Kvalitetsstandarder på det
specialiserede socialområde
Potentialenotat
Budgetseminar april 2021

Baggrund:
Byrådet har i forbindelse med budget 2021 – 2024 bestilt en
undersøgelse af hvorvidt kvalitetsstandarderne i Fredensborg
kommune på handicapområdet adskiller sig fra
nabokommunerne.

Relevante §§
85 – Socialpædagogisk støtte
97 - Ledsagelse
103 – Beskyttet beskæftigelse
104 – aktivitets- og samværstilbud ( dagtilbud for voksne)
107 – midlertidige botilbud
108 – længerevarende botilbud

§ 85 – Socialpædagogisk støtte
Hvem kan modtage hjælpen

Hvem kan modtage hjælpen

• Fredensborg Kommune tilbyder som udgangspunkt
socialpædagogiske støtte til borgere, der er fyldt 18 år, som efter
voksenudredningsmetoden (herefter VUM) vurderes at have
funktionsniveau svarende til C, D og E.

•

Fredensborg Kommune tilbyder socialpædagogisk støtte til borgere
der er fyldt 18 år, som efter Voksenudredningsmetoden (se bilag A)
vurderes til at have et behov. Der udarbejdes en individuel faglig
vurdering af helbreds- og færdighedsmæssige forhold samt den sociale
situation.

Hvor ofte kan man få hjælpen
• Hjælpen udmåles på baggrund af borgerens funktionsniveau i
VUM og med udgangspunkt ud fra nedenstående intervaller:
• Funktionsniveau C: 1–8 timer pr. måned
• Funktionsniveau D: 1–16 timer pr. måned

Hvor ofte kan man få hjælpen
•

Ydelsen bliver bevilget ud fra en konkret og individuel vurdering. Den
støtte, der kan bevilges hjælp til, varierer og afhænger af den enkelte
borgers behov. Der kan både være tale om udviklende og
vedligeholdende socialpædagogisk støtte.

•

Støtten leveres som udgangspunkt af kommunens egne leverandører
Byvejen og Lindegården.

• Funktionsniveau E: 1–50 timer pr. måned
• Støtten leveres som udgangspunkt af kommunens egne
leverandører på Byvejen og Lindegården eller af SOS-Familieteam

§ 97 - Ledsagelse
Hvem kan modtage hjælpen

Hvem kan modtage hjælpen

• Ledsagelse tilbydes som udgangspunkt til borgere mellem
18 og 67 år, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet
på grund af varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, og som ud fra voksenudredningsmetoden
(herefter VUM) vurderes at have funktionsniveau
svarende til D og E.

Ledsagelse visiteres til borgere mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene
uden for hjemmet på grund af varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

• Hvis borgeren bor på botilbud eller modtager hjælp efter
servicelovens § 85 og i forvejen ydes individuel ledsagelse
som et led i det tilbud, vil det indgå i vurderingen af, om
ledsagelse kan ydes.
• Borgere, som har borgerstyret personlig assistance (BPA)
efter servicelovens § 96 eller kontaktperson til døvblinde
efter § 98, kan som udgangspunkt ikke modtage
ledsagelse efter § 97, da de forudsættes at få deres
ledsagebehov dækket inden for disse ordninger.

Ledsageordningen bevilges til borgere som:
•

Kan give udtryk for ønske om individuel ledsagelse (ikke nødvendigvis
verbalt)

•

Er bevidste om indholdet i aktiviteten

•

Efterspørger individuel ledsagelse uden pædagogisk indhold

•

Har svære bevægelseshandicap

•

Er blinde eller stærkt svagtseende med udviklingshæmning

•

Der er ude af stand til at færdes på egen hånd

Borgere, der er visiteret 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år,
bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.
Fredensborg Kommune tilbyder ledsagelse til borgere, der er fyldt 18 år, som
efter Voksenudredningsmetoden (se bilag A)

•

vurderes til at have et behov. Der udarbejdes en individuel faglig vurdering af
helbreds- og færdighedsmæssige forhold samt den sociale situation.

§103 – Beskyttet beskæftigelse
Hvem kan modtage hjælpen

Hvem kan modtage hjælpen

Fredensborg Kommune tilbyder som udgangspunkt beskyttet
beskæftigelse til borgere, der er fyldt 18 år, som efter
voksenudredningsmetoden (herefter VUM) vurderes at have
funktionsniveau svarende til D og E.

Fredensborg Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse til
borgere, der er fyldt 18 år, som efter Voksenudredningsmetoden
(se bilag A) vurderes til at have et behov. Der udarbejdes en
individuel faglig vurdering af helbreds- og færdighedsmæssige
forhold samt den sociale situation.

Der er i udgangspunktet tale om borgere, som:
 Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
 Ikke kan deltage i tilbud om aktivering og revalidering
 Ikke kan opnå ansættelse i et fleksjob eller i et job med
løntilskud eller beskæftigelse på andre særlige vilkår
Borgeren skal som udgangspunkt kunne indgå i beskyttet
beskæftigelse uden at det kræver en supplerende bevilling af
socialpædagogisk støtte.
Tilbud om beskæftigelse efter Beskæftigelsesloven og Aktivloven
skal altid være udtømte, før der kan bevilges beskyttet
beskæftigelse.

Der er i udgangspunktet tale om borgere, som:
 Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
 Ikke kan deltage i tilbud om aktivering og revalidering
 Ikke kan opnå ansættelse i et fleksjob eller i et job med
løntilskud eller beskæftigelse på andre særlige vilkår
Borgeren skal som udgangspunkt kunne indgå i beskyttet
beskæftigelse uden at det kræver en supplerende bevilling af
socialpædagogisk støtte.
Tilbud om beskæftigelse efter Beskæftigelsesloven og Aktivloven
skal altid være udtømte, før der kan bevilges beskyttet
beskæftigelse.

§104 – Aktivitets- og samværstilbud
Hvem kan modtage hjælpen

Hvem kan modtage hjælpen

Fredensborg Kommune tilbyder som udgangspunkt aktivitets- og samværstilbud
til borgere, der er fyldt 18 år, som efter voksenudredningsmetoden (herefter
VUM) vurderes at have funktionsniveau svarende til D og E.

Fredensborg Kommune tilbyder klubtilbud til borgere, der er fyldt 18 år, som
efter Voksenudredningsmetoden (se bilag A) vurderes til at have et behov. Der
udarbejdes en individuel faglig vurdering af helbreds- og færdighedsmæssige
forhold samt den sociale situation.

Aktivitets og samværstilbud (klubtilbud) efter servicelovens § 104 visiteres af
Fredensborg Kommunes visitationsudvalg.
Sagsbehandlingstiden er op til fire måneder.
Hvor ofte kan man få hjælpen
Ydelsen tildeles efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov set i
sammenhæng med borgerens andre tilbud. Det betyder bl.a.:
 Såfremt borgeren bor i botilbud eller lign., vil kommunen forholde sig til, i
hvilket omfang botilbuddets servicetilbud opfylder borgerens behov for et
aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddet vil således indgå i vurderingen af
omfanget for det aktivitets- og samværstilbud, som borgeren tilbydes
 Såfremt borgeren bor i botilbud og er i beskyttet beskæftigelse, har borgeren
som udgangspunkt ikke ret til et aktivitets- og samværstilbud.
Ydelsen er ikke tidsmæssigt afgrænset, men omfanget er fastsat ved bevillingen.
Bevillingen vil løbende blive revurderet i forhold til omfang og varighed i forhold
til det aktuelle behov.

Aktivitets og samværstilbud (klubtilbud) efter servicelovens § 104 visiteres af
Fredensborg Kommunes visitationsudvalg.
Sagsbehandlingstiden er op til fire måneder.
Kommunen udarbejder i dialog med borgeren en handleplan, hvor der
fastsættes konkrete og målbare mål for indsatsen i tilbuddet.
Hvor ofte kan man få hjælpen
 Ydelsen tildeles efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov
set i sammenhæng med borgerens andre tilbud. Det betyder bl.a.:


Såfremt borgeren bor i botilbud eller bomiljø, vil kommunen forholde sig
til, i hvilket omfang botilbuddets servicetilbud opfylder borgerens behov for
et aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddet vil således indgå i vurderingen af
omfanget for det aktivitets- og samværstilbud, som borgeren tilbydes

Ydelsen er ikke tidsmæssigt afgrænset, men omfanget er fastsat ved bevillingen.
Bevillingen vil løbende blive revurderet i forhold til omfang og varighed i forhold
til det aktuelle behov.

§ 107 – Midlertidige Botilbud
Hvem kan modtage hjælpen
Borgere, som er fyldt 18 år, og som har en funktionsnedsættelse, der bevirker
begrænsninger i borgerens liv, og som er grundet i psykisk og/eller fysisk
funktionsnedsættelse, og hvor behovet for en særlig indsats i botilbud er
midlertidigt.
Fredensborg Kommune tilbyder som udgangspunkt midlertidigt botilbud til
borgere, der er fyldt 18 år, som efter voksenudredningsmetoden (herefter VUM)
vurderes at have funktionsniveau svarende til D og E.
Behovet skal have et udviklingspotentiale og være defineret som problemer i
almindelige daglige funktioner eller for pleje og omsorg eller særlig
socialpædagogisk eller behandlingsmæssig støtte.
Derudover skal omfanget af funktionsnedsættelsen være omfattende i en sådan
grad, at det ikke skønnes muligt, at kompensere borgeren via mindre omfattende
foranstaltninger.
Ved akut opstået behov i forbindelse med fysisk eller psykisk sygdom, skal det
sikres, at der ligger en lægefaglig vurdering, som udelukker, at det ikke er en
hospitalsindlæggelse, som borgeren har brug for.
Sagsbehandlingstiden er på op til fire måneder.
Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 visiteres af Fredensborg
Kommunes visitationsudvalg.

Hvem kan modtage hjælpen

Borgere, som er fyldt 18 år, og som har en funktionsnedsættelse, der bevirker begrænsninger i
borgerens liv, og som er grundet i psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, og hvor behovet
for en særlig indsats i botilbud er midlertidigt.
Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt botilbud til borgere, der er fyldt 18 år, som efter
Voksenudredningsmetoden (se bilag A) vurderes til at have et behov. Der udarbejdes en
individuel faglig vurdering af helbreds- og færdighedsmæssige forhold samt den sociale
situation.
Behovet skal have et udviklingspotentiale og være defineret som problemer i almindelige daglige
funktioner, eller for pleje og omsorg, eller særlig socialpædagogisk og behandlingsmæssig støtte.
Derudover skal omfanget af funktionsnedsættelsen være omfattende i en sådan grad, at det ikke
skønnes muligt, at kompensere borgeren via mindre omfattende foranstaltninger.
Ved akut opstået behov i forbindelse med fysisk eller psykisk sygdom, skal det sikres, at der
ligger en lægefaglig vurdering, som udelukker, at det ikke er en hospitalsindlæggelse, som
borgeren har brug for.
Sagsbehandlingstiden er på op til fire måneder.
Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 visiteres af Fredensborg Kommunes
visitationsudvalg.
Målgruppevurderingen vurderes fortsat ud fra en konkret og
individuel vurdering. Forskellen består i, at borgerens funktionsniveau vurderes med et bogstav,
som katalysator for om borgerne er i målgruppen for et midlertidigt botilbud.
Det forventes, at denne metode til målgruppevurderingen vil medføre en mere ensartet og lige
sagsbehandling for borgerne og desuden en strammere økonomistyring.
Det vides ikke, om det vil medføre et fald eller en stigning i antallet af borgere der visiteres til et
midlertidigt botilbud, idet der aktuelt ikke arbejdes ud fra faste funktionsniveauer/trin.
Denne metode for målgruppevurdering skal gælde for alle borger, altså også borgere der i
forvejen er i botilbud. Der vil i disse sager, i forbindelse med den almindelige opfølgning, blive
udarbejdet en VUM og herudfra

§ 108 – Længerevarende Botilbud
Hvem kan modtage hjælpen
Fredensborg Kommune tilbyder som udgangspunkt
længerevarende botilbud til borgere, der er fyldt 18
år, som efter voksenudredningsmetoden (herefter
VUM) vurderes at have funktionsniveau svarende til
E.
Funktionsnedsættelsen skal være omfattende i en
sådan grad, at det ikke skønnes muligt, at
kompensere borgeren via mindre omfattende
foranstaltninger.
Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
visiteres af Fredensborg Kommunes visitationsudvalg.
Sagsbehandlingstiden er på op til fire måneder.

Hvem kan modtage hjælpen
Fredensborg Kommune tilbyder længerevarende
botilbud til borgere, der er fyldt 18 år, som efter
Voksenudredningsmetoden (se bilag A) vurderes til at
have et behov. Der udarbejdes en individuel faglig
vurdering af helbreds- og færdighedsmæssige forhold
samt den sociale situation.
Funktionsnedsættelsen skal være omfattende i en
sådan grad, at det ikke skønnes muligt, at
kompensere borgeren via mindre omfattende
foranstaltninger.
Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
visiteres af Fredensborg Kommunes visitationsudvalg.
Sagsbehandlingstiden er på op til fire måneder.

Konsekvenser:
Selvom der udarbejdes målgruppevurderingen skal der fortsat laves en
konkret og individuel vurdering.
Forskellen består i, at borgerens funktionsniveau vurderes med et bogstav,
som indikator for om borgerne er i målgruppen for et tilbud.
Det forventes, at denne metode vil medføre en mere ensartet og lige
sagsbehandling for borgerne og desuden en strammere økonomistyring.
Men det vides ikke, om det vil medføre et fald eller en stigning i antallet af
borgere der visiteres til et tilbud, idet der aktuelt ikke arbejdes ud fra faste
funktionsniveauer/trin.
Denne metode for målgruppevurdering skal gælde for alle borger, altså også
borgere der i forvejen er i tilbud. Der vil i disse sager, i forbindelse med den
almindelige opfølgning, blive udarbejdet en VUM og herudfra lavet en
revisitering.

