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1. Indledning
Denne kvalitetsstandard beskriver Lolland Kommunes serviceniveau for beskyttet
beskæftigelse jf. Lov om Social Service § 103.
Kvalitetsstandarden er et udtryk for Lolland Kommunes serviceniveau og skal sikre, at
der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser
og den tildelte indsats.
Formålet er, at etablerer et struktureret og ensartet visitationsredskab, og give en enkelt
og klar information til borgerne i Lolland Kommune om tildeling, omfang og udførelse af
den bevilgede indsats.
Kvalitetsstandarder er en afgørende forudsætning for at Visitationen i Center for Støtte
og Vejledning kan træffe afgørelser som afspejler de politiske vedtagne mål og
serviceniveau.
Kvalitetstandarden fungerer som:
• En beskrivelse af Lolland Kommunes serviceniveau
• Et arbejdsredskab for Visitationen i Center for Støtte og Vejledning
• Et styringsredskab for administration og politisk ledelse
• Et værktøj til sikring af ensartethed i behandlingen af Lolland Kommunes borgere
Det er Visitationens opgave, gennem individuel visitation, at tildele den enkelte borger
den service, vedkommende har behov for og krav på, ud fra lovgivning og det politiske
fastlagte serviceniveau.
Visitationen har således en særlig opgave i og mulighed for, at sikre overensstemmelse
mellem borgerens behov, kvalitetsstandarden og ressourcerne og kan, på den baggrund,
foretage nødvendige reguleringer af visitationen, herunder foreslå justeringer i
kvalitetsstandarder eller ændringer af budgettet med henblik på, at opnå den ønskede
overensstemmelse.
Kvalitetsstandarden og servicebeskrivelsen kan udleveres til borgerne efter ønske, da
borgerne skal have mulighed for at kende serviceniveauet i Lolland Kommune.
Kvalitetsstandarden kan være med til at sikre, at borgerne har kendskab til de politiske
prioriteringer og beslutninger i kommunen. Kvalitetsstandarden findes på
www.lolland.dk.
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I Lolland Kommune er det besluttet at anvende sagsbehandlingsredskabet
Voksenudredningsmetoden (VUM) ved visitation på det specialiserede område –
redskabet understøtter en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats med borgeren i
centrum. Metoden er udviklet til sagsbehandling på det specialiserede område.
Det overordnede formål med VUM er at skabe grundlag for en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Metoden har fokus på at understøtte
en systematisk udredning af borgerens behov, lovgivningen og sikre en effektiv
sagsbehandlingsproces.
I VUM er der fokus på borgerens ressourcer fremfor begrænsninger, hvilket betyder, at
metoden er et godt grundlag for den rehabiliterende tankegang.
Der er ikke lovgivet i forhold til hvor ofte kvalitetsstandarder jf. SEL § 103 skal revideres.
Kvalitetsstandarden revideres ved ændringer i serviceniveauet.
Center for Støtte og Vejledning i Lolland Kommune er ansvarlig for at revidere
materialet, byrådet vedtager endelig godkendelse.

2. Lovgrundlag for beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103
Beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 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.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til
personer med særlige sociale problemer.

3. Målgruppen for beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103:
Målgruppen er:
• Borgere under 65 år, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på
arbejdsmarkedet, og som har en social pension som forsørgelsesgrundlag.
•

Borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært
arbejde eller deltage i et tilbud om aktivering/revalidering eller kan opnå
ansættelse i et fleksjob eller i job med løntilskud til førtidspensionister jf. reglerne
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i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

4. Formålet med beskyttet beskæftigelse
Borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, har de samme grundlæggende
behov, rettigheder og pligter, som alle andre mennesker i samfundet. Formålet med
indsatsen er, at understøtte den enkelte borgers mulighed for at skabe en tilværelse på
egne præmisser. Indsatsen tager sigte på, at borgeren med indsatsen kan bevare eller
forbedre sin fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, så pågældende kan leve et så
selvstændigt liv som muligt.
Tildeling af ydelser efter Lov om Social Service, skal altid ske på baggrund af en konkret,
individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp jf. SEL § 88,ligesom indsatsen skal
tilrettelægges ud fra den enkelte behov og forudsætninger og i samarbejde med den
enkelte borger jf. SEL § 1.
Borgeren skal motiveret og skal kunne indgå i et aktivt samspil og profitere af indsatsen.
5. Hvad er beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103
Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der er tilpasset borgerens arbejdsevner, og må ikke
erstatte en medarbejder, der er ansat på ordinære vilkår. I ansættelse i beskyttet
beskæftigelse skal der være tale om en servicefunktion, der kan lette det daglige arbejde
for de faste medarbejdere.
Lolland Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse i enten, kommunal, regional eller
privat regi til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå,
eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Hvis borgeren ønsker beskyttet beskæftigelse i privat regi, er det under forudsætning af
at borgeren selv finder en arbejdsgiver.
Beskyttet beskæftigelse i kommunalt regi - Den Sociale Virksomhed – er i Lolland
Kommune forankret under Center for Handicap.
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6. Visitation til beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103
Anmodning om beskyttet beskæftigelse rettes til Center for Støtte og Vejledning.
Visitator kan kontaktes pr tlf. og mail på hverdage mellem 8 - 15. Ved behov for direkte
kontakt med visitator kan dette foregå i telefontiden. Der henvises til www.lolland.dk
Det tilstræbes at borgeren kontaktes for nærmere aftale inden for max. 4 uger fra
anmodningen er modtaget. Ved anmodning om beskyttet beskæftigelse kan der være en
sagsbehandlingstid på op til 12 uger fra anmodningen er modtaget.
Team - Social, psykiatri og handicap udarbejder via voksenudredningsmetoden (VUM)
afgørelse på om borgeren er i målgruppen til beskyttet beskæftigelse. Forinden har
Jobcentret truffet afgørelse om borgeren er i målgruppen til Job med løntilskud, med
mindre det er åbenlyst, at borgeren er i målgruppen til beskyttet beskæftigelse.
Sagsbehandling og tildeling af indsats er tilrettelagt, så det understøtter ” mindste
indgribenhedsprincippet.” Al sagsbehandling sker på baggrund af Retssikkerhedslovens §
11 og § 11a.
Særlige forhold:
Borgerne vil blive vurderet i forhold til om det er muligt, at tilgodese deres behov via
andre tilbud fx uvisiterede tilbud, frivillige organisationer, foreninger eller på bosteder
med de andre beboere. I den samlede vurdering indgår også en vurdering ud fra
borgerens alder og funktionsniveau.
Klagemulighed:
I henhold til Retssikkerhedslovens § 60 stk. 2, er det kun den som afgørelsen omhandler,
der har ret til at klage.
Såfremt andre klager, på borgerens vegne, skal der foreligge en erklæring om
partsrepræsentation, hvori klageberettigede borger giver fuldmagt til, at en navngiven
person må klage på borgerens vegne.
Det er kun muligt, at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse i konkrete
enkeltsager, det vil sige, hvis borgeren ikke er tildelt den indsats, borgeren selv mener at
have behov for. Der er ikke adgang til at klage til Ankestyrelsen over det generelle
serviceniveau kommunen (jf. Retssikkerhedsloven § 60) eller vor en given ydelse ikke er
et tilbud.
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Klagen skal, inden 4 uger fra borgeren modtager afgørelsen, være modtaget i Center for
Støtte og Vejledning, som genvurderer sagen. (jf. Retssikkerhedsloven § 66)
Klagen kan indgives såvel mundtligt som skriftligt.
Klagen sendes til:
Center for Støtte og Vejledning
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Afgørelsen genvurderes jf. Retssikkerhedsloven § 66 indenfor 4 uger efter modtagelse af
klagen. Fører genvurderingen ikke til et for borgeren tilfredsstillende resultat, sendes
klagen, inklusiv sagens akter, til behandling i Ankestyrelsen.
Klager over kommunens generelle serviceniveau eller sagsbehandlingsforløbet skal rettes
til kommunalbestyrelsen.
7. Visitationsprincipper:
Lolland Kommune har fokus på borgerens egen mestringsevne:
• Borgeren skal opleve at blive mødt anerkendende, involverende og med positive
forventninger
• Lolland Kommunes indsats er rehabiliterende og skal understøtte, at enhver, i videst
muligt omfang, har mulighed for at tage ansvar for eget liv
• Der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der understøtter borgerens
behov.
Voksenudredningsmetoden - VUM
Det specialiserede område i Lolland Kommune anvender voksenudredningsmetodens
systematik og principper i forhold til tilbud efter Lov om Social Service.
Voksenudredningsmetoden er bygget op omkring faserne i sagsbehandlingen, dvs.
sagsåbning, sagsoplysning, sagsvurdering, afgørelse, bestilling af indsats, og
sagsopfølgning.
Redskaberne bidrager til at systematiserer sagsbehandlingen og udredningen, herunder
de oplysninger som er relevante at opsamle og registrere i forløbet – fra der modtages
en henvendelse om en indsats, til der følges op på den tildelte indsats. På tværs af de
seks faser har voksenudredningsmetoden til formål at understøtte en målrettet og
lovmedholdelig sagsbehandling på området. Metoden understøtter, at sagsbehandlingen
følger en række centrale principper for god sagsbehandling, bla.
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•
•
•
•
•
•

Borgerinddragelse
Indhentning af relevante sagsoplysninger, herunder inddragelse af relevante aktører
Adskillelse af sagsoplysning og vurdering
Relevant dokumentation
Ressourcefokus i sagsbehandlingen
Økonomisk ansvarlighed, dvs. valg af indsats, som både er faglig rigtig og økonomisk
mest fordelagtigt.

For at sikre dette, bygger metoden på systematiske arbejdsgange for borgerens
henvendelse (sagsåbning til opfølgning på den iværksatte indsats (sagsopfølgning),
ligesom den baserer sig på en række understøttende skabeloner og redskaber som fx §
141 handleplaner, indsatsplaner og afgørelser.
Metoden understøtter entydig kommunikation og koordinering med Udfører, ligesom
metoden gør det muligt, at foretage nødvendige koordinering med øvrige forvaltninger
og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. læger og hospitaler. Endelig skaber metoden
grundlag for levering, opfølgning og generering af relevant ledelsesinformation.
For yderligere information henvises til nedenstående link, hvor den samlede
metodehåndbog kan hentes samt en række bilag, der både præciserer metoden og dens
enkeltdele, giver yderligere hjælp til udvalgte dele af metoden samt indeholder
baggrundsoplysninger om metoden.
http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-og-organisering/linkmetodehandbog-vum-1.pdf
Målgruppeafgrænsning jf. Lolland Kommunes serviceniveau:
Bevillingen af beskyttet beskæftigelse skal have et pædagogisk sigte, dette med henblik
på at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal tage udgangspunkt i, at
motivere borgeren i brug af egne ressourcer. Tilbuddet skal give mening for borgeren, og
om muligt forberede borgeren til et arbejdsliv, i så ordinære rammer som muligt.
Vurdering af borgerens behov for beskæftigelse, tager altid udgangspunkt i borgerens
ressourcer. Når ressourcerne er belyst, vurderes, hvilken beskæftigelse den pågældende
har behov for, enten med henblik på at udvikle nye kompetencer, styrke, vedligeholde
eller fastholde eksisterende kompetencer.
Udgangspunktet for tildeling af beskyttet beskæftigelse er, en grundig helhedsorienteret
udredning af borgerens situation, sammenholdt med borgerens ønsker samt individuelle
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og konkrete behov.
Borgerens funktionsevne vurderes som udgangspunkt ud fra følgende 5
funktionsniveauer:

Funktionsniveau 0
Ingen/
ubetydelige
begrænsninger
Borgeren klarer
sig uden indsats.

Funktionsniveau 1
Lette
begrænsninger
Borgeren er den
aktive part. Kan
med let indsats,
som vejledning
eller motivation,
selv klare
opgaven.

Funktions
niveau 2
Moderate
begrænsninger
Borgeren er
den aktive
part. Kan med
moderat
indsats selv klare
opgave.

Funktions niveau 3
Svære
Begrænsning er
Borgeren
Deltager. Kan
med omfattende
indsats udføre
opgaven.

Funktions niveau 4
Totale
Begrænsninger
Borgeren er
ude af stand
til at udføre
opgaven og er
afhængig af, at
andre klarer
opgaven.
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Funktionsniveauet vurderes på baggrund af temaet samfundsliv i
Voksenudredningsmetoden – se bilag 12.
Borgere med funktionsniveau 0:
Kan ikke komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse, idet de forventes at kunne
være på det ordinære arbejdsmarked.
Borgere med funktionsniveau 1:
Kan ikke komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse, idet de forventes at kunne
varetage et fleksjob.
Borgere funktionsniveau 2:
Kan umiddelbart ikke komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse, idet de forventes
at kunne varetage job på særlige vilkår jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik fx job med
løntilskud.
Borgere med funktionsniveau 2 + til 3 %
Kan komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse i privat regi under forudsætning af
at de selv finder en arbejdsgiver.
Borgere med funktionsniveau 3:
Kan komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse på Den Sociale Virksomhed eller i
privat regi under forudsætning af at de selv finder en arbejdsgiver.
Borgere med funktionsniveau 3+-4:
Kan umiddelbart ikke komme i betragtning til beskyttet beskæftigelse. Der vil blive
foretaget en vurdering af om borgeren er berettiget til et aktivitets- og samværstilbud jf.
Lov om Social Service § 104.
Hvis borgeren er visiteret til beskyttet beskæftigelse, kan der som udgangspunkt ikke
kompenseres yderligere via et visiteret aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social
Service § 104.
Princippet for tildeling af indsats er, at der skal tilbydes den mindst indgribende
foranstaltning, der understøtter borgerens behov.
Ovenstående gælder borgere, hvor Lolland kommune er handlekommune, uanset hvilken
kommune borger har ophold i.
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8. Indsatskatalogfor beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103
Borgere under 65 år, der på grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne ikke kan opnå eller
fastholde beskæftigelse på normale
vilkår på arbejdsmarkedet, og som har
en social pension som
forsørgelsesgrundlag.

Målgruppe

Borgere med særlige sociale problemer,
som ikke kan påtage sig et ordinært
arbejde eller deltage i et tilbud om
aktivering/revalidering eller kan opnå
ansættelse i et fleksjob eller i job med
løntilskud til førtidspensionister jf.
reglerne i Lov om Aktiv
Beskæftigelsesindsats.

Formål med indsatsen

At forberede borgeren på et arbejdsliv, i
så ordinære rammer som muligt, men
med respekt for, at det ikke er alle
borgere der kan komme i beskæftigelse
på det ordinære arbejdsmarked.
At understøtte den enkelte borgers
mulighed for, at skabe en tilværelse på
egne præmisser.
At borgeren kan bevare eller forbedre sin
fysiske, psykiske og / eller sociale
funktionsevne, så pågældende kan leve
et så selvstændigt liv som muligt.

Målet med indsatsen

At borgeren udvikler eller vedligeholder
sine kompetencer.
Indsatsplanen (VUM) er
omdrejningspunktet for indsatsen.
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Omfanget af beskyttet beskæftigelse

Borgeren kan bevilges halvdags eller
heldagsplads. Beskyttet beskæftigelse
tilbydes på alle ugens hverdage.
Omfanget vurderes på baggrund af en
konkret og individuel vurdering og med
udgangspunkt i
mindsteindgribenhedsprincippet.
Arbejdstiden aftales mellem borger og
arbejdsgiver og i samarbejde med
Lolland Kommune.
Der kan ikke sættes bestemte
tidsmæssige grænser på tilbud om
beskyttet beskæftigelse.

Kriterier for ophør af bevilling

Bevillingen ophører når borger fylder 65
år.
Visitator kan, efter en individuel konkret
vurdering, med udgangspunkt i
borgerens funktionsevne og ønske om
beskæftigelse, afgøre, at en borger ikke
profiterer af den bevilgede beskyttede
beskæftigelse eller, at borgeren ikke har
den fornødne arbejdsevne.
Hvis borgeren udebliver fra
arbejdspladsen uden at give besked, skal
arbejdspladsen orientere visitator.
Visitator foretager opfølgning med
borger og arbejdsgiver, mhp om
bevillingen skal bringes til ophør.
Ved fraværsperioder på mere end 5
gange i træk, skal arbejdspladsen
orientere visitator, som herefter
foretager opfølgning med borger og
arbejdsgiver, mhp om bevillingen skal
bringes til ophør.
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Lolland Kommune foretager opfølgning
på målet for indsatsen og borgerens
udvikling, for at undgå, at fastholde
borgeren i beskyttet beskæftigelse, hvis
borgeren kan profitere af ansættelse på
det ordinære arbejdsmarked.

Opfølgning

Forudsætningerne for videreførelse, af
det iværksatte tilbud vurderes som
udgangspunkt én gang årligt.
Ved ubegrundet fravær fra
arbejdspladsen mere end tre gange i
træk skal der foretages en revurdering
af, om tilbuddet skal fortsætte under
hensyntagen til borgerens psykiske og
fysiske funktionsniveau.
Beskyttet beskæftigelse ophører når
borgeren er 65 år.

Borgere fra Lolland Kommune der
opholder sig i anden kommune

For borgere fra Lolland Kommune, der
bor i en anden kommune og er tildelt
beskytte beskæftigelse, jf. SEL § 103, er
det Lolland Kommune, der træffer
afgørelser om og tildeler beskyttet
beskæftigelse, jf. SEL § 103.
Udgangspunktet er, at
betalingskommunen også er
handlekommune og dermed har
visitationskompetencen.
Den oprindelige opholdskommunes
handleforpligtelse betyder, at
betalingskommunen fastlægger
serviceniveauet, det vil i praksis betyde,
at det er betalingskommunens
serviceniveau der visiteres efter uanset,
hvilken kommune borgeren bor i. Dette
gælder alle ydelser indenfor
serviceloven, som borgeren er visiteret
til, hvor betalingskommunen har
medvirket til ophold i en anden
- 13 -
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kommune.
Borgeren skal sende klage over
afgørelser til den oprindelige
opholdskommune der er
handlekommune.

Borgere fra andre kommuner der
opholder sig i Lolland Kommune, hvor
oprindelig kommune er
handlekommune

Borgere fra andre kommuner, hvor
Lolland Kommune er handlekommune

For borgere fra andre kommuner, bosat i
Lolland Kommune er det borgerens
oprindelige kommune, der er
handlekommune og betalingskommune.
Ved anmodning, fra anden kommune om
beskyttet beskæftigelse i Lolland
Kommunes eget regi – den Sociale
Virksomhed, retter oprindelig kommune
henvendelse til Center for handicap.
Ved anmodning fra anden kommune om
beskyttet beskæftigelse i offentligt eller
privat regi i Lolland Kommune er det den
oprindelige kommune der selv finder en
arbejdsgiver/arbejdsplads, og selv laver
aftaler mv. med den arbejdslads, hvor
borgeren skal starte.
Proceduren er den samme som for
Lolland Kommunes egne borgere.
Da det er borgerens oprindelige
kommune der er betalingskommune,
skal visitationen sikre, at der foreligger
et betalingstilsagn fra
betalingskommunen.

Sagsbehandlingstid

Der går max 4 uger fra anmodningen om
beskyttet beskæftigelse er modtaget, til
borgeren aflægges besøg – herefter kan
der være op til 12 ugers

sagsbehandlingstid.

Betaling og kørsel

Borgeren skal, som udgangspunkt, selv
transportere sig til og fra sin
- 14 -
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arbejdsplads.
Borgeren skal selv afholde daglig
befordring, til og fra virksomheden inden
for 10 km. Lolland Kommune skal,
derudover, afholde nødvendige
befordringsudgifter. De nødvendige
udgifter er den billigste
befordringsmulighed.
Befordringsudgiften afholdes i henhold til
BEK nr. 483 af 19.5.2011 om aflønning
og befordringsudgifter mv. i beskyttet
beskæftigelse.

Aflønning

Leverandøren skal fastsætte lønnen for
personer i beskyttet beskæftigelse,
således at personen i videst muligt
omfang aflønnes efter indsats.
Der udbetales løn for arbejdet, afhængig
af arbejdets art, men borgerens primære
indtægt er pension. I tilfælde, hvor en
person på grund af betydelig nedsat
funktionsevne kun kan yde en indsats,
der giver en beskeden indtægt, kan der
fastsættes en arbejdsdusør på mindst 5
% af den mindste overenskomstmæssige
løn på det pågældende arbejdsområde.
Aflønning sker i henhold til BEK nr. 483
af 19.5.2011 om aflønning og
befordringsudgifter mv. i beskyttet
beskæftigelse.

- 15 -

Center for Støtte og Vejledning – Februar 2017

Leverandører

I Lolland Kommune er beskyttet
beskæftigelse forankret under Center for
Handicap.
Hvis borgeren ønsker beskyttet
beskæftigelse i privat regi, er det under
forudsætning af at borgeren selv finder
en arbejdsgiver.
For borgere bosiddende i Lolland
Kommune tilbydes der som
udgangspunkt kun beskyttet
beskæftigelse til den Sociale Virksomhed
i Lolland Kommune.
Hvis der er en anden leverandør end
Lolland Kommunen, skal tilbuddet være
godkendt af den stedlige kommune og
under tilsyn af socialtilsynet. Tilbuddet
skal fremgå af tilbudsportalen
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9. Bilag 1: Uddrag af Lov om Social Service:
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende
sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for
at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin
familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i
samarbejde med den enkelte.
§ 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.
Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
§ 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen
er
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om
samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og
4) at yde, en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes
særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i
botilbud efter denne lov.
§ 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med
formålet, jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan
tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte.
Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan
inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk
funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at
bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.
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§ 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.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til
personer med særlige sociale problemer.
§ 105. Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter §§ 103
og 104.
Stk. 2. Socialministeren 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.
§ 106. En produktion, der udføres ved beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og
samværstilbud, må ikke påføre andre virksomheder ubillig konkurrence.
Stk. 2. KL (Kommunernes Landsforening) udarbejder vejledning om kalkulationsregler
for produktionen i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud.
§ 133. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 125, 126, 126 a, 127, 128 og 137 b
og § 137 c, stk. 2, kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 2. Klager over indgreb efter § 126, som udføres af private leverandører, kan
indbringes for det sociale nævn, jf. stk. 1. Klagen indsendes til kommunalbestyrelsen,
som vurderer klagen efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Klager over indgreb efter § 126, som udføres af ansatte i regionale tilbud eller
af private leverandører i tilbud etableret af regionsrådet, kan indbringes for det sociale
nævn, jf. stk. 1. Klagen indsendes til regionsrådet, som vurderer klagen efter § 66 i lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 4. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den
person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over kommunalbestyrelsens
beslutning, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage.
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10. Bilag 2. Uddrag af Retssikkerhedsloven:
Retssikkerhedsloven:
§ 1. Formålet med denne lov er at:
1) sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler
sager,
2) fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig
helhedsorienteret hjælp,
3) forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et
arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
4) fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager.
Sagens oplysning m.v.
§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i
tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.
§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken
hjælp de er berettiget til, og
2) at lade sig undersøge hos en læge, eller blive indlagt til observation og behandling
som led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have
betydning for hjælpen.
§ 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver
samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal
myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre
oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.
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Almindelige klageregler

klageadgang
§ 60. Når det fremgår af lovgivningen, kan kommunalbestyrelsens, herunder
jobcenterets, afgørelser indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg.
Stk. 2. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen.
Dog kan klager over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1,
og §§ 49 og 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tillige indbringes for
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.
Stk. 3. Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser
der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for
anden administrativ myndighed.
§ 61. Hvis der opstår uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser, kan sagen
indbringes for Ankestyrelsen.

Pligt til at genvurdere sagen
§ 66. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen,
vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal
en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Er en afgørelse
truffet efter bemyndigelse, jf. § 9, stk. 9, skal klagen sendes til og vurderes af den
kommune, der efter § 9, stk. 7, eller § 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om
social service.
Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse
for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. Social- og
indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at myndigheden skal benytte et særligt
skema som led i genvurderingen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
Klagefrister
§ 67. Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse
om afgørelsen.
Stk. 2. Styrelseschefen kan se bort fra, at fristerne ikke er overholdt, når der er særlig
grund hertil. Afgørelser om at se bort fra klagefrister og afgørelser om klagefristernes
beregning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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11. Bilag 3: Vejledning til Lov om Social Service § 103:
132. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere med
begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Målgruppen for bestemmelsen er
borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige
sociale problemer, som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere, som ikke kan
påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i et tilbud om aktivering eller revalidering
eller opnå ansættelse i et fleksjob eller i et job med løntilskud for førtidspensionister.
Vedrørende aktivering, revalidering, fleksjob og løntilskud henvises til lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, der hører under
beskæftigelsesministeriets ressort.
Borgere i beskyttet beskæftigelse har som oftest social pension, kontanthjælp eller
starthjælp som hovedforsørgelsesgrundlag.
133. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er egnede tilbud om beskyttet
beskæftigelse til de målgrupper, der er nævnt i loven, enten i kommunalt, regionalt eller
privat regi.
134. Hvor »beskyttet beskæftigelse« tidligere var betegnelsen for
beskæftigelsesaktiviteter, der blev organiseret på beskyttede værksteder, omfatter
»beskyttet beskæftigelse« nu også beskæftigelse, der kan etableres under andre
organisatoriske rammer, f.eks. i forbindelse med andre offentlige tilbud. Det
kan være i tilknytning til boformer for borgere med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, og det kan være i tilknytning til forsorgshjem, væresteder, varmestuer og
sociale caféer mv. Et tilbud om beskyttet beskæftigelse kan også tilrettelægges således,
at det kombineres med et tilbud om specialundervisning
efter Undervisningsministeriets regler. For yderligere information om specialundervisning
til voksne henvises til Undervisningsministeriet. Der kan også organiseres beskyttet
beskæftigelse i private virksomheder. Det kan ske ved at udstationere
en gruppe borgere fra et beskyttet værksted til en virksomhed, i stedet for at flytte
produktionen fra virksomheden til et beskyttet værksted, og det kan også ske ved at
indgå en aftale med en virksomhed om oprettelsen af én eller flere beskyttede
enkeltpladser i virksomheden på nærmere aftalte vilkår.
Det anbefales, at det i forbindelse med et tilbud om beskyttet beskæftigelse overvejes,
hvordan tilbuddet kan sammensættes, så det understøtter, at den enkelte borger på sigt
kan få tættere tilknytning til det almindelige arbejdsmarked.
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I denne forbindelse kan det f.eks. afklares, hvorvidt en person i beskyttet beskæftigelse
gennem oplæring og uddannelse kan varetage arbejdsopgaver i en almindelig
virksomhed med den nødvendige støtte.
135. Beskyttet beskæftigelse består i udførelsen af opgaver, der indgår som et led i en
produktion af varer eller tjenesteydelser. Det kan f.eks. bestå i udførelsen
af enkle afgrænsede arbejdsfunktioner, der kan udskilles fra et mere omfattende
produktionsforløb, der skal udføres i tilknytning til en produktion i en virksomhed. Det
kan være montage- og pakkearbejde. Men det kan også være arbejdsfunktioner af anden
art f.eks. varetagelsen af servicefunktioner i forbindelse med kantinedrift, cafedrift eller
opgaver af kontormæssig karakter.
136. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til
borgere med særlige sociale problemer. Beskæftigelsesforløbet kan have karakter af
oplæring eller optræning. Beskæftigelsesforløbet kan tilbydes borgere med ophold i en
boform efter servicelovens § 110, stk. 1,dvs. forsorgshjem og lignende eller til andre
borgere med tilsvarende problemer i tilknytning til denne
boform. Tilbuddet kan imidlertid også etableres uafhængigt af botilbud, f.eks. i
forbindelse med aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, jf. kapitel 137
nedenfor, på lignende vis som beskyttet beskæftigelse. For borgere, der er særligt
socialt belastet, f.eks. som følge af misbrugsproblemer, kan det være hensigtsmæssigt,
at kommunen gør brug af de værksteder mv. der er tilknyttet boformerne efter § 110 til
de særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, beskyttet beskæftigelse mv.
137. Et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb kan f.eks. omfatte deltagelse i den
interne drift i en boform efter § 110 eller et aktivitets- og samværstilbud
(værested, social café, varmestue mv.) efter § 104. Der henvises tillige til afsnit VI.
Dette kan bestå i rengøring, vask, køkkenarbejde, alm. vedligeholdelse og
værkstedsarbejde mv. Derudover kan det bestå i deltagelse i aktiviteter f.eks. i form af
planlagt undervisning og kulturelle arrangementer, idrætsaktiviteter andre
livskvalitetsforbedrende tilbud, der indgår i den samlede indsats for deltageren
I beskæftigelsesforløbet. Tilbuddet skal være afpasset den enkeltes ønsker og
muligheder.
138. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder regler om jobcentrenes mulighed
for at give aktive tilbud til ledige, herunder til kontanthjælps og starthjælpsmodtagere
samt dagpengemodtagere. Sigtet med disse tilbud er, at de skal være midlertidige og
kvalificere den ledige til arbejde. Jobcentrene har mulighed for i konkrete sager at
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beslutte, at et beskæftigelsesforløb, der er oprettet som beskyttet beskæftigelse eller
særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens § 103, stk.1 og 2, vil kunne
gives som et tilbud efter reglerne i § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Det er en klar forudsætning, at forløbet for den enkelte ledige, der
gives et sådant tilbud, kan leve op til reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
herunder at det opfylder formålet med aktiveringen, at det er et relevant tilbud for den
enkelte med henblik på den korteste vej ud af ledigheden, og at det indgår i personens
jobplan efter reglerne herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil førtidspensionister i øvrigt kunne
ansættes i løntilskudsjob på private eller offentlige virksomheder. Der gælder for disse
typer ansættelser særlige regler med hensyn til forholdet mellem antal ansatte med
og uden løntilskud, krav om, at løntilskudsstillingen skal medføre en nettoudvidelse af
antallet af ansatte i virksomheden, eller alternativt krav om at stillingen
skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig
reduktion af arbejdstiden eller afskedigelse på grund af forseelse.
§ 105. Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter §§
103 og 104.
Stk. 2. Socialministeren 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.
139. De nærmere regler om aflønning, mv. i medfør af servicelovens § 105 er fastsat i
bekendtgørelse nr. 628 af 15. juni 2006 om aflønning og befordringsudgifter
mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og
samværstilbud. Bekendtgørelsens regler vedrører aflønning i beskyttet
beskæftigelse, jf. § 103, stk. 1, og aflønning i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb,
jf. § 103,
stk. 2. Endvidere indeholder bekendtgørelsen reglerne om støtte til befordringsudgifter
mv.
§ 1. Kommunen skal fastsætte lønnen for personer i beskyttet beskæftigelse, således at
personen i videst muligt omfang aflønnes efter indsats. Stk. 2. Kommunen skal fastsætte
lønnen således:
1) Personer, der er i beskæftigelse, får i videst muligt omfang løn efter indsats.
2) I tilfælde, hvor løn efter indsats ikke er et egnet aflønningsgrundlag, anvendes timeløn
efter en arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde.
3) I tilfælde, hvor en person der på grund af betydelig indsats, som giver en meget
beskeden indtjening, kan arbejdsdusør fastsættes til mindst 5 pct. af den mindste
overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde.
- 23 -

Center for Støtte og Vejledning – Februar 2017

140. I medfør af bekendtgørelsens § 1 fastsætter kommunalbestyrelsen lønnen for
borgere i beskyttet beskæftigelse efter § 103, stk.1, således: 15. februar 2011 36 Nr. 10.
1) Borgere, der er i beskæftigelse, får i videst mulig omfang løn efter indsats.
2) I tilfælde hvor løn efter indsats ikke er et egnet aflønningsgrundlag, anvendes timeløn
efter en arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde.
3) I tilfælde hvor en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde
en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan en arbejdsdusør fastsættes til
mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende
arbejdsområde.
§ 3. Kommunen skal aflønne personer, som deltager i særligt tilrettelagte
beskæftigelsesforløb, og som ikke er omfattet af bestemmelserne om tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, med en arbejdsdusør, der fastsættes af
kommunalbestyrelsen.
141. Hvis en person har fået tilbudt et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, skal
reglerne om ydelser i lov en aktiv beskæftigelsesindsats så vidt muligt anvendes. I de
tilfælde, hvor der ikke er tale om et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
skal kommunen aflønne borgere, som deltager i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb,
jf. bekendtgørelsens § 3, med en arbejdsdusør, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.
142. Kommunalbestyrelsen skal ikke udbetale løn eller anden form for vederlag til
borgere, der er visiteret et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, jf.
afsnit VI. Tilbydes en person i tilknytning til et tilbud efter § 104 beskyttet beskæftigelse
efter § 103, finder reglerne om aflønning i beskyttet beskæftigelse anvendelse. Den
kommunale myndighed kan beslutte, at borgere, der er visiteret til aktivitets- og
samværstilbud, skal betale helt eller delvist for materialer, der ikke medgår til en
produktion. Tilsvarende gælder vedrørende udflugter for de pågældende.
143. Borgere, der udfører lønnet arbejde efter reglerne om beskyttet beskæftigelse, jf.
servicelovens § 103, stk. 1, skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra
virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden, jf. dog
nedenfor om borgere, der er visiteret til tilbud efter § 104. Nødvendige merudgifter
derudover skal afholdes af kommunen. Kommunen skal kun afholde de nødvendige
udgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmulighed, idet der ved beregning
af den billigste mulighed skal tages hensyn til, om Skatteministeriets regler om
befordringsfradrag kan anvendes. Kommunen skal afholde udgiften til befordring
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for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til
aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104. Tilsvarende gælder, hvis en person
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i tilknytning til et aktivitets- og
samværstilbud også er visiteret til beskyttet beskæftigelse.
§ 106. En produktion, der udføres ved beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og
samværstilbud, må ikke påføre andre virksomheder ubillig konkurrence.
Stk. 2. KL (Kommunernes Landsforening) udarbejder vejledning om kalkulationsregler for
produktion i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud.
144. En produktion eller en serviceydelse, som helt eller delvis udføres ved medvirken af
borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse i henhold til § 103, må ikke påføre
andre virksomheder urimelig konkurrence.
145. KL udarbejder en vejledning om kalkulationsregler for produktionen i beskyttet
beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud.
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12. Bilag 4 - Voksenudredningsmetoden - VUM
Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i nedenstående figur.
Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af
borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling
til, hvilke temaer der er relevante at anvende.

VUM indeholder 2 vurderinger. En temavurdering og en samlet vurdering.
Teamvurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den
samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den
samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de enkelte temaer.
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Den samlede vurdering er visitators faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer
og begrænsninger.
Temavurdering er skaleret med tal:
0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
1 = Let problem (en smule, lidt)
2 = Moderat problem (middel, noget)
3 = Svært problem (omfattende, meget)
4 = Fuldstændigt problem (total, kan ikke)
Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver:
A = intet problem
B = let problem
C = Moderat problem (middel, noget)
D = Svært problem (omfattende, meget)
E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)
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