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§ 103 Beskyttet beskæftigelse

Formålet med ydelsen
Formålet er, at:
• sikre, at borgere med nedsat funktionsevne har de samme muligheder for at bruge deres evner og få et indhold i
tilværelsen, som andre borgere uden betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
• fremme borgerens faglige og sociale kompetencer, så borgeren i videst muligt omfang opnår eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.
• fremme borgerens livskvalitet og selvværd ved at deltage i et arbejdsmæssigt fællesskab.
• borgeren får en hverdag med indhold og struktur, der udvikler og understøtter funktionsevnen, og dermed øger
livskvalitet, trivsel og selvtillid.

Lovgrundlag
Servicelovens § 103
§ 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.

Målgruppe for ydelsen
Målgruppen er borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Det er en betingelse, at borgeren modtager førtidspension.
Borgere, der har nået folkepensionsalderen, falder uden for målgruppen og er ikke berettiget til tilbud om beskyttet
beskæftigelse.
Som udgangspunkt er målgruppen borgere, som i udredningen efter voksenudredningsmetoden har moderate problemer (2) eller svære problemer (3) i mindst et af de relevante temaer: samfundsliv og socialt liv.
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I den samlede faglige vurdering vil borgeren have moderate problemer (C) eller svære problemer (D), som betyder
at borgeren ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet selv med særlige vilkår.
Målgruppen omfatter ikke borgere med ingen problemer (A) og lette problemer (B). Det skyldes, at beskyttet beskæftigelse er rettet mod borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
Ligeledes er borgere med fuldstændige problemer (E) som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Dette skyldes, at beskyttet beskæftigelse er rettet mod borgere, der har en rest arbejdsevne med henblik på at bevare eller opnå tilknytning til en produktion af beskæftigelsesmæssig karakter.

Ydelsens indhold og omfang
Indhold
Et tilbud om beskyttet beskæftigelse skal tilgodese den enkeltes ønske om at få indhold, struktur og et aktivt arbejdsliv samt mulighed for at udvikle, lære og vedligeholde færdigheder og arbejdsidentitet.
Beskyttet beskæftigelse kan foregå enten i beskyttede værksteder, eller i virksomheder, hvor der er behov og mulighed for at udføre arbejdsopgaver af personer med betydelig nedsat funktionsevne.
Som udgangspunkt prioriterer Albertslund Kommune dagtilbud tæt beliggende på borgerens bopæl.
Omfang
Beskæftigelsen finder sted i dagtimerne 3-4 dage om ugen.
Hvis borgeren bor hjemme hos forældrene, vil udgangspunktet dog være 5 dage om ugen.
Da beskyttet beskæftigelse defineres som et dagtilbud, kan det ikke kombineres med andre dagtilbud, dog kan det
kombineres med andre samværstilbud.
Det er borgerens funktionsniveau og formålet med indsatsen, der er afgørende for, hvilket relevant tilbud borgeren
bevilges.

Sagsbehandlingstid
8 uger fra ansøgningstidspunktet til afgørelsen.

Leverandør
Kommunen vælger leverandør og tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.
Kommunen samarbejder blandt andet med Job & Aktivitetscenter Vestegnen i Brøndby Kommune, og der vil som
udgangspunkt blive peget på et af deres tilbud.
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Betaling
Egenbetaling i forhold til den kost som indtages på arbejdspladsen, samt udgifter til transport indenfor en afstand
af 10 km fra arbejdspladsen.
Borgere, der modtager førtidspension, kan modtage arbejdsdusør .

Opfølgning
Der følges som udgangspunkt op én gang årligt.
Hvis borgeren bor i et længerevarende botilbud eller tilsvarende, følges der op på dagtilbuddet samtidig med, at der
følges op på botilbudsdelen.

Særlige bemærkninger
Aflønning og befordring/befordringsgodtgørelse ydes efter regler fastsat i bekendtgørelse efter servicelovens § 105.
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Bilag 1: Klageadgang

En borger kan både klage over kommunens afgørelser og over selve sagsbehandlingen. Det er som udgangspunkt
kun den borger, afgørelsen eller sagsbehandlingen retter sig mod, der kan klage.
En klage kan fremsættes skriftligt såvel som mundtligt. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er modtaget. Kommunen genvurderer afgørelsen på baggrund af klagen. Fastholdes afgørelsen fremsendes
klagen og sagens akter til behandling i Ankestyrelsen med kopi til borgeren.
Klager over sagsbehandlingen behandles som udgangspunkt af nærmeste leder, medmindre klagen er stilet til andre.
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