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Paragraf 85 tilbud – Bostøtte og aflastning 
 
Lovgrundlag 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov 
herfor.  
 
Formålet med indsatsen  
Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og 
målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv 
på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed. Formålet er 
derfor at tilbyde bostøtte eller aflastning i, eller udenfor eget hjem, hvorved 
det er muligt at levere en, til handleplanen, understøttende indsats.   
 
Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov.  
 
Støtten tilrettelægges fleksibelt, både i dagtimerne på hverdage, men kan også gives på andre 
tidspunkter, herunder i aften-/nattetimerne samt weekender, helligdage og ferier. 
 
Målgruppen 
Målgruppen for vores tilbud er borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer, herunder unge og voksne med kognitive udfordringer samt psykiske diagnoser, 
ADHD, autisme, tab og traumer. Ligeledes kan indsatsen tilbydes personer, som har været udsat 
for seksuelle overgreb og omsorgssvigt. Målgruppen kan også være misbrugere, der deltager 
aktivt i misbrugsbehandling.  
 
Der er således tale om borgere med specifikke eller komplekse problemer, som har behov for 
socialpædagogisk støtte til at:  
 

• Udvikle færdigheder  

• Fastholde færdigheder  

• Begrænse tab af færdigheder  

• Via observationer, at afklare fremtidige støttebehov 
 
Indsatsens indhold 
Der er tale om borgere, der selv ønsker at være aktivt deltagende i udviklingsprocessen.  
 
Indsatsen er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på 
at understøtte borgeren i at opnå størst mulig selvstændighed i eget liv. Borgeren motiveres til - 
og støttes i, at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre en given opgave så 
selvstændigt som muligt.  
 
Indsatsen består af en eller flere af nedenstående områder:  
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• Praktiske opgaver i hjemmet  
o Fx rengøring, indkøb, tøjvask mm. 

• Egenomsorg  
o Fx støtte til at varetage personlig hygiejne, påklædning og generel 

personlig fremtræden mm. 

• Kommunikation  
o Fx støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine 

omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til 
offentlige myndigheder og andre  

• Mobilitet  
o Fx støtte til at færdes selvstændigt udenfor hjemmet, herunder 

anvende offentlig transport mm. 

• Samfundsliv  
o Fx støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse, 

beskæftigelse og lign.  

• Socialt liv  
o Fx støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, 

skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund, mødestabilitet i 
beskæftigelses-/uddannelsestilbud og lign. 

• Sundhed  
o indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig 

helbredsmæssig udredning og behandling eller andet 
 
Indsatsen kan ydes som et afklarende forløb med henblik på at afdække fremadrettet støttebehov 
i forhold til de ovenstående områder, således at borgeren kan tilbydes bedst mulig støtte 
fremadrettet, såfremt der fortsat måtte være behov herfor. 
 
Omfang, form og varighed 
Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan have forskelligt omfang, form og varighed, som aftales 
forud for udarbejdelse af konkret handleplan jf. Servicelovens § 141. 
 
Indsatsen kan leveres på forskellige måder, herunder:  
 

• alternativ til aflastning for den unge og/eller pårørende (fx unge som stadig bor hjemme 
hos forældre) og dermed mulighed for at indlogere sig i bolig, hvori der er tilknyttet 
socialpædagogisk støtte hele, eller dele af døgnet 

• boligform, hvortil der er forekommer selvstændig lejekontrakt, og dermed husleje på 
ordinære vilkår, hvortil der leveres socialpædagogisk støtte i et nærmere aftalt tidsrum 

• socialpædagogisk støtte i borgerens eget hjem (uanset om borgeren bor i egen bolig, eller 
sammen med forældre i forældrenes bolig) 

• Socialpædagogisk støtte i form af telefonisk kontakt, SMS og/eller anden virtuel form for 
kontakt 
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Mission, vision og strategi 
Vi ønsker at medvirke i at skabe et nærværende og udviklende frirum for unge 
og voksne, som har særlige udfordringer både personlig, socialt og 
fagligt/praktisk. Vi ønsker at samarbejde med unge og voksne der selv ønsker at 
skabe udvikling og større selvstændighed. Vi vil styrke kompetencer for den 
enkelte i samarbejde med en enkelte, hvilket er muligt når vi har fokus på 
ressourcer og udviklingsmuligheder.  
 
Socialpædagogisk personale samt pædagogisk tilgang 
Der ansættes faglig relevant uddannet personale med enten pædagogisk 
og/eller sundhedsfaglig baggrund, eller personale med anden pædagogisk 
erfaring.  
 
Vi anvender en anerkendende og systemisk pædagogisk metode, hvor den 
enkelte har en høj grad af selv- og medbestemmelse indenfor de rammer der 
vurderes mulige, og dermed også lærer at tage ansvar for egne handlinger. Vi lægger stor vægt på 
en relationel tilgang, således at den enkelte føler tryghed og tillid og dermed skaber de bedst 
mulige forudsætninger for udvikling.  
 
Sagsbehandling før, under og efter iværksættelse af indsats 
Borgers rådgiver retter henvendelse til tilbudsstedet, efter nærmere udredning af borgerens 
funktionsniveau og vurdering af borgerens behov for støtte.  
 
Ved bevilling af støtteindsats opstiller rådgiveren konkrete mål for indsatsen sammen med 
borgeren og eventuelt tilbudssted.  
 
Forud for igangsætning af støtten indkalder rådgiveren til et opstartsmøde med deltagelse af 
rådgiver, borger og tilbudssted, hvor detaljeret indhold af mål og delmål jf. indsatsen, aftales 
nærmere. Herefter udarbejder rådgiver en handleplan efter Servicelovens § 141, som skal danne 
grundlag for opfølgning på indsatsen. 
 
Opfølgning på indsatsen sker første gang efter 3 måneder, herefter mindst en gang årligt.  
 
Springbrættets §85 tilbud udbydes pr. time af 395 kroner. Prisen inkluderer støtte, transport, 
diverse møder samt dokumentationsarbejde. Taksten reguleres ift. KL’s takst for området.  
 
Indsatsen vil løbende blive vurderet, hvorfor der kan forekomme prisændringer i takt med 
reduceret eller øget støttebehov.  
 
Findes dette tilbud interessant, stiller vi os naturligvis til rådighed for uddybning af eventuelle 
spørgsmål, ligesom vi ser frem til at modtage henvendelser, som matcher vores 
målgruppebeskrivelse.  
 


