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Længerevarende botilbud  
Kvalitetsstandard for Servicelovens § 108 

Indledning 
Her kan du og/eller din nærmeste læse 
om dine muligheder for at få et 
længerevarende botilbud. Du kan læse 

om, hvem der kan få tilbuddet, hvad du 
kan forvente af os, og hvad vi forventer 

af dig.  
 
Et botilbud efter Lov om Social Service 

tilbyder dig en bolig beliggende i et 
boligfællesskab med fællesarealer og 

tilgængelige medarbejdere hele døgnet.  
 
Boligerne tilbydes til voksne med et 

væsentligt behov for hjælp og støtte i 
hverdagen, hvor det ikke er muligt at bo i 

en almindelig selvstændig bolig.   
 

 

 
Du vil modtage et helhedsorienteret, 

målrettet og tværfagligt tilbud. Hjælpen 
og støtten vurderes ud fra din individuelle 
situation, dine ressourcer og dine 

konkrete behov.  
 

Gribskov Kommune tager afsæt i, at vi 
hver især har ansvar for os selv og vores 
familie, og at alle ønsker at klare sig selv 

bedst muligt og længst muligt. 

 

Hvem kan få et botilbud?  
Du kan få tilbudt et længerevarende 

botilbud, hvis 
 

• du har en betydelig og varig 
nedsættelse af din fysiske og/eller 
psykiske funktionsevne og/eller 

særlige sociale udfordringer  
 

• du har behov for hjælp og støtte til 
almindelige daglige aktiviteter, 
pleje, omsorg og behandling  

 
• du har behov for guidning eller 

støtte i hverdagens aktiviteter og 
sociale relationer  

 
• det er udelukket, at dine behov kan 

tilgodeses i en almindelig egen 

bolig med omfattende hjælp og 
støtte 

 
• et ophold på et midlertidigt botilbud 

har vist, at du har behov for et 

længerevarende botilbud  
 

• din samlede hjælp og støtte i 
botilbuddet, kan vedligeholde og 
forbedre dine psykiske, fysiske og 

sociale ressourcer, i et omfang, 
som du ellers ikke kan opnå i din 

nuværende bolig 
 

Formålet med et længere-

varende botilbud er at 
tilgodese dine behov for 

 
• en selvstændig bolig i et 

trygt miljø  

 
• guidning, støtte og hjælp 

fra tilgængelige 
medarbejdere til 
hverdagens opgaver og 

aktiviteter 
 

• støtte til, at du kan 
anvende, udvikle og 
vedligeholde dine 

potentialer og ressourcer  
 

• social aktivitet og 
fællesskab  
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• du har modtaget en dom eller 

kendelse om anbringelse i et 
botilbud   

 

Vi vurderer dit behov for et botilbud 

individuelt og konkret. Dit 
funktionsniveau, som er dine færdigheder 
og ressourcer i hverdagens aktiviteter, 

har betydning for den hjælp, vi kan 
tilbyde.  

 
Hvis der er tvivl om varigheden af din 
funktionsnedsættelse og/eller støttebehov 

vil du blive visiteret til et midlertidigt 
botilbud efter Servicelovens § 107 med 

henblik på at afklare din fremtidige 
boligform. Målgruppen for 
længerevarende botilbud omfatter 

således ikke borgere hvis støttebehov kan 
dækkes med mindre indgribende 

indsatser.  
 
Du skal som udgangspunkt bo i Gribskov 

kommune og være fyldt 18 år.  

 

Hvordan får du et botilbud? 
Du og/eller din nærmeste skal søge via 
www.borger.dk. Har du brug for hjælp 

eller vejledning er du og/eller din 
nærmeste velkommen til at kontakte en 
vores rådgivere. Se kontaktoplysninger 

nedenfor.  
 

Opfølgning 
Vi følger løbende op på den støtte, vi har 
tilbudt dig. Du skal også kontakte os, hvis 
dit behov ændrer sig.  

Hvis dit behov ændrer sig, justerer vi din 
bevilling, så støtten passer til dit aktuelle 

behov. Vi kontakter både dig og dit 
botilbud minimum en gang om året. 

 

Hvad kan du få hjælp til? 
Du kan få tilbudt en bolig i et 
bofællesskab med tilgængelig guidning, 

støtte og hjælp fra medarbejdere til for 
eksempel:  

 
• personlig pleje  

• praktiske hverdagsopgaver 
• hverdagsøkonomi 

• kontakt til andre fagpersoner   
• samvær, netværk og deltagelse i 

fællesskaber  
 

Din hjælp og støtte i boligen afhænger 
altid af en individuel og konkret vurdering 
af dine ressourcer og behov.  

 
Ret til frit valg af bolig 

Du kan selv vælge, hvor du vil bo, men 
du skal være opmærksom på, at ikke alle 
botilbud tilbyder det samme. Dit valg skal 

altid kunne matche dine behov fremfor 
for eksempel en ønsket beliggenhed.   

 
Din rådgiver vil vejlede, støtte og hjælpe 
dig med at finde det rigtige sted til dig.  

 
Det valgte botilbud skal derefter endeligt 

vurdere og godkende, at dine behov kan 
dækkes hos dem, og at du kan tilbydes 
en plads.  

 

Hvem leverer botilbud? 
Der findes forskellige botilbud i hele 

landet. Tilbuddene skal være godkendt af 
Socialtilsynet.   

 
Du og/eller din nærmeste kan læse om de 
godkendte tilbud og deres 

tilsynsrapporter her på Tilbudsportalen 
 

Hvad koster botilbuddet? 
Du skal som udgangspunkt selv betale for 
din husleje og forbrugsafgifter. Derudover 
har du udgifter til kost og andre 

leveomkostninger.  
 

Vi beregner din egenbetaling ud fra dit 
indtægtsgrundlag og andre nødvendige 
rimelige udgifter.  

 
Den personlige hjælp og støtte, du er 

visiteret til, er gratis for dig.   
 
Hvornår leveres hjælpen? 

Dit botilbud kan leveres, når det er 
bevilget af os, og vi har en endelig aftale 

med det tilbud, der er valgt.   
 

http://www.borger.dk/
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index
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Hvad kan du forvente af os? 

Gribskov Kommunes kvalitetsmål er:  
 
At vi 

• tilbyder dig vejledning og 
rådgivning  

 
• er opmærksomme på helheden i 

vores sagsbehandling og i dit 

samlede behov for hjælp   
 

• vurderer dit behov for hjælp 
individuelt og konkret  
 

• involverer dig og dine nærmeste  
 

• er opmærksomme på dine 
ressourcer, og tilbyder dig 
rehabilitering eller mulighed for at 

fastholde dine færdigheder 
 

• har tydelige, justerbare og aktuelle 
formål og mål for din hjælp og 
støtte  

 
• tilbyder dig den rette hjælp og 

støtte, på det rigtige tidspunkt og 
med den kvalitet, vi har aftalt med 

vores leverandører 
 

• træffer afgørelser og tilbyder hjælp 

og støtte på baggrund af 
lovgivning, serviceniveau og 

økonomiske hensyn 
 

• behandler din ansøgning indenfor 

vores oplyste sagsbehandlingstid 
 

 
At du oplever  
 

• medansvar, inddragelse og 
selvbestemmelse  

 
• vores samarbejde nærværende, 

trygt og respektfuldt 

 

• sammenhæng i vores tilbud og den 
hjælp du modtager 

 
• din hjælp og støtte som fleksibel  

 
• at du, så vidt muligt, kan fastholde 

de vaner og rytmer, som du ønsker  
og trives med 
 

 
Gribskov Kommune har ansvaret for at 

følge op på kvalitetsmålene. 
 
Socialtilsynet godkender og fører tilsyn 

med botilbud.  
 

Tavshedspligt 
Vi og medarbejderne på botilbuddet har 
tavshedspligt. 

 
Lovgrundlag  

Servicelovens §§ 1,108 
Servicelovens §§ 83,85,86,97 
Sundhedslovens § 138 

 
Klageadgang 

Du får en klagevejledning sammen med 
vores afgørelse på din ansøgning.  
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Godkendelse 
Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet den 2. februar 2021. 
 

Information 

Du kan se denne kvalitetsstandard og Gribskov Kommunes øvrige kvalitetsstandarder 
på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/kvalitetsstandard  

 
Du kan få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte 
 

Center for Sociale Indsatser 
Social Indsats Voksne 
Tlf.: 7249 6000 

e-mail: Socialeindsatser@gribskov.dk 

www.gribskov.dk 

http://www.gribskov.dk/kvalitetsstandard
mailto:Socialeindsatser@gribskov.dk
http://www.gribskov.dk/

