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1 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boliger for bor-

gere med særlige sociale problemer 

Lovgrundlag for ydelse § 110 i Lov om Social Service 

Hvem kan modtage ydel-

sen? 

Borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i 

egen bolig. Der er behov for botilbud og for tilbud om aktiverende 

støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 

Det er en forudsætning, at andre hjælpemuligheder er udtømte forud 

for et egentligt ophold i denne midlertidige boligform. 

Den enkelte borger kan selv henvende sig eller offentlige myndighe-

der kan henvise til botilbuddet. Det er lederen af botilbuddet, der træf-

fer afgørelse om optagelse. 

Formålet med ydelsen Formålet er, gennem botilbuddet og den aktiverende støtte og om-

sorg, at hjælpe borgeren til at blive selvhjulpen og leve et hverdagsliv 

på egne betingelser. Gennem efterfølgende hjælp, er det formålet at 

hjælpe borgeren til at være i stand til at bo i egen bolig. 

Hvilke aktiviteter indgår i 

ydelsen? 

Der tilbydes en lang række ydelser, som kan variere i indhold og om-

fang, ligesom de kan være rettet mod forskellige målgrupper.  

Der kan eksempelvis ydes: 

 Rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold og 
kontakt til handlekommunen for at sikre, at der gives tilbud om 
udarbejdelse af en handleplan 

 Personlig hjælp og socialpædagogisk støtte 

 Døgnophold 

 Støtte i forbindelse med særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb 

 Støtte i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud 

 Foranstaltning af omsorg samt pleje, som kan findes på særlige 
sygeafdelinger, hvor der også tilbydes afrusning og evt. afgiftning  

 Efterforsorg i forbindelse med udflytning i egen bolig. 
 
Gentofte Kommune har driftsoverenskomst med Herberget Overfør-
stergården. Der henvises til dette tilbuds ydelsesbeskrivelse på 
www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap.  

https://gp.gentofte.dk:ODMA/:CAPTIA/http:/captia/captiadbp01/DOK3576170www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap
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Lovgrundlag for ydelse § 110 i Lov om Social Service 

Standard for brugerindfly-

delse  

 

I henhold til Servicelovens § 16 skal kommunen sørge for, at brugere 

på kommunens tilbud får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen 

og udnyttelsen af tilbuddene. Der er derfor en brugerbestyrelse på 

Gentofte Kommunes tilbud. For yderligere information om brugerind-

flydelse og Standardvedtægter for brugerbestyrelser ved tilbud for 

voksne henvises til www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap. 

 

Ydelsens omfang? 

(hyppighed, placering på 

dagen) 

Der er som udgangspunkt tale om døgnophold. Ved udslusning kan 

borgeren beholde en tilknytning til stedet i dagtimer, fx i forbindelse 

med beskæftigelsestilbud. 

Hvem leverer ydelsen? Herberget Overførstergården i Gentofte Kommune, tilbud i andre 

kommuner, regioner eller private leverandører. 

Er der valgmuligheder 

mht. leverandør? 

Ja. 

Kompetencekrav til udfø-

rer 

Relevant erfaring med målgruppen. 

Hvad koster ydelsen for 

modtageren? 

Borgeren betaler for kost og logi efter regler fastsat i Socialministeri-

ets bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter Servicelovens 

kapitel 20. 

Særligt for tilbud i Gentofte Kommune: 

Gentofte Kommune har fastlagt et serviceniveau for brugerbeta-

ling. Oplysninger herom kan findes på www.gentofte.dk/da/Bor-

ger/Social-og-handicap.  

Betalingskommunen betaler en takst pr. døgn. Taksten dækker ud-

gifter til den modtagne hjælp, omsorg og støtte jfr. ydelsesbeskrivel-

serne for det enkelte tilbud. Taksten fastsættes en gang om året. 

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk. 

Udarbejdelse og opfølg-

ning? 

Kvalitetsstandarden er vedtaget i Socialudvalget den 11.09.2014. 

Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én gang 

i hver valgperiode. 
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