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Formålet med ydelsen 

 
Formålet med den tidlige forebyggende indsats er hjælp til selvhjælp samt at aktivere borgerens egne ressourcer og 
netværk, så borgeren kan opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse. 
 
Indsatsen kan foregå gruppebaseret eller individuelt for en afgrænset periode. 
 
 

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 82. 
 
Tidlig forebyggende indsats 
 
Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte  
 
§ 82 a. 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 kun-
ne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale pro-
blemer forværres. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
 
Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte  
 
§ 82 b. 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 kommu-
nalbestyrelsen 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. 
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Målgruppe for ydelsen 

Målgruppen for tidlig forebyggende indsats er borgere over 18 år med lettere nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller lettere sociale problemer samt borgere, som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale 
problemer.  
 
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. 
 
Målgruppen er borgere, der bor i selvstændig bolig, og som har behov for hjælp og støtte til at mestre hverdagen i 
egen bolig. Der vil ligeledes kunne gives støtte til fx unge, der bor hos forældre, og som er på vej ud i egen bolig. 
 
På baggrund af en råd og vejledningssamtale vurderer myndighedsrådgiveren, om borgeren kan bevilliges en indsats 
efter SEL § 82. Der stilles ikke krav om udarbejdelse af udredning efter Voksenudredningsmetoden inden bevilling 
af tilbud efter SEL § 82.  

 
 

Ydelsens indhold og omfang 

Formålet er at støtte borgeren til selvstændighed og mestring samt inklusion i samfundets fællesskaber, så borgeren 
bliver i stand til at mestre eget liv på egne præmisser. 
 
Den tidlige forebyggende indsats har fokus på hjælp til selvhjælp, på at aktivere egne ressourcer og skabe sociale net-
værk, som både kan blive en del af hverdagen og være en støtte fremover.  
 
Støtten tilbydes borgere, som ønsker hjælp til selvhjælp og/eller udvikling af færdigheder. Dette kan være at skabe 
struktur i forhold til personlig hygiejne, praktiske/huslige gøremål, huske og håndtere medicin, opretholde og mod-
tage læge og tandlægebehandling, ledsagelse med offentlige transportmidler, kontakt med offentlige myndigheder, 
brevlæsning mv. 
 
Støtten kan også tilbydes borgere, der har behov for samtaler i forhold til at skabe en forandring i form af selvstæn-
dighed og mestring af eget liv på egne præmisser.  
 
Indsatser, der leveres som individuelle forløb, kan maksimalt bevilges i 6 måneder. Indsatsen kan ikke forlænges ud 
over de 6 måneder. Ved fortsat behov for støtte foretager kommunen en vurdering af, om der skal bevilges andre for-
mer for støtte, fx gruppeforløb eller socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. 
 
Støtten har et socialpædagogisk afsæt, uanset om den bevilges som gruppeforløb eller som et individuelt forløb. Der 
således om ikke tale om psykologbehandling, samtaleterapi, sygepleje eller lignende. 
 

Alt efter borgerens konkrete behov kan støtten suppleres med andre former for indsatser fx ved støtte til deltagelse i 
Klubbens øvrige aktiviteter og samfundets fællesskaber. 
 
 

Sagsbehandlingstid 

Op til 4 uger fra ansøgning til afgørelse.  
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Leverandør  

Det er kommunens interne bostøttekorps eller Klubben, der leverer indsatsen. 
 
Der er ikke frit valg af leverandør til levering af støtte efter servicelovens § 82 a og b, og der kan ikke stilles krav om, 
at det er en bestemt person, der udfører støtten eller ikke udfører støtten. 

 
 

Betaling  

Der er ingen egenbetaling.   
  
Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde eventuelle udgifter til aktiviteter i forbindelse med støtten, fx kørsel. 

 
 

Opfølgning 

Støtten ophører, såfremt borgeren ikke længere har brug for støtten, ikke 
ønsker denne eller ikke profiterer af støtten. Hvis borgeren aflyser tre kontakter inden for kort tid, kontakter leve-
randøren myndighedsrådgiver, som tager stilling til, om støtten skal fortsætte. 
 
Leverandøren følger op med borgeren hver 3. måned og myndighedsrådgiver orienteres.  
 
Ved gruppeforløb følges op efter endt forløb og myndighedsrådgiver orienteres.  

 
 

Særlige bemærkninger 

Afgørelser efter § 82 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
 
Kommunen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning og vejledningsforløb efter SEL § 12. Denne type rådgivning og 
vejledning har snitflader til den tidlige forebyggende indsats efter SEL 82 a og b.     
 

Gruppeforløb starter op flere gange om året, og borgere vil blive henvist til det først mulige forløb. 
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