pågældende uforvarende ødelægger brillerne. 
Der ydes til billigst mulige løsning, dvs. ikke til f.eks. hærdning og 
refleksbehandling, og ikke til designerstel. 
 
I Synoptik kan man købe en brille med enkeltstyrkeglas for 798 kr.  
 
Se Ankestyrelses afgørelse:  
 Nr. 67-10 om kontaktlinser 

Dyner Borgere der grundet funktionsnedsættelsen har behov for hyppig udskiftning 
af dyner, f.eks. pga. inkontinens kan få dækket de ekstra udgifter til indkøb af 
dyner.  
 
Ifølge JYSK.dk anbefales, at man udskifter dyne/ dyner hvert 5. - 10. år 
svarende til et gennemsnit for udskiftning hvert 7,5. år. 
 
Sommerdyne: 350 kr. (JYSK.dk) 
Vinterdyne: 115 kr. JYSK.dk)  

El og varme Nogle funktionsnedsættelser kræver ekstra varme. Der skal foreligge 
lægevidenskabelig dokumentation for sammenhængen mellem 
sygdom/symptomer og øgning af temperaturen for at være berettiget til 
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merudgifter ekstra varme. Det er ikke tilstrækkelig dokumentation at lægen 
beskriver behovet.  
 
Se Ankestyrelsens afgørelser: 
 Nr. 130-10 om ekstra varme  
 
Der kan ikke ydes tilskud til ekstra elforbrug, som følge af opladning af 
elektriske hjælpemidler.  
 
Se Ankestyrelsens afgørelse:  
 Nr. 225-11 om driftsudgifter og el 
 
Borgere der har respirationsinsufficiens kompenseres for el-udgiften til 
respiratoren via regionen. Det samme gælder andre behandlingsredskaber 

Ferie Der kan ydes dækning af merudgifter ved afholdelse af ferie, dog kun op til to 
ugers ferie. 
 
Vær opmærksom på gældende regler i udlandsbekendtgørelsen.  
 
Se Ankestyrelsens afgørelse:  
 Nr. 163-12 om ferie 
 Nr. 60-15 om ferie 

Foreninger Der ydes ikke tilskud til handicapforeninger og lignede. 
Forsikringer Der ydes tilskud til den fulde udgift til: 

 Forsikring af kørestol ved flyrejser 
 3-hjulet knallert: lovpligtig forsikring. Kasko ydes ikke, på linje med 

selvrisiko på bil. Knallert skal være bevilget som et hjælpemiddel efter 
serviceloven. 

 
Der ydes tilskud til forskellen mellem en almindelig forsikring og den faktiske 
udgift ved dyrere forsikring på bevilget handicapbil 
 
Der ydes ikke tilskud til: 
 Sygeforsikringen Danmark 
 Falck abonnement eller anden form for vejhjælp 
 Ulykkesforsikring 
 Eller andre private frivillige forsikringsordninger 
 
Se Ankestyrelsens afgørelser:  
 Nr.  70-17 om driftsudgifter, herunder forsikringer til bil 
 Nr. 103-10 om ulykkesforsikring 
 Nr. 207-10 om forhøjet præmie på livsforsikring 
 Nr. C-3-08 om medlemskab af Sygeforsikringen Danmark 

Fritidsaktiviteter Det kan være svært for nogle handicappede at deltage i en almindelig 
fritidsaktivitet/sportsaktivitet, hvorfor de har brug for at deltage i en særlig 
aktivitet målrettet handicappede. 
 
Hvis aktiviteten kan sammenlignes med en aktivitet inden for normalområdet 
(f.eks. handicapridning eller el hockey), ydes tilskud til forskellen mellem den 
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almindelige udgift og den faktiske udgift. 
 
Hvis aktiviteten ikke kan sammenlignes, vurderes det almindeligt med en 
årlig udgift til kontingent o.l. på 2.000 kr. årligt. Differencen fra 2.000 kr. til 
den faktiske udgift ydes derfor. 
 
Kørestole, der alene bruges til sport- og fritidsaktiviteter, kan under visse 
betingelser dækkes via § 100. 
 
Se Ankestyrelsens afgørelse: 
 Nr. 8-19 om fritidsaktiviteter 

Handicapbil og kørsel I vurderingen af om udgifter til handicapbil kan dækkes, skal det 
sandsynliggøres om borgeren ville have haft bil eller ej – sammenlignet med 
andre borgere i samme alder og livssituation.  
 
Borgere i Furesø Kommune kan søge om og evt. få en ny handicapbil hver 8 
år, da det kan få betydning for dækning af merudgifter til handicapbilen, når 
bilen er over 8 år gammel.  
 
Statens laveste kørselstakst 
Furesø Kommune benytter statens laveste kørselstakst ved beregning af 
dækning af merudgifter til befordring (se nedenfor).  
 
Taksten er 1,98 kr. (2022-niveau) og dækker følgende:  
 brændstofforbrug: 0,68 kr.  
 udgifter til dæk: 0,18 kr.  
 udgifter til reparationer/vedligeholdelse: 0,87 kr.  
 skønsmæssigt værditab: 0,25 kr.  
 
Handicapbetinget kørsel: 
Kørsel som udelukkende er forbundet med borgerens funktionsnedsættelse, 
f.eks. kørsel til hospital. Her dækkes den fulde udgift, da borgere uden 
funktionsnedsættelse ikke ville have haft en tilsvarende udgift.  
 
Antal km x statens laveste kørselstakst 
 
Fysioterapi/fodterapi/egen læge m.v.: 
Der dækkes kørsel til nærmeste behandler (find på google i forhold til 
borgerens bopæl). Undtaget er egen læge, hvor det blot skal være inden for 
borgerens lægedistrikt. Hvis kørslen til behandler eller læge er forbundet 
med borgerens funktionsnedsættelse dækkes den fulde udgift.  
 
Furesø Kommune vurderer, at det er sandsynligt at en person uden 
funktionsnedsættelse konsulterer egen læge ved fremmøde 1-2 gange årligt.  
 
Antal km x statens laveste kørselstakst 
 
Kørsel til fritidsaktiviteter: 
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Hvis det vurderes, at borgeren ikke ville have haft bil dækkes udgiften 
fratrukket egenbetaling til offentlig transport.  
 
Hvis det vurderes, at borgeren ville have haft bil, dækkes alene differencen 
mellem benzinudgiften til en almindelig bil og handicapbilen.  
 
Furesø Kommune vurderer, at det er sandsynligt at en person uden 
funktionsnedsættelse deltager i fritidsaktiviteter 1-2 gange om ugen.  
 
Fritidskørsel: 
Hvis det vurderes, at borgeren ikke ville have haft bil dækkes udgiften 
fratrukket egenbetaling til offentlig transport.  
 
Hvis det vurderes at borgeren ville have haft bil, dækkes alene differencen 
mellem benzinudgiften til en almindelig bil og handicapbilen.  
 
Furesø Kommune vurderer, at det er sandsynligt, at en person uden 
funktionsnedsættelse har fritidskørsel svarende til: 
 500 km. pr. måned i nærområdet 
 3 gange over broen til Fyn eller Jylland om året  
 
Udligningsafgift 
Udligningsafgiften dækkes ikke, medmindre der er tale om en stor 
handicapbil, hvor prisen dermed kan være dyrere. Differencen mellem en 
almindelig personbil og den store handicapbil kan dækkes som merudgift. 
 
Reparation af bil 
Hvis det vurderes, at borgeren ikke ville have haft bil, ydes der tilskud til 
nødvendige reparationer. Borgeren skal indhente 2 tilbud fra værksteder på 
reparationerne. Såfremt borgeren er bevilget kørselstakst (statens laveste 
kørselstakst) fratrækkes den del af udgiften, der allerede er indeholdt i 
kørselstaksten.  
 
Hvis det vurderes, at borgeren ville have haft bil, ydes der alene tilskud til 
merudgiften mellem reparationen af en almindelig bil og handicapbilen. 
Borgeren skal indhente 2 tilbud fra værksteder på reparationerne. Såfremt 
borgeren er bevilget kørselstakst (statens laveste kørselstakst) fratrækkes 
den del af udgiften, der allerede er indeholdt i kørselstaksten. 
 
Se Ankestyrelses afgørelser: 
 Nr. 70-17 om udgifter til transport og drift af bil 
 Nr. 57-13 om befordringsudgifter til fysioterapi 
 Nr. 56-13 om sektoransvar ved befordring 
 Nr. 94-11 om ledsagers befordringsudgifter 
 Nr. C-34-8 om hjælpers transportudgifter til højskole (§96)  

Havehjælp Havehjælp omhandler alt havearbejde samt snerydning, rensning af 
tagrender, hækklipning og græsslåning. Havehjælp beregnes efter 
timeforbrug. 
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Borgeren kan bo i et rækkehus med en meget lille have og uden ansvar for 
snerydning, eller bo på en væsentligt større grund. Der skal altid foretages en 
konkret vurdering i hver enkelt sag. 
Det vil ofte forudsætte et besøg hos borgeren for at vurdere omfanget af 
opgaven. 
 
Græsslåning 
I vækstperioden vurderes det, at græs skal slås hver uge (ifølge Bolius.dk). 
Vækstsæsonen går fra april til oktober (ifølge Bolius.dk) dvs. 30 uger.   
 
Hækklipning 
Hækklipning skønnes nødvendigt én gang årligt (ifølge tænk.dk). Dog kan der 
være tilfælde af lejeboliger, hvor borgeren er forpligtet til at klippe hækken 
mere end dette. 
 
Snerydning 
Hvis borgeren bor i en bolig, hvor vedkommende er forpligtet til at rydde for 
sne, kan der dækkes udgifter hertil. Furesø Kommune vurderer det 
sandsynligt, at der er behov for snerydning 3 gange om måneden i 
vintermånederne – dvs. 9 gange årligt.  

Håndsrækninger Der kan alene dækkes håndsrækninger til ydelser, der ikke kan bevilges efter 
andre bestemmelser i serviceloven, eller som det må forventes at 
pågældendes netværk/den resterende husstand ikke kan varetage. 
 
Der kan ydes håndsrækninger op til 500 kr. om året til mindre opgaver, som 
ikke kan varetages af borgeren pga. den nedsatte funktionsevne. Beløbet kan 
bruges til køb af anerkendelse, f.eks. en flaske vin eller chokolade, som tak 
for hjælpen.  
 
Håndsrækninger til større opgaver som f.eks. havearbejde, snerydning, 
fastlægges konkret ved indhentelse af minimum 2 tilbud fra leverandører af 
hjemmeservice, servicefirmaer eller andre aktører, der kan varetage de 
nødvendige håndsrækninger. 

Kurser Handicaprettede kurser o.l. til borgere og dennes pårørende kan ydes efter 
konkret og individuel vurdering. Der vil altid være tale om en enkeltstående 
udgift. 
 
Se Ankestyrelsens afgørelse: 
 SM 226-11 om kursusudgifter 

Kørekort, fornyelse Ved nogle lidelser er påkrævet fornyelse af kørekort (f.eks. diabetes og 
sklerose). Borgeren vil i forbindelse med fornyelse af kørekort have udgift til 
lægeerklæring. Der kan ydes dækning af merudgift til lægeerklæringen. 
Prisen indhentes fra egen læge, da den kan variere.  
 
Borgeren skal have et reelt kørselsbehov for at være berettiget til hjælp til 
fornyelse af kørekort. Dvs. der i vurderingen skal indgå om borger har egen 
bil, om der er kørsel til arbejde osv. 
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Udgiften dækkes som en enkeltstående udgift og indgår i beregningen af 
merudgifter i det år, hvor udgiften falder.  

Malearbejde og anden 
vedligeholdelse af bolig 

Der kan ydes dækning af merudgifter til arbejdsløn til almindelig nødvendig 
vedligeholdelse og reparation i boligen, hvis det vurderes, at borgeren selv 
ville have udført arbejdet, hvis pågældende ikke havde haft en 
funktionsnedsættelse. 
 
Der skal minimum indhentes to tilbud og arbejdet må ikke iværksættes før 
der er truffet afgørelse. Udgiften medregnes ikke i den løbende beregning, 
men som en enkeltstående merudgift.  
 
Se Ankestyrelsens afgørelse: 

 15-05 om maling af lejlighed og arbejdsløn 
 19-07 om istandsættelse ved køb af nyt hus  

Medicin Der kan kun dækkes udgifter til lægeordineret medicin efter fradrag af det 
offentlige tilskud.  
 
Evt. mulighed for kronikertilskud og individuelt tilskud efter sundhedsloven 
skal undersøges forud for bevilling. OBS på medlemskab af sygeforsikringen 
Danmark. 
 
Der skal indhentes lægelig dokumentation for den varige lidelse og eventuel 
medicinsk behandling heraf. 
 
Borger skal fremsende ekspeditionsliste for det sidste år fra samtlige 
apoteker, som borger har handlet på. Hvis der ikke er kronikertilskud, kan der 
kun bevilliges merudgiftsydelse til den medicin, som relaterer til den/de 
varige lidelser (dvs. ikke hovedpinepiller, p-piller m.m.). 
 
Der kan bevilliges til billigste produkt, medmindre der er lægelig 
dokumentation for, at borger ikke tåler substitutionsmedicin.  
 
Ved ansøgning om dækning af udgifter til håndkøbsmedicin skal der 
indhentes lægelig dokumentation for indikation af brug af håndkøbsmedicin 
(fx cremer). 
 
Egenbetaling på medicin kan beregnes på www.medicinpriser.dk  
 
Ifølge lægemiddelstyrelsen er egenbetalingen for indkøb af lægeordineret 
medicin over 20.091 kr. 4.320 kr. i 2022.   
 
Se Ankestyrelsens afgørelser: 
 22-17 om behandlingsredskaber og sektoransvar - tilbehør til 

insulinpumper 
 77-16 om behandlingsredskaber og sektoransvar - sonderemedier 
 31-14 om kopimedicin 
 113-11 om erektiv dysfunktion grundet rygmarvsskade 
 112-11 om erektiv dysfunktion grundet diabetes 
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Sengelinned Furesø Kommune vurderer, at det er sandsynligt at der almindeligvis købes 1 
sæt nyt sengelinned (lagen og sengetøj) om året.  

Sko/fodtøj Ved ekstra slid på fodtøj pga. funktionsnedsættelsen ydes forskellen mellem 
det almindelige forbrug og den faktiske udgift, når der er tale om en 
nødvendig merudgift. 
 
Nedenstående er vejledende for et almindeligt forbrug i løbet af et år. Det 
skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvad der er almindeligt for en 
person i lignende livssituation. Yngre mennesker har almindeligvis et højere 
forbrug end ældre. Ligesom ældre mennesker ofte køber dyrere og bedre 
kvalitet end yngre. Et par: 
 Vintersko 
 Støvler 
 Sommersko 
 Sandaler 
Ved beregning af tilskud til sko skal anvendes billigst mulige indkøb. Dvs. 
priserne skal undersøges for det enkelte fodtøj, men også i forhold til 
borgerens andre forhold, her tænkes på arbejdsmæssige og social forhold, 
sammenlignet med en borger uden funktionsnedsættelse. 
 
Se Ankestyrelsens afgørelse: 
 84-19 om personkreds – særligt om deformiteter og særlig 

legemsbygning 
Særlige lidelser Insulinkrævende diabetes 

Borgere med insulinkrævende diabetes er alene pga. diagnosen i 
personkredsen for dækning af merudgifter.  
 
Insulinkrævende diabetikere kan som udgangspunkt få dækket udgifter til:  
 Egenbetaling til tilskudsberettiget medicin, dog max. 4.320 kr. om 

måneden (2022-niveau) 
 Diætkost. Energibehovet skal være dokumenteret af læge eller diætist 
 Behandling af lavt blodsukker f.eks. ved indtag af juice eller druesukker. 

Behovet skal være lægeligt dokumenteret 
 Transport til kontrol og behandling. Der dækkes udgiften til billigste 

offentlige transportmiddel 
 Kørekortfornyelse (enkeltstående merudgift når denne afholdes) 
 
Der dækkes ikke udgifter til:  
 Spritservietter (behandlingsudgift) 
 Insulinpumpe (behandlingsredskab) 
 NovoPen og NovoPen3 (flergangspenne, der kan dækkes som 

hjælpemiddel) 
 Kanyleboks 
 
Se Ankestyrelsens afgørelser: 
 111-15 om druesukker ved lavt blodsukker 
 46-14 om diætkost og specialvarer 
 112-11 om erektiv dysfunktion grundet diabetes 
 207-10 om forøget præmie på livsforsikring grundet diabetes 
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 161-11 om kanylebokse 
 
Føllings syge og cystisk fibrose 
Begge lidelser er omfattet af reglerne om medfødte misdannelser eller 
mangler, hvor funktionsevnen ikke synligt eller umiddelbart konstaterbart er 
nedsat, hvilket betyder at det alene er udgifter til diætkost der kan dækkes. 
Dvs. diætkosten alene skal overstige bagatelgrænsen for dækning af 
merudgifter. Der kan ikke søges om dækning af andre merudgifter, 
medmindre borger også er omfattet af den personkreds, som har en varig 
nedsat funktionsevne.  
 
Særligt for Føllings syge gælder, at Kennedy Instituttet betaler for de særlige 
diætpræparater borgerne har brug for. Det er således kun diætkosten, der 
skal medtages i beregningen. 
Derudover findes der dels en generel prisliste for diætkost, men hver enkelt 
borger får også udarbejdet en individuel diætplan med udgiften defineret. 
 
Cystisk Fibrose patienter får beregnet merudgiften på Rigshospitalet 1 gang 
årligt. 
 
Cøliaki, laktoseintolerans og fødevareallergi 
Borgere med ovennævnte lidelser er ikke omfattet af personkredsen, der er 
berettiget til dækning af merudgifter til diæt efter særbestemmelsen i 
bekendtgørelsen. 
 
Se Ankestyrelsens afgørelse: 
 67-16 om personkredsen  

Toiletpapir Der kan ydes dækning af merudgifter til toiletpapir, hvis borgeren pga. 
funktionsnedsættelsen har øget forbrug.  
 
Furesø Kommune vurderer, at det er sandsynligt, at én person almindeligvis 
benytter 1-2 ruller toiletpapir om ugen.   

Tøj Der kan ydes dækning af merudgifter til tøj hvis borgeren pga. 
funktionsnedsættelsen har ekstra udgifter hertil, f.eks. pga. ekstra slitage.  
 
Der tages udgangspunkt i priser på basis tøjvarer og ikke mærketøj.  
 
Bukser/shorts 
Furesø kommune vurderer, at det er sandsynligt at der almindeligvis købes 5-
6 par bukser/shorts om året.  
 
Langærmede bluser 
Furesø kommune vurderer, at det er sandsynligt at der almindeligvis købes 5-
6 langærmede bluser om året.  
 
T-shirts 
Furesø kommune vurderer, at det er sandsynligt at der almindeligvis købes 
10-12 T-shirts om året.  
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Underbukser 
Furesø kommune vurderer, at det er sandsynligt at der almindeligvis købes 
10 par underbukser om året. 
 
Sokker 
Furesø kommune vurderer, at det er sandsynligt at der almindeligvis købes 
10 par sokker om året.  
 
Overtøj 
Furesø kommune vurderer, at det er sandsynligt, at der almindeligvis købes 
nyt overtøj hvert 3. år.  

Tøjvask  Furesø Kommune har beregnet prisen for en tøjvask i almindelig 
vaskemaskine til 7,08 kr. pr. vask. Beløbet dækker vandforbrug (beregnet på 
bolius.dk) samt sæbeforbrug.  
 
Furesø Kommune vurderer, at enkeltpersoner uden handicap vasker 2 
maskiner tøj om ugen. 
Furesø Kommune vurderer, at familier på op til fire personer vasker 5-6 
maskiner tøj om ugen.  

Vådservietter/skumklude Udgifter til vådservietter og skumvaskeklude kan dækkes som merudgifter, 
hvis der er tale om en udgift grundet et afhjælpningsformål.  
 
Der skal altid tages udgangspunkt i det billigste produkt.  
 
Se Ankestyrelsens afgørelse:  
 44-18 om merudgifter til f.eks. vådservietter og skumvaskeklude 

Enkeltstående udgifter Alle udgifter skal som hovedregel medregnes i den månedlige udbetaling, 
men der kan være udgifter, som er uforudsigelige eller med interval og 
størrelse, kan afvige. 
 
Det kan f.eks. være: 
 Bilreparationer 
 Boligskift 
 Flytteudgifter 
 Malerarbejde og vedligeholdelse 
 
Ved bevilling af enkeltstående udgifter skal man være opmærksom på, om 
borgeren bliver overkompenseret ved den månedlige udbetaling og 
eventuelt foretage en modregning. 
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Bilag 3 – Voksenudredningsmetoden 
Grundlaget for visitation til indsatser i Voksenhandicap og psykiatri er Voksenudredningsmetoden. 
Metoden anvendes til sagsbehandling og udredning af borgere med særlige behov.  

Formålet med Voksenudredningsmetoden er at understøtte den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i 
sagsbehandlingen og dokumentationen af den sociale indsats med udgangspunkt i den enkelte borger.  

Metoden giver rammen for en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for 
støtte samt tilrettelæggelsen af en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandling fra sagens opstart til 
opfølgningen herpå. 

Yderligere understøtter metoden dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, 
hvorved der skabes et solidt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med 
borgeren i centrum.  

Metoden bygger på systematiske arbejdsgange fra borgerens henvendelse (sagsåbning), oplysning af sagen 
(udredning), bestilling og levering af indsats til opfølgning på den iværksatte indsats (sagsopfølgning).  

Udredningen af borgerens behov indeholder 11 overtemaer og fem funktionsevneniveauer. De 11 
overtemaer dækker over forskellige aspekter af borgerens liv og situation. Som det fremgår af 
nedenstående figur, er de 11 overtemaer opdelt i tre kategorier.  

 Funktioner og forhold. Her udredes borgerens funktionsniveau inden for fysiske og mentale funktioner 
og sociale og sundhedsmæssige forhold 

 Omgivelsesfaktorer. Her udredes faktorer i borgerens omgivelser med betydning for borgerens 
funktionsevneniveau 

 Aktivitet og deltagelse. Her udredes borgerens funktionsevneniveau i forhold til at udføre og deltage i 
aktiviteter 

 

 

Voksenudredningsmetoden fokuserer på at afdække borgerens funktionsevne i forhold til at kunne deltage 
aktivt i samfundet og udføre daglige aktiviteter, herunder hvilke udfordringer og ressourcer borgeren har i 
forhold til de enkelte aktiviteter. Funktionsevneniveauet er en fællesbetegnelse for niveauet i borgerens 
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evne til at udføre daglige aktiviteter og deltage aktivt i samfundet. Funktionsevneniveauet udredes under 
temaerne i kategorien Aktivitet og deltagelse. 

De fem funktionsevneniveauer er:  

0 = Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig) 
1 = Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt) 
2 = Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget) 
3 = Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget) 
4 = Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke) 


