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1 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 

Lovgrundlag Botilbud til voksne efter § 108 i Lov om Social Service samt almene 

boliger opført efter almenboligloven 

Hvem kan modtage 

ydelsen 

Længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108 er til borgere, som på 

grund af betydelig og varig 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. 

Botilbud bygget og drevet efter almenboligloven kan også anvendes til 

borgere i denne målgruppe.  

Målgruppen fastlægges for det enkelte botilbud. 

Beslutning om 
botilbudstype ud fra 
en vurdering af 
borgerens 
støttebehov 

 

Gentofte Kommune anvender voksenudredningsmetoden (VUM) til en 

systematisk afdækning af den enkelte borgers funktionsniveau, herunder 

ressourcer og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen med 

egne ønsker og behov. 

Udredningen danner grundlag for visitation til botilbud efter § 108.  

Med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau fastsættes formålet med 

opholdet samt konkrete mål for indsatsen. Målet fastsættes sammen med 

borgeren, hvor det er muligt. 

Formålet med 

ydelsen 

Formålet er, at den enkelte borger gennem støtte og træning, bliver bedre i 

stand til at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser. 

Den enkelte borger støttes i at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, 

fysiske og sociale funktioner.  
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Lovgrundlag Botilbud til voksne efter § 108 i Lov om Social Service samt almene 

boliger opført efter almenboligloven 

Hvilke aktiviteter 

indgår i ydelsen?  

Der er tale om et bredt spektrum af socialpædagogiske foranstaltninger og 

andre støtteforanstaltninger, som tilrettelægges ud fra en konkret og 

individuel vurdering.  

Der kan ydes støtte og vejledning til: 

 at skabe struktur i hverdagen 

 at mestre sin funktionsnedsættelse herunder at håndtere medicin 

 at kunne indgå i sociale sammenhænge 

 at kunne opretholde og modtage behandling. Ledsagelse med 
socialpædagogisk støtte kan i den sammenhæng indgå som en del af 
ydelsen 

 at kunne planlægge og styre sin økonomi 

 at skabe forståelse for og handle på post, herunder digital post 

 at skabe netværk herunder introduktion til dag- eller fritidstilbud 

 indkøb og madlavning 

 personlig hygiejne, herunder omsorg og pleje 

 personlig og praktisk hjælp. 

 

For yderligere information om de enkelte tilbud henvises til tilbuddenes 

ydelsesbeskrivelser, som findes på www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-

handicap. 

Standarder for 

dagtilbud  

 

Det er en forudsætning for takstberegningen i Gentofte Kommunes botilbud 

efter Servicelovens § 108 og boliger opført efter almenboligloven, at den 

enkelte beboer er i uddannelse, beskæftigelse eller aktivitet mindst 4 

hverdage om ugen med mindre andet er anført i ydelsesbeskrivelsen for det 

enkelte tilbud. 

Standard for 

brugerindflydelse  

 

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 valgt brugerbestyrelse og/eller 

pårørenderåd i hvert af Gentofte Kommunes tilbud. For yderligere 

information om brugerindflydelse og Standardvedtægter for 

brugerbestyrelser ved tilbud for voksne henvises til 

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
https://gp.gentofte.dk:ODMA/:CAPTIA/http:/captia/captiadbp01/DOK3576170www.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 Botilbud til voksne efter § 108 i Lov om Social Service samt almene 

boliger opført efter almenboligloven 

Standarder for de 

fysiske rammer og 

fællesfaciliteter  

Særligt for botilbud i Gentofte Kommune: 

For Gentofte Kommunes botilbud på handicapområdet, der er ombygget i 

perioden 1999-2002, gælder en standard på mindst 15 m2 pr. bolig. Der kan 

være tale om at dele bad og toilet.  

Boliger opført efter Almenboligloven udgøres af selvstændige lejligheder 

med eget bad, toilet og minikøkken. 

Fællesfaciliteterne er meget varierende i botilbuddene, og det hænger 

blandt andet sammen med forskelle i målgrupperne. Det er tilstræbt, at der 

er etableret fælles spisestue og fælleskøkken. Fællesfaciliteter omfatter 

fælleskøkken, fællesstue, kontorer mv. 

Hver enkelt botilbud har en hjemmeside, der bl.a. beskriver fællesfaciliteter. 

Hjemmesiderne er tilgængelige fra internettet via 

www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap. 

Hjælpemidler, der er basisinventar eller er til fælles brug for personer i et 

botilbud efter Serviceloven, stilles til rådighed af botilbuddet. Det kan fx 

dreje sig om senge med almindelige plejesengsfunktioner, badeværelses- 

og toiletindretning med toiletforhøjere, bade/bækkenstole, ramper, kørestole 

uden særlige indretning (transportstole), teleslyngeanlæg, 

kommunikationsanlæg, håndlupper, båndoptager, blinkanlæg, 

tunghøreklokker, tilkaldesystemer med videre. Hjælpemidler, der er 

personlige og kun anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under 

ophold uden for botilbuddet, er ikke basisinventar. Det betyder, at fx en 

individuelt tilrettet kørestol til en person, der har ophold i et botilbud, ikke 

skal stilles til rådighed af botilbuddet. For borgere i Gentofte Kommune kan 

en sådan stol søges via Pleje & Sundhed efter Servicelovens § 112, stk. 3, 

og ellers i borgerens handlekommune.  

Hjælp efter anden 

lovgivning 

Der er tilknyttet vedligeholdende fysioterapi, ergoterapi og et Snoezelhus, 

som er et sansehus, til følgende botilbud i Gentofte Kommune: 

 Blindenetværket 

 Bank Mikkelsens Vej 20-28 

 Blomsterhusene  

 Østerled 

https://gp.gentofte.dk:ODMA/:CAPTIA/http:/captia/captiadbp01/DOK3576170www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap
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Lovgrundlag Botilbud til voksne efter § 108 i Lov om Social Service samt almene 

boliger opført efter almenboligloven 

Hvad koster 

ydelsen for 

borgeren? 

I botilbud opført efter Servicelovens § 108 betaler borgeren, efter 

gældende regler, for: 

 husleje og forbrugsafgifter (el, vand, og varme). 

 udgifter til fx rengøring, vask, fælles bus og anden drift. 

 en række valgfri ydelser, som botilbuddet stiller til rådighed mod 

betaling, fx kost og transport i tilbuddets biler. 

Boligbetalingen fastsættes blandt andet ud fra boligens areal og 

borgerens indtægt. Beregningen er lovbestemt. Beboere i § 108-botilbud 

modtager et boligdokument, hvor beregningen fremgår. 

I almene boliger opført efter almenboligloven fremgår huslejen af 

lejekontrakten. 

Gældende for modtagere af botilbud i Gentofte Kommune: 

Gentofte Kommune har fastlagt et serviceniveau for brugerbetaling. 

Oplysninger herom kan findes på www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-

handicap.  

Betalingskommunen betaler en takst pr. døgn. Taksten dækker udgifter til 

den modtagne hjælp, omsorg og støtte jf. ydelsesbeskrivelserne for det 

enkelte tilbud. Taksten fastsættes en gang om året. For yderligere 

oplysninger herom henvises til www.tilbudsportalen.dk.  

Er der valgmulighed 

med hensyn til 

leverandør? 

Borgeren kan afgive ønske om et konkret botilbud. Borgerens ønske indgår 

sammen med faglige og økonomiske hensyn i kommunens vurdering af 

hvilke botilbud, der kan tilbydes til borgeren.  

For borgere i Gentofte Kommune gælder, at hvis der er et botilbud inden for 

kommunens eget regi, som opfylder borgerens behov for støtte tilbydes 

dette primært til vedkommende. 

Personer, som modtager et § 108-tilbud, og som ønsker at flytte til en anden 

kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune jf. 

servicelovens § 108, stk. 2. Det er en forudsætning, at den pågældende 

opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og 

tilflytningskommunen. 

Udarbejdelse og 

opfølgning 

Kvalitetsstandarden er vedtaget i Socialudvalget den 11.09.2014. 

Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én gang i hver 

valgperiode. 

Ved revision af standarden skal Handicaprådet høres.  

 

https://gp.gentofte.dk:ODMA/:CAPTIA/http:/captia/captiadbp01/DOK3576170www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap
https://gp.gentofte.dk:ODMA/:CAPTIA/http:/captia/captiadbp01/DOK3576170www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap
http://www.tilbudsportalen.dk/
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