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1. Indledning
I Sorø Kommune er serviceniveauet på handicap og udsatte voksne-området fastlagt ved kvalitetsstandarder for de enkelte tilbudsområder.
Denne kvalitetsstandard beskriver Sorø Kommunes serviceniveau for midlertidige botilbud –
servicelovens § 107, til borgere med betydelige fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger, samt længerevarende botilbud – servicelovens § 108, til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Kvalitetsstandarden indeholder oplysninger om Sorø kommunes serviceniveau inden for botilbudsområdet. Kvalitetsstandarden er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske
mål og det godkendte budget. Den beskriver således det kommunale serviceniveau og de indsatser, som borgere med særlige behov i Sorø kommune kan modtage i botilbud.
I Sorø Kommune er det ikke en forudsætning for modtagelse af støtte, at borgeren har en
diagnose, men borgeren skal være indstillet på at gennemgå et afklarings-og/eller udredningsforløb, inden der træffes afgørelse om indsats.
Formålet med kvalitetsstandarden er:
- at sikre en klar og tydelig politisk fastlæggelse af serviceniveauet
- at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til botilbud
- at man som borger kan se, hvilken service man kan forvente i relation til botilbud
- at kvalitetsstandarden kan udgøre et arbejdsredskab for:
o sagsbehandlerne der træffer afgørelser om tildeling af indsatser på området
o ledere og medarbejdere hos udførerne, der leverer indsatsen hos borgerne.
Kvalitetsstandarden er tilgængelig på www.soroe.dk og kan udleveres efter ønske, da borgerne skal have mulighed for at kende serviceniveauet i Sorø Kommune.
Nærværende kvalitetsstandard erstatter Sorø Kommunes tidligere besluttede serviceniveau for
midlertidige og længerevarende botilbud jf. Servicelovens §§ 107 og 108.
2. De overordnede rammer
2.1 Sorø Kommunes værdier
Byrådet har besluttet, at Sorø Kommune skal basere sin virksomhed på et fælles værdisæt.
-

Troværdighed
Engagement og arbejdsglæde
Åbenhed, dialog og anerkendelse

Hensigten er, at alle skal arbejde ud fra et fælles værdisæt.
Værdierne skal være gennemgående for den måde, medarbejderne varetager de kommunale
opgaver på, uanset hvilket fagområde og uanset hvilken type opgave der er tale om.
Ved at arbejde helhedsorienteret skabes det bedste udgangspunkt for, at borgerne får den
service de kan forvente ud fra de rammer, som allerede foreligger.
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2.2 Lovgrundlaget
Serviceloven § 107.
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund
af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer
har behov for det.
Stk. 2. kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for
omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der
har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan
klare sig uden støtte.

Botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 adskiller sig fra længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 og fra almene ældre- og handicapboliger efter almenboliglovens
§ 105. Forskellen er, at det ved visitationen af en borger til et midlertidigt botilbud vurderes,
at borgerens behov for et botilbud ikke er varigt, men har et progressionspotentiale af en størrelsesorden, som betyder, at borgeren efter en korterevarende indsats på maksimalt 1 – 2 år
kan mestre eget liv med mindre indgribende støtte.
Serviceloven § 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.
Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden
kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at
den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen
og tilflytningskommunen.
Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle,
samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives
efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller
sindslidelse, jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.
Tildeling af ydelser efter serviceloven, skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp jf. SEL § 81, ligesom indsatsen skal tilrettelægges ud
fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte borger jf. SEL §
1.
2.3 Handicappolitik for Sorø Kommune
Byrådet vedtog i februar 2017 en handicappolitik for Sorø Kommune, som skal sikre et anerkendt og lighedsskabende fundament, som understøtter, at borgere med funktionsnedsættelser ligestilles med øvrige borgere i kommunen.
I Sorø Kommune er handicapområdet defineret bredt, i lighed med ovenstående definition fra
FN’s Handicapkonvention. Det vil blandt andet sige, at der ikke skelnes mellem typer af funktionsnedsættelser. Handicappolitikken omfatter således alle borgere med handicap, både borgere med fysisk funktionsnedsættelse, borgere med udviklingshæmning, borgere med udviklingsforstyrrelser, borgere med sindslidelser m.fl.
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Handicappolitikken kan læses i sin fulde længde på nedenstående link:
https://soroe.dk/media/1761829/handicappolitik-2017-2021.pdf
2.4 Formål med støtte i botilbud
Formålet med at tilbyde borgere omsorg, hjælp og støtte i botilbud, er at borgeren får mulighed for at udvikle sine færdigheder, så det bliver muligt at leve et liv på egne præmisser.
Støtten og hjælpen tilrettelægges ud fra borgernes behov og forudsætninger, og i samarbejde
med borgeren. Der kan være tale om oplæring, udvikling af sociale funktioner, fysisk genoptræning og vedligeholdelse af færdigheder. Støtten gives, så borgeren bliver i stand til at leve
et så selvstændigt liv som muligt, og får styrket sine muligheder for at kunne deltage aktivt i
samfundslivet. Der kan f.eks. være tale om:






Socialpædagogisk støtte, således at borgeren efter en periode kan vende tilbage til
egen bolig, evt. med mindre støtte efter den sociale lovgivning
Udvikling og vedligeholdelse af færdigheder
Hjælp og støtte til at indgå i sociale sammenhænge, samt hjælp og støtte til aktiviteter
og deltagelse i aktiviteter, eller til f. eks. at klare hverdagens gøremål
Personlig og praktisk hjælp
Fysisk genoptræning

3. Visitation til botilbud
3.1 Opstart på visitation til botilbud
Borgere og pårørende der har brug for hjælp og støtte, kan henvende sig til den sagsbehandler i kommunen, som vedkommende allerede har kontakt til, eller borgeren/den pårørende
kan henvende sig direkte til Social Service, Team handicap og psykiatri, Rpdhusvej 8, 4180
Sorø, socialservice@soroe.dk
Når borgeren henvender sig til Team handicap og psykiatri, bliver henvendelsen registreret på
borgerens sag. Senest 10 dage efter modtagelse af ansøgningen/henvendelsen får borgeren
en kvittering, hvor det fremgår at borgeren vil blive inviteret til et møde med en sagsbehandler.
Ved mødet med borgeren og eventuelt borgerens pårørende/bisidder, vil der blive givet råd og
vejledning i forhold til de støtte muligheder der er via serviceloven, samt orienteret om proceduren for den videre sagsbehandling, herunder hvilken udredning af borgerens funktionsniveau der er behov for.
Borgeren skal give samtykke til, at sagsbehandleren kan indhente alle relevante oplysninger i
forbindelse med sagsbehandlingen. Det gøres ved, at borgeren eller dennes værge underskriver en samtykkeerklæring. Samtykket omfatter også, at borgerens sag behandles på møde i
Visitationsudvalg på voksenhandicapområdet.
3.2 Visitationsprincipper
Sorø Kommune har en målsætning om, at det er borgernes ressourcer og muligheder der er i
centrum, og målet med kommunens indsatser er at støtte den enkelte i at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne.
Borgeren skal opleve at blive mødt, anerkendende, involverende, imødekommende og med
positive forventninger.
Der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der understøtter borgerens behov.
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Det er borgerens sagsbehandler, der vurderer borgerens behov for hjælp, ud fra de oplysninger der er indhentet, samt de personlige samtaler der har været med borgeren og eventuelt
pårørende. Vurderingen foretages med afsæt i borgerens funktionsnedsættelse og en afklaring
af hvad borgeren selv kan, og hvad der skal gives støtte/kompensation til.
Sagsbehandleren udarbejder udredning og faglig vurdering via voksenudredningsmetoden, og
borgerens sag behandles af Visitationsudvalget på voksenhandicapområdet.
Visitationsudvalget træffer på baggrund af sagens oplysninger afgørelse om, om borgeren er
berettiget og i målgruppen for et botilbud.
Borgeren modtager en skriftlig afgørelse, det vil fremgå af afgørelsen hvilken støtte borgeren
er berettiget til at modtage, der vil også være en begrundelse for afgørelsen, samt oplysninger
om hvordan der kan klages over afgørelsen.
Hvis borgeren bevilges et botilbud, vil det fremgå af afgørelsen hvad formålet med indsatsen
skal være.
Borgeren vil blive tilbudt en individuel handleplan i botilbuddet jf. SEL § 141, som opsætter
mål for støtten, herunder de forventninger der er til borgerens deltagelse, og som gør det muligt for borger og sagsbehandler løbende at følge op på indsatsen.
Modtager borgeren et afslag på ansøgning om botilbud, vil det af afslaget fremgå hvad begrundelsen for afslaget er, samt hvordan der kan klages over afslaget.
3.3 Voksenudredningsmetoden og funktionsniveauer
Voksenudredningsmetoden (VUM) bidrager til at systematisere sagsbehandlingen og udredningen, herunder de oplysninger som er relevante at opsamle og registrere i forløbet – fra der
modtages en henvendelse om hjælp, til der følges op på den leverede indsats. Voksenudredningsmetoden til formål at understøtte en målrettet og lovmedholdelig sagsbehandling på området. Metoden skal dermed understøtte, at sagsbehandlingen følger en række centrale principper for god sagsbehandling, bl.a.:
•
•
•
•
•
•

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

For at sikre dette bygger metoden på systematiske arbejdsgange fra borgerens henvendelse
(sagsåbning) til opfølgning på den iværksatte indsats (sagsopfølgning), ligesom den baserer
sig på en række understøttende skabeloner og redskaber som for eksempel § 141- handleplan, indsatsplan og afgørelse.
Metoden understøtter entydig kommunikation og koordinering med botilbuddet, ligesom metoden gør det muligt at foretage den nødvendige koordinering med øvrige forvaltninger og
eksterne samarbejdspartnere som f.eks. læger og hospitaler. Og endelig skaber metoden
grundlag for levering, opfølgning og generering af relevant ledelsesinformation.
Voksenudredningsmetoden består af 11 teamer. Der er inddelt i tre niveauer.
Niveau 1: Kroppens funktioner/socialt problem: Tre temaer
Under de tre første temaer, fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse og socialt problem skal sagsbehandleren dokumentere de rent faktuelle forhold, som vedrører borgerens funktionsnedsættelse, det vil sige borgerens funktionsniveau uden hjælpemidler.
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Niveau 2: Aktiviteter og deltagelse: Syv temaer
Udredningen af hvordan funktionsnedsættelsen påvirker borgerens liv, foretages derefter gennem de resterende syv temaer, som vedrører aktivitet og deltagelse. Vurderingen er her inklusiv de hjælpemidler, som borgeren i forvejen råder over.
Det skal bemærkes, at Sorø Kommune har besluttet at indarbejde et ekstra undertema; ”Evne
til at strukturere” i forhold til hvert af de syv temaer på niveau 2.
Niveau 3: Omgivelser: Et tema
Temaet ”omgivelser” handler om, hvorledes udefrakommende faktorer påvirker borgeren, og
der angives derfor ikke et funktionsniveau.
De 11 temaer dækker forskellige aspekter af borgerens liv og situation, og indeholder et eller
flere undertemaer, jf. nedenstående figur, som kan være relevante at spørge ind til i samtalen.
Udredningen handler derfor om at stille de spørgsmål, der kan hjælpe til at afdække netop
det, der er behov for i forhold til den enkelte borger.
Med afsæt i borgerens ansøgning og situation skal sagsbehandleren, i samarbejde med borgeren, tage stilling til, hvilket tema det er relevant at tage udgangspunkt i, og herefter i hvilken
rækkefølge de øvrige temaer skal indgå, og i hvilket omfang de forskellige undertemaer bør
udfoldes.
For hver aktivitet under relevant tema vurderer sagsbehandleren borgerens funktionsniveau
på en skala fra 0 – 4. Der medtages alene de(t) temaer, der er relevante for borgerens situation.
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De 11 temaer i Voksenudredningsmetoden:

Psykisk funktionsnedsættelse

Fysisk

funktionsnedsættelse
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse

Socialt problem

Intellektuel/kognitiv

Sindslidelse

Kriminalitet

Social isolation

forstyrrelse

• Angst

Prostitution

Selvskadende adfærd

•

Demens

• Depression

•

Hjerneskade

• Forandret

Udadreagerende adfærd Selvmordstanker og –
Indadreagerende adfærd forsøg

•

Udviklingsforstyrrelse

virkelighedsopfattelse

Seksuelt krænkende

Overgreb

- Opmærksomheds-

• Personlighedsforstyrrelse

adfærd

Misbrug

• Spiseforstyrrelse

Omsorgssvigt

Hjemløshed.

Døvblindhed

forstyrrelse
•

- Autismespektrum

• Tilknytningsforstyrrelse

Udviklingshæmning

• Stressbelastning

Praktiske opgaver i hjemmet
Hjælp og omsorg for andre
Praktiske opgaver
Indkøb
Madlavning

Samfundsliv

Socialt liv

Sundhed

Beskæftigelse

Samspil og kontakt

Helbredsforhold

Bolig

Relationer

Kostvaner og livsførelse

Uddannelse

Sociale fællesskaber

Medicinsk behandling

Privatøkonomi

Netværk

Rengøring og tøjvask

Kommunikation

Mobilitet

Egenomsorg

Forstå meddelelser

Gang og bevægelse

Af- og påklædning

Fremstille meddelelser

Ændre og opretholde

Vask

Samtale

kropsstilling

Kropspleje

Anvendelse af

Bære, flytte og håndtere

Toiletbesøg

kommunikationshjælpe-

genstande

Drikke

midler og - teknikker

Færden med transportmidler

Spise

Kommunikationsmiddel

Omgivelser
Holdninger i omgivelserne
Boligområde

Voksenudredningsmetoden henter inspiration i ICF-klassifikationen1 i forhold til angivelse af
borgerens funktionsniveau. ICF’s systematik anskuer borgerens funktionsevne i et bredt og
dynamisk perspektiv. Funktionsevne er en fællesbetegnelse for borgerens evne til at udføre
daglige aktiviteter og deltage aktivt i samfundslivet.
Funktionsevnenedsættelse betyder, at borgeren er begrænset i forhold til at deltage i samfundslivet og gennemføre daglige aktiviteter. Ifølge ICF skal borgerens funktionsevne vurderes
i relation til det daglige liv og de omgivelser, som for borgeren opleves som normale.
Måden hvorpå borgeren reelt påvirkes af sin funktionsnedsættelse og/eller sociale problem er
således afhængig af sociale, fysiske og personlige forudsætninger.

1

ICF – ”International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand” – er vedtaget af WHO’s generalforsamling World Health Assembly. Hensigten er at imødekomme det
stigende behov for en fælles og en ensartet klassifikation af borgere med funktionsevnenedsættelse – på tværs af fag
og sektorer.
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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 og kan
med let indsats,
som vejledning
eller motivation
selv klare opgave.

Funktionsniveau
2
Moderate
Begrænsninger.
Borgeren er
den aktive
part og kan
med moderat
støtte selv klare
opgaven.

Funktionsniveau
3
Svære
begrænsninger
Borgeren
deltager og
kan med
omfattende støtte
udføre opgaven.

Funktionsniveau
4
Totale
begrænsninger
Borgeren er
ude af stand
til at udføre
opgaven og er
afhængig af at
andre klarer
opgaven.

4. Klageadgang
Klagesager af generel eller principiel betydning behandles af Ankestyrelsen som første og eneste klageinstans.
Behandling af klagesager
Klager fra borgerne skal indgives til kommunen, som har pligt til at genvurdere afgørelsen før
evt. videresendelse til Ankestyrelsen. Der gælder normalt en klagefrist på 4 uger, fra borgeren
modtager afgørelsen.
Klagen kan indgives såvel mundtligt som skriftligt.
Kommunen skal - inden for 4 uger - genvurdere afgørelsen.
Fastholder kommunen sin afgørelse, skal kommunen sende klagen til Ankestyrelsen.
Sagsbehandling og serviceniveau:
Klager over kommunens generelle serviceniveau eller sagsbehandlingsforløbet kan rettes til
Kommunalbestyrelsen.
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5. Indsatskataloget:

Midlertidigt botilbud jf. Lov om social service § 107, stk. 1

Målgruppe



Formålet med indsatsen

Retningsgivende mål for
indsatsen

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Borgere hvis behov ikke kan løses/afklares i mindre omfattende tilbud, herunder almindelig bolig med støtte inden for den sociale lovgivning.





At tilbyde borgeren en trænende og udviklende indsats,
hvor borgeren har de bedst mulige rammer for at udvikle sig og mestre mest muligt i eget liv.
Udredning og herefter udviklende og rehabiliterende indsats.
At borgerens evner til at klare tilværelsen i selvstændig
bolig genskabes, udvikles og/eller fastholdes.

Varighed

Som udgangspunkt bevilliges opholdet i første gang for en periode af seks måneder med herefter løbende opfølgning hver teredje måned samt orientering i Visitationsudvalget.
Det vil være den konkrete, individuelle vurdering der afgør,
længden af et ophold i midlertidig bolig.

Særlige forhold

Borgerens funktionsniveau, skal være betydelig nedsat.
Borgeren skal være engageret og interesseret i at indgå aktivt i
et afklarings- og/eller træningsforløb.
Der er et behov for udredning, eller der er usikkerhed om borgerens funktionsniveau, og således hvad den rette indsats skal
være fremadrettet.
Det forventes at borgeren deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud under opholdet i botilbud.
Jf. lovændringen i Retssikkerhedsloven pr. 1/1 2011, hvor handle – og betalingskommune på det specialiserede socialområde
blev en og samme, får dette også afsmittende effekt på serviceniveauet hos de Sorø borgere, som er placeret i tilbud udenfor
Sorø Kommune.
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Sagsvurdering og sagsbehandlingstid

Samtale med borger, hvor sagsbehandler vurderer om borgeren
er i målgruppen, samt indhentelse af relevante sagsakter.
Borgerens sag fremlægges i Visitationsudvalget på voksenhandicapområdet, som træffer afgørelse om borgeren er berettiget
Borgeren modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse med klagevejledning.
Op til 26 ugers sagsbehandlingstid, herunder eventuel udredning hos speciallæge.

Betaling

Der beregnes egenbetaling jf. SEL § 163 samt ud fra det politisk
fastsatte serviceniveau.

Leverandør



Midlertidige botilbud er ikke omfattet af retten til frit
valg. Det er Sorø Kommune der beslutter, hvilket midlertidigt botilbud der benyttes.
Sorø Kommunes egne tilbud benyttes og som udgangspunkt benyttes kun undtagelsesvist udenkommunale tilbud.
Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen, og være godkendt
efter SEL § 107




Midlertidigt botilbud jf. Lov om social service § 107, stk. 2

Målgruppe



Formålet med indsatsen

Retningsgivende mål for
indsatsen
Varighed

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Borgere der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte (misbrugsbehandling) og som grundet disse vanskeligheder
ikke kan klare sig uden støtte





At borgeren efter endt midlertidigt ophold bliver i stand
til at bo selvstændigt og i videst muligt omfang mestre
egen hverdag med egne ressourcer.
Udredning og herefter udviklende og rehabiliterende indsats.
Forbedring af borgerens sundhedstilstand.

Som udgangspunkt bevilliges opholdet i første gang for en periode af seks måneder med herefter løbende opfølgning hver teredje måned samt orientering i Visitationsudvalget.
Det vil være den konkrete, individuelle vurdering der afgør,
længden af et ophold i midlertidig bolig.
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Særlige forhold og sammen- Borgerens funktionsniveau, skal være betydelig nedsat.
hæng mellem midlertidigt
Borgeren skal være engageret og ville indgå aktivt i et afklabotilbud og STU2
rings- og/eller træningsforløb.
Det forventes at borgeren deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud under opholdet i botilbuddet.
Botilbud vil som udgangspunkt ikke inkluderes i et STU - tilbud,
men vil fremover kun blive visiteret hvis:
 Borgeren opfylder kriterierne for varigt botilbud efter
servicelovens § 108 eller lov om almen boliger § 105 stk.
2.
Jf. lovændringen i Retssikkerhedsloven pr. 1/1 2011, hvor handle – og betalingskommune på det specialiserede socialområde
blev en og samme, får dette også afsmittende effekt på serviceniveauet hos de Sorø borgere, som er placeret i tilbud udenfor
Sorø Kommune.
Sagsvurdering og sagsbehandlingstid

Samtale med borger, hvor sagsbehandler vurderer om borgeren
er i målgruppen
Borgerens sag fremlægges i Visitationsudvalget på voksenhandicapområdet, som træffer afgørelse om borgeren er berettiget
Borgeren modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse med klagevejledning.
Op til 26 ugers sagsbehandlingstid, herunder eventuel udredning hos speciallæge.

Betaling
Leverandør

Der beregnes egenbetaling jf. SEL § 163 samt ud fra det politisk
fastsatte serviceniveau.




2

Midlertidige botilbud er ikke omfattet af retten til frit
valg. Det er Sorø Kommune der beslutter, hvilket midlertidigt botilbud der benyttes.
Sorø Kommunes egne tilbud benyttes og som udgangspunkt benyttes kun undtagelsesvist udenkommunale tilbud.
Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen, og være godkendt
efter SEL § 107

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Der henvises til kvalitetsstandarden herfor.
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Længerevarende botilbud jf. Lov om social service § 108

Målgruppe

Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Borgere der varigt 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.
Domfældte udviklingshæmmede hvor der med baggrund
i dommen, skal iværksættes en indsats efter SEL § 108.




Formålet med indsatsen





Retningsgivende mål for
indsatsen



At borgeren får dækket sit behov for omfattende hjælp i
løbet af hele døgnet.
At borgeren har de bedst mulige rammer for at vedligeholde sine fysiske, psykiske og social færdigheder med
henblik på at mestre mest muligt i eget liv.
At borgeren får en omsorgsmæssig indsats der understøtter mestring af eget liv.
Opretholde og understøtte borgeren i at bibeholde så
selvstændigt et liv som muligt.

Varighed

Som udgangspunkt har borgere der visiteres til længerevarende
botilbud er mindre progressionspotentiale, hvorfor der vil være
tale om lange, eventuelt livslange forløb.
Der vil ske årlig opfølgning på indsatsen, herunder afklaring af
om det er den rette indsats.

Særlige forhold

Borgerens funktionsniveau, skal være betydeligt og varigt nedsat.
Borgeren skal kunne fungere i og profitere af et pædagogisk tæt
miljø.
Jf. lovændringen i Retssikkerhedsloven pr. 1/1 2011, hvor handle – og betalingskommune på det specialiserede socialområde
blev en og samme, får dette også afsmittende effekt på serviceniveauet hos de Sorø borgere, som er placeret i tilbud udenfor
Sorø Kommune.

Sagsvurdering og sagsbehandlingstid

Samtale med borger, hvor sagsbehandler vurderer om borgeren
er i målgruppen
Borgerens sag fremlægges i Visitationsudvalget på voksenhandicapområdet, som træffer afgørelse om borgeren er berettiget
Borgeren modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse med klagevejledning.
Op til 26 ugers sagsbehandlingstid, herunder eventuel udredning hos speciallæge.
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Betaling
Leverandør

Der beregnes egenbetaling jf. SEL § 163 samt ud fra det politisk
fastsatte serviceniveau.






Længerevarende botilbud er omfattet af retten til frit
valg. Tilbuddet skal dog være godkendt til den målgruppe/diagnoseområde, som borgeren har behov for støtte
til. Sorø Kommune vurdere omfanget af støtte behov, og
ud fra dette behov, kan der vælges et andet botilbud.
Ønsker man at benytte sig af frit valg, vil Sorø kommune
tage stilling hertil med afsæt i støtte- og indsatsbehovet
samt serviceniveau og økonomi mv.
Sorø Kommunes egne tilbud benyttes og som udgangspunkt benyttes kun undtagelsesvist udenkommunale tilbud.
Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen, og være godkendt
efter SEL § 108.

14

