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§ 108 Længerevarende botilbud eller
tilsvarende oprettet efter
almenboliglovens § 105

Formålet med ydelsen
Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for de borgere, som har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne,
og som har brug for omfattende hjælp i dagligdagen.
Der tages udgangspunkt i borgerens behov og ydes en rehabiliterende indsats, som støtter op om borgerens udvikling
og/eller vedligeholdelse af funktionsniveauet, så allerede opnåede færdigheder ikke mistes.
Indsatsen skal føre til, at borgeren kan leve et så normalt liv som muligt (mestring af eget liv).
Botilbuddet skal tilgodese borgerens behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg
eller behandling.

Lovgrundlag
Servicelovens § 108
§ 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.

Målgruppe for ydelsen
Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov
for omfattende hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.
Borgeren har brug for massiv støtte og er afhængig af, at andre klarer mange af dagligdagens opgaver enten på vegne
af borgeren eller sammen med borgeren. Det er borgere, som har brug for en fysisk ramme for at kunne vedligeholde,
udvikle og undgå tab af fysiske og psykiske færdigheder. Der er brug for en høj grad af kontinuitet og døgndækning.
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Det er afgørende, at behovet ikke kan løses i et mindre omfattende tilbud, herunder i et midlertidigt botilbud (§ 107),
eller i eget hjem med socialpædagogisk støtte (§ 85). Derudover er det en forudsætning, at borgeren har behov for
støtte i form af pædagogisk hjælp med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder.
Målgruppen kan desuden omfatte personer, der skal underlægges mentalundersøgelse, samt personer der i henhold
til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som
skal undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse.
Endelig kan målgruppen omfatte personer, der som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en
boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn, herunder med
mulighed for administrativ anbringelse.
Målgruppen til et længerevarende botilbud adskiller sig fra målgruppen til et midlertidigt botilbud ved, at borgerens
funktionsniveau er varigt nedsat. Samtidig adskiller det sig fra plejeboliger ved, at der er tilknyttet socialpædagogisk
personale frem for plejepersonale. Som udgangspunkt er målgruppen borgere, som i udredningen efter
voksenudredningsmetoden har moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i
størstedelen af VUM temaerne.
I den samlede faglige vurdering vil borgeren have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Borgeren vil oftest have behov for en kombination af flere typer støtte, fx socialpædagogisk indsats kombineret med
personlig pleje. Ofte vil der være et omfattende behov for varig støtte. I forhold til den samlede vurdering vil
hovedmålgruppen derfor være borgere med svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E). Borgere med
ingen problemer (A), lette problemer (B) eller moderate problemer (C) er som udgangspunkt ikke omfattet af
målgruppen. Det skyldes at denne målgruppe oftest ikke har et varigt behov for botilbud.

Ydelsens indhold og omfang
Indhold
Indsatsen dækker et samlet tilbud af social pædagogisk støtte, praktisk hjælp og pleje, træning og ledsagelse. Der
kan også være tilknyttet internt dagtilbud. Det er tilbud med døgndækning.
Visitation sker på baggrund af en aktuel beskrivelse og vurdering af den enkeltes funktionsniveau efter
voksenudredningsmetoden. Botilbuddet er et døgntilbud, der matcher borgerens funktionsniveau og behov for støtte.
Visitationen er en forvaltningsmæssig afgørelse med vurdering af, hvad borgeren skal bevilges og der træffes på den
baggrund en skriftlig afgørelse med begrundelse, klagevejledning og regelgrundlag.
Aktiviteterne er bestemt af målgruppen, kommunens bestilling og den enkeltes behov for støtte og hjælp til
almindelige dagligdags funktioner indenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktiske opgaver som fx indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask
Personlig pleje og omsorg
Sundhed, herunder kostvaner og medicinsk behandling
Fastholdelse og udvikling af personlige færdigheder
Ledsagelse/transport
Økonomi/administrative forpligtigelser
Kommunikation og evt. anvendelse af kommunikationshjælpemidler
Fritid/samvær/netværk
Samarbejde med læger, sagsbehandlere mv.

Albertslund Kommune kan også tilbyde denne omfattende støtte i boliger, som er oprettet efter almenboliglovens §
105. Her udgør boligen rammen, og borgeren kan modtage relevant støtte som f.eks. socialpædagogisk støtte efter
servicelovens § 85 og/eller praktisk og personlig hjælp efter servicelovens § 83. Målgruppen og plejens omfang er i
disse tilfælde ens for begge boligtyper, og refereres til som længerevarende botilbud.
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Det afgørende er, hvilket juridisk grundlag botilbuddet er oprettet efter og godkendt til på Tilbudsportalen.
Omfang
•

Døgndækning (sovende eller vågen nattevagt)

Borgeren har som udgangspunkt beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud ved siden af botilbuddet
op til 4 gange om ugen samlet set, dvs. inkl. klubtilbud.

Sagsbehandlingstid
10 uger fra ansøgningstidspunktet til afgørelsen.

Leverandør
Borgeren har som udgangspunkt frit valg til at vælge botilbud. Kommunen yder vejledning om dette.
Rammerne for frit valg er:
•

det ønskede botilbud er en boligtype, som er omfattet af fritvalgsreglerne

•

tilbuddet svarer fagligt og økonomisk til det tilbud, som kommunen har peget på (det må ikke være væsentligt
dyrere)

•

tilbuddet fremgår af Tilbudsportalen.

Hvis borgeren vælger et tilbud, der er beliggende i en anden kommune, skal borgeren også godkendes efter denne
kommunes regler (dobbeltvisitation).

Betaling
Længerevarende botilbud, § 108
Borgeren betaler egenbetaling. Borgeren får udleveret et boligdokument. Egenbetalingen fastsættes på grundlag af
boligens omkostninger og borgerens indtægt. Egenbetalingen reguleres én gang årligt. Borgeren betaler selv for
tjenesteydelser, som f.eks. kost, vask og ture med botilbuddet. Borgeren dækker selv eget forbrug i øvrigt.
Boliger oprettet efter almenboliglovens § 105
Ved ophold i boliger oprettet efter almenboligloven har borgeren en lejekontrakt og betaler husleje direkte til
boligselskabet. Niveauet for boligudgiften er ikke afhængig af omkostninger og indtægter. Borgeren har mulighed for
at søge boligstøtte. Hvis borgeren har en begrænset funktionsevne, kan en værge hjælpe til, hvis borgeren skal have
en almen bolig med lejekontrakt. Borgeren betaler selv for tjenesteydelser, som f.eks. kost, vask og ture med
botilbuddet. Borgeren dækker selv eget forbrug i øvrigt.
Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har besluttet, at borgeren skal have et rådighedsbeløb på 2.800 kr.,
når faste udgifter er betalt. Det betyder, at borgeren aldrig kommer til at betale mere for opholdet, end at borgeren
har dette rådighedsbeløb.
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Opfølgning
Der foretages opfølgning hvert 2. år, medmindre konkrete hensyn tilsiger andet. Der følges op på borgerens
dagtilbud samtidig med opfølgningen på botilbuddet.

Særlige bemærkninger
Tilbuddet gives ofte i kombination med enten beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud servicelovens
§§ 103 og 104, og de nævnte tilbud skal ses i en sammenhængende indsats over for borgeren.
Der kan også ydes ledsagelse efter servicelovens § 97 eller praktisk og personlig hjælp efter servicelovens § 83.
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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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