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I. Indledning 

Det tematiserede møde omhandler servicelovens regler om midlertidige botilbud.  

 
 

II. Lovgrundlag 

 

Praksisnotatet er baseret på lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 om social service 

(serviceloven). 

 
Serviceloven 

 
§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opfylder sit forsyningsansvar efter stk. 1 ved brug af egne til- 

bud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. 

Stk. 3. Tilbud omfattet af krav om godkendelse, jf. § 4 i lov om socialtilsyn, skal være god- 

kendt af socialtilsynet for at kunne indgå i kommunens forsyning, jf. stk. 2. 

Stk. 4. I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et 

egnet godkendt tilbud, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden 

godkendelse. Socialtilsynet orienteres om anvendelsen af det ikkegodkendte tilbud og kan, når 

særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikkegodkendte tilbud anvendes i yder- 

ligere 3 uger 

 

§ 81. Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammen- 

hængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes 

med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og 

udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at 

http://ankestyrelsen.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p4&amp;schultzlink=lov20130608&amp;p4


 

medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kom- 

pensation, omsorg og pleje. Indsatserne til voksne skal således 

1) forebygge, at den enkeltes problemer forværres, 

2) understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget 

selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion, 

3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, 

aktivitet, behandling, omsorg og pleje, 

4) fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for del- 

tagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer, og 

5) sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i 

egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne 

lov 

 

 
§ 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, 

jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på 

deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog 

ikke ydes ved brug af fysisk tvang. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages 

i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. 

Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede Familieretshu- 

set om at beskikke en værge efter værgemålsloven. 

 
§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på 

grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 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 om- 

fattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har be- 

hov 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. 

 

 

III. Generelt 

 
Formålet med serviceloven er bl.a. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 1, stk. 1, nr. 3. 

 
Kommunen skal, jf. servicelovens § 81, tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer med det formål at 

 
 forebygge, at den enkeltes problemer forværres, 

 understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget 

selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion, 

 forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om sam- 

vær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, 

 fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for 

deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer, og 

http://ankestyrelsen.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20050573-full&amp;activesolution=http%3a%2f%2flovportaler.dk&amp;p81
http://ankestyrelsen.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov19950388
http://ankestyrelsen.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk&amp;q=serviceloven&amp;docId=lov20050573-full&amp;p1
http://ankestyrelsen.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk&amp;q=serviceloven&amp;docId=lov20050573-full&amp;p81


 

 sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i 

egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter 

denne lov (serviceloven). 

 

Kommunens pligt til at yde hjælp gælder også over for personer, der ikke er i stand til at tage 

vare på egne interesser, jf. servicelovens § 82. Den kommunale forpligtelse til at yde støtte over 

for denne persongruppe gælder altså, uanset om den enkelte selv efterspørger hjælpen. Det skal 

ses i sammenhæng med servicelovens regler om magtanvendelse, jf. servicelovens kapitel 24. 

 
Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren efter et kortere ophold i 

stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, 

hvor borgeren i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov, for at 

finde frem til det rette fremtidige botilbud og evt. gennemgå et behandlingsforløb, der alene kan 

gives i de rammer, som tilbydes i et botilbud. 

 
Formålet med ophold i et længerevarende botilbud er at dække et behov for personer med 

betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som ikke kan få behovet dækket 

på anden måde end ved ophold på et døgntilbud og kan ikke vende tilbage til egen bolig.  

 
Kommunen skal derfor sikre sig, at borgere, der har behov for et døgnophold, kan få tilbud 

tilpasset deres individuelle behov. Kommunen har forsyningsforpligtelsen mellem de botilbud, 

der er godkendt af det sociale tilsyn samt registreret på Tilbudsportalen. 

 
 

IV. Betingelser for ret til hjælp - personkreds 

 
Midlertidige boformer 

 
Midlertidige botilbud tilbydes som udgangspunkt alene til borgere, der har et midlertidigt be- 

hov for at opholde sig i et botilbud. Disse botilbud kan også tilbydes i en kortere periode, hvor 

det skal udredes nærmere hvilket længerevarende botilbud, der kan tilbydes borgeren, eller hvor 

det skal afklares om borgeren kan klare sig i egen bolig. 

 
Personer, der er i personkredsen for et midlertidigt botilbud kan have behov for blandt andet 

aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, behandling og udslusning til egen 

bolig. 

 
Et midlertidigt botilbud vil ofte forudsætte, at borgeren har behov for tilgængelig hjælp/støtte 

når som helst på døgnet, har brug for hjælp/støtte et betydelig antal timer i døgnet eller hvis 

borgerens støttebehov i øvrigt er uforeneligt med at klare sig i egen bolig med støtte, herunder 

hvis borgeren i en periode har behov for pleje eller behandlingsunderstøttende rammer. Der er 

derfor tale om et skøn i forhold til, hvornår borgerne opfylder betingelserne for et midlertidigt 

botilbud. 

 
Kommunen kan tilbyde midlertidigt botilbud til: 

 Personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sær- 

lige sociale problemer har behov for det. 

 
Kommunen skal tilbyde botilbud til: 

 Personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for om- 

fattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har 

behov for særlig behandlingsmæssige støtte. 

http://ankestyrelsen.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk&amp;q=serviceloven&amp;docId=lov20050573-full&amp;p82
https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/social/?area=5341&amp;filteroptions


 

 Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlig sociale problemer, der har 

behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan kla- 

re sig uden støtte. 

 
Ved vurderingen af om borgeren tilhører personkredsen, skal det vurderes, om der er mulighed 

for, at borgeren bliver bedre og på sigt vil kunne klare sig selv. Hvis den nødvendige hjælp og 

støtte kan ydes i borgerens egen bolig, er borgeren ikke i personkredsen for et midlertidigt 

botilbud. Hvis borgeren bliver væsentligt dårligere med tiden eller aldrig vil blive bedre, så 

borgeren ikke vil kunne vende tilbage til egen bolig, har borgeren behov for et længerevarende 

botilbud. 

 
Mindsteindgrebsprincippet 

 
Vi ser af og til at kommunen i begrundelsen for, at borgeren ikke er i personkredsen for et 

midlertidigt botilbud, henviser til ”mindsteindgrebsprincippet”. Dette princip kan dog ikke an- 

vendes i de tilfælde, hvor borgeren selv ønsker et botilbud. Kommunen kan ikke i sager om 

handicapkompenserende ydelser henvise til et princip om mindre indgribende foranstaltninger 

som begrundelse for, at borgeren skal have et andet tilbud end det, som bedst muligt kom- 

penserer for følgerne af funktionsnedsættelsen. Vi henviser til principmeddelelse 51-18. 

 
Afgrænsning mellem midlertidige botilbud og længerevarende botilbud 

 
Botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 adskiller sig fra længerevarende botil- 

bud efter servicelovens § 108 og fra almene ældre- og handicapboliger efter almenboliglovens 

§ 105 ved, at det ved visitationen af en borger til et midlertidigt botilbud vurderes, at borge- 

rens behov for et botilbud ikke er varigt, men fx har til formål at sikre rammen om en behand- 

lingsmæssig indsats. 

 
Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, 

for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet 

med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, 

eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode 

visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette frem- 

tidige botilbud. 

 
Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det midlertidige ophold. Det afgørende 

for, at det midlertidige ophold kan afbrydes er enten, at botilbuddet ikke længere er egnet til at 

dække borgerens støttebehov, at formålet med borgerens ophold er opfyldt, at borgeren kan 

vende tilbage til egen bolig, eller at borgeren har et varigt behov for en længerevarende boform. 

 

Ophør af midlertidigt botilbud 

 
Kommunen skal løbende følge op på, om borgeren modtager den nødvendige hjælp og støtte i 

botilbuddet. Hvis kommunen vurderer, at formålet med indsatsen er opnået, kan kommunen 

ophøre botilbuddet, og fx udvisitere borgeren til at bo i egen bolig. Kommunen skal konkret 

redegøre for, hvorfor borgeren ikke længere har behov for et midlertidigt botilbud, og også 

forholde sig til om borgeren eventuelt fortsat har behov for noget hjælp og støtte i egen bolig. 

Se også principmeddelelse 8-18. 

 
Kommunen vil i visse situationer godt kunne opsige et botilbud, fx fordi dette botilbud er væ- 

sentligt dyrere. Der henvises til principmeddelelse 11-18, hvor det er fastslået, at kommunen 

kan flytte en borger fra et egnet midlertidigt botilbud til et andet egnet midlertidigt botilbud på 



 

baggrund af økonomiske hensyn. Det afgørende er, at kommunen med sin skærpet 

begrundelsespligt også kan begrunde en faglig begrundelse herfor. Kommunen kan derfor 

ikke alene henvise til, at baggrunden for flytningen alene er på baggrund af økonomiske 

hensyn. Det er en forudsætning for flytningen, at det nye botilbud er mindst lige så egnet til at 

opfylde borgerens behov, at hjælpen fagligt mest hensigtsmæssigt vil kunne dækkes i det nye 

botilbud, og at det tidligere botilbud er væsentligt dyrere. Modsætter borgeren sig flytning til det 

nye botilbud, skal kommunen anvende bestemmelserne om magtanvendelse (flytning uden 

samtykke). 

 

V. Betingelser for hjælp – udmåling 

 
Botilbuddets indhold 

 
Alle botilbud skal være godkendt af Socialtilsynet og være registreret på Tilbudsportalen. 

Kommunen kan alene visitere borgere til godkendte tilbud. Vi henviser til principmeddelelse 3- 

19, og afsnittet nedenfor om botilbudslignende tilbud. 

 
Bestemmelserne om botilbud regulerer ikke, hvilke former for hjælp og støtte, der eventuelt er 

indeholdt i tilbuddet. Den hjælp, som borgeren har brug for, udmåles og reguleres derfor efter 

de relevante hjælpebestemmelser i serviceloven, fx bestemmelserne om personlig og praktisk 

hjælp og socialpædagogisk støtte. 

 
Der vil dog ofte være indeholdt hjælp og støtte i den takst, som kommunen betaler til botil- 

buddet. Men det er op til kommunen at supplere med yderligere støtte, hvis borgeren har be- 

hov for det. Det betyder også, at det ikke er afgørende for vurderingen af tilbuddets egnethed, 

hvilken hjælp og støtte, der eventuelt er indeholdt i tilbuddets takst. Kommunen kan altid sup- 

plere med eksempelvis støtte på andre tider af døgnet, hvis borgeren har behov for støtte på et 

tidspunkt, hvor der fx ikke er personale tilstede. 

 
Egnethed 

 
Kommunen skal vurdere, om et botilbud er egnet til at afhjælpe borgerens behov. Der er ikke 

frit valg ved bevilling af ophold på et midlertidigt botilbud, men kommunen skal konkret rede- 

gøre for, at tilbuddet er egnet til den enkelte borger. Det betyder, at botilbuddet både skal væ- 

re generelt – og konkret egnet til borgeren. 

 
Kommunen skal inddrage de konkrete faglige oplysninger, der er om borgerens hjælpe – og 

støttebehov, og undersøge hvordan det tilbud, de peger på konkret kan imødekomme behove- 

ne. Dette skal fremgå af kommunens begrundelse. 

 
Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen henviser til at borgeren er omfattet af den målgruppe, 

der fremgår af tilbudsportalen. Særligt ikke, hvis tilbuddets målgruppe er meget bred. 

 
Botilbudslignende tilbud – principmeddelelse 2-19 

 
Botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud 

Botilbudslignende tilbud er ikke omfattet af reglerne om frit valg af botilbud. Hvis borgeren er 

omfattet af personkredsen for et længerevarende botilbud, kan kommunen ikke udelukke bor- 

gerens mulighed for at gøre brug af det frie valg mellem længerevarende botilbud ved at hen- 

vise borgeren til et botilbudslignende tilbud. 

 

 



 

 

Hvis borgeren ønsker at gøre brug af det frie valg, skal kommunen pege på et længerevarende 

botilbud efter servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105, stk. 2, som er egnet i forhold til 

borgerens hjælpebehov. Hvis borgeren ikke ønsker at gøre brug af det frie valg, kan kommunen 

visitere borgeren til det botilbudslignende tilbud. Borgeren skal i disse tilfælde have en 

tidsubegrænset lejekontrakt. 

 

Kommunen kan ligeledes ikke indstille til flytning til et botilbudslignende tilbud efter reglerne om 

optagelse i særligt botilbud uden samtykke, da bestemmelserne i serviceloven om optagelse i 

botilbud uden borgerens samtykke alene omfatter botilbud efter serviceloven, friplejebolig- 

lovgivningerne og almenboligloven. 

 
Botilbudslignende tilbud og midlertidige botilbud 

Hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for et midlertidigt botilbud, kan kommunen 

visitere borgeren til et botilbudslignende tilbud, hvis tilbuddet i øvrigt er egnet til at varetage 

borgerens behov. 

 

Borgeren skal have en tidsbegrænset lejekontrakt. Kommunen skal være opmærksom på, om 

formålet med opholdet på det botilbudslignende tilbud er opfyldt, når lejekontrakten udløber. Hvis 

formålet ikke er opfyldt, skal kommunen forlænge lejekontrakten i det omfang, det er muligt efter 

lejelovgivningen. Hvis det ikke er muligt at forlænge lejekontrakten, skal kommunen visitere 

borgeren til et tilbud efter serviceloven, hvis borgeren fortsat har behov for et midlertidigt botilbud. 

Kommunen skal desuden være opmærksom på, om det botilbudslignende tilbud overhovedet er 

egnet, hvis det har været nødvendigt at forlænge borgerens ophold gentagne gange. 

 
Egnethed 

Kommunen skal vurdere konkret og individuelt, om det botilbudslignende tilbud, kommunen peger 

på, er egnet til at dække borgerens hjælpebehov. Kommunen skal altså undersøge, hvilken hjælp, 

der kan leveres i det pågældende tilbud, og om denne hjælp er tilstrækkelig til at dække borgerens 

behov. 

 

Et botilbud skal være godkendt og fremgå af Tilbudsportalen for at kunne indgå i kommunens 

forsyning. Kommunen kan altså ikke visitere til et tilbud, der ikke fremgår af Tilbudsportalen. Det 

gælder også for botilbudslignende tilbud. 

 
Frit valg 

 
Fritvalgsreglerne finder kun anvendelse ved længerevarende botilbud. Det er borgeren, 

partsrepræsentant (gennem et habilt samtykke) eller værgen, der kan udnytte fritvalgsordningen. 

 
Flytning uden samtykke 

 

Hvis en borger mangler evnen til at give informeret samtykke eller modsætter sig flytning til et 

midlertidigt botilbud, må kommunen ikke flytte borgeren uden at anvende magtanvendelses- 

bestemmelserne. Bestemmelserne finder anvendelse for personer med betydelig og varigt nedsat 

psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk støtte m.v., 

behandling eller aktiverende tilbud efter servicelovens regler, og som ikke samtykker i en 

foranstaltning som eks. flytning. Er betingelserne for magtanvendelse ikke opfyldt, skal kommunen 

tilbyde anden hjælp efter serviceloven. Kommunen kan ikke pålægge, at en borger skal optages på 

et botilbud. Kommunen skal, hvis borgeren ikke giver samtykke, indstillingen om optagelse i et 

botilbud til Familieretshuset. 

 

 



 

Hvis en borger afslår et midlertidigt botilbud, og betingelserne for magtanvendelse ikke er op- 

fyldte, har kommunen pligt til at stille anden hjælp til rådighed, som tilgodeser borgerens behov for 

hjælp. Det følger af kommunens omsorgsforpligtelse i servicelovens § 82, stk. 1. 

 

Kommunen kan fx anvise en bolig med tilknyttet hjælp eller vælge at tilbyde et andet midlertidigt 

botilbud. 

 

Kommunens forsyningsforpligtelse 

 
Det følger af servicelovens § 4, at kommunen har pligt til at sørge for at der er de nødvendige tilbud 

efter loven. Det fremgår desuden, at tilbuddene skal være godkendte at Socialtilsynet, for at kunne 

indgå i kommunens forsyning. 

 
Kommunen kan opfylde sin forsyningsforpligtelse ved både at anvende egne tilbud og tilkøbe tilbud 

i andre kommuner/region eller af private leverandører. Se principmeddelelser 120-12 og 178-11. 

 

Snitflade mellem socialpædagogisk støtte i eget hjem og optagelse i et midlertidigt 

botilbud 

 

Borgeren er ikke omfattet af personkredsen for et botilbud, hvis den nødvendige støtte kan 

modtages i egen bolig. Kommunen skal kunne anvise den nødvendige støtte og forklare, hvordan 

denne støtte kan leveres i egen bolig med den udmålte støtte. Kommunen skal kunne forholde sig 

til de oplysninger der er i sagen, herunder borgerens indsigelser. 

 

Ankestyrelsen har mulighed for at reparere på kommunens mangel på begrundelse, hvis sagen er 

tilstrækkeligt oplyst.  

 

Der er derfor visse sager, hvor vi har stadfæstet kommunens begrundelse for, at hjælpen kan 

dækkes i eget hjem, selvom kommunen ikke nærmere har begrundet dette i afgørelsen, hvis der 

foreligger tilstrækkelige oplysninger i sagen, som Ankestyrelsen finder, kan understøtte 

kommunens vurdering af borgerens behov for hjælp. Der er andre afgørelser, som vi må hjemvise, 

da kommunen ikke i tilstrækkelig grad har forklaret med baggrund i sagens oplysninger, hvordan 

borgeren vil kunne få den nødvendige hjælp i hjemmet. Det kan være, at kommunen har henvist 

til visse tiltag, men kommunen har ikke nærmere forklaret, og der er heller ikke oplysninger herom, 

hvilke indsatser, der er nødvendige, for at borgeren trods sin funktionsnedsættelse vil kunne klare 

sig i eget hjem. 

 

Der er også afgørelser, som må ændres, da der er tilstrækkelige oplysninger i sagen til at fastslå, 

at borgeren efter lovgivning og praksis har en anden retsstilling end den, som kommunen har peget 

på. 

 

Endelig kan der være afgørelser, som skal ophæves, fordi kommunen ved ophør eller nedsættelse 

af en ydelse ikke i tilstrækkelig grad har begrundet, hvorfor borgeren ikke længere har behov for 

at opretholde en tidligere bevilget hjælp (skærpet begrundelseskrav).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

VI. Praksis – Ankestyrelsens principmeddelelser 

 
Personkreds 

 
11-18. En borger, som har behov for et særligt botilbud, og som ikke kan give informeret 

samtykke til en flytning, kan ikke flyttes fra et aflastningstilbud til andet botilbud, selvom vær- 

gen giver samtykke. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte en borger, der 

på grund af nedsættelse af den psykiske funktionsevne ikke kan tage vare på sig selv. Værgen 

kan give samtykke til et aflastningstilbud eller ved akut behov, men værgen kan ikke give 

samtykke til et nyt ophold i særligt botilbud, når borgeren ikke er i stand til at give sit samtyk- 

ke. Dette gælder også, selv om det nye tilbud er et midlertidigt tilbud efter servicelovens § 

107. Bestemmelsen om flytning uden samtykke skal anvendes, når en person, som ikke er i 

stand til at give samtykke, skal optages i et særligt botilbud. Dette betyder, at kommunalbe- 

styrelsen skal indstille til Statsforvaltningen (nu Familieretshuset), at borgeren optages i et 

bestemt botilbud. 

 
21-18. Kommunen skal undersøge om det rent faktisk er muligt at levere den socialpædagogi- 

ske støtte til borgeren under borgerens aktuelle boligmæssige rammer. Hvis borgeren ikke selv 

kan skabe de rammer der er nødvendige for at kunne modtage støtten, er det kommunen der 

skal sørge for at rammerne for at levere støtten er til stede, herunder hjælpe borger med at 

finde indkvartering eller bolig. 

 
51-18. Servicelovens bestemmelser om ydelser i serviceloven indeholder et kompensations- 

princip. Det betyder at borgere med betydelig funktionsnedsættelse i videst muligt omfang 

kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen og stilles lige med andre borgere. 

Kommunen kan ikke i sager om handicapkompenserende ydelser henvise til et princip om 

mindre indgribende foranstaltninger som begrundelse for, at borgeren skal have et andet til- 

bud en det, som bedst muligt kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Mindsteind- 

grebsprincippet fremgår af servicelovens kapitel om magtanvendelse og andre indgreb i selv- 

bestemmelsesretten overfor voksne og indebærer, at anvendelsen af magt skal stå i rimeligt 

forhold til det der søges opnået. 

 
Egnethed 

 
71-14. En borger, der er berettiget til midlertidigt botilbud, kan ikke placeres i et botilbud, der 

er beregnet til længerevarende ophold. En borger, som kommunen fandt omfattet af person- 

kredsen for et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, kunne ikke visiteres til et tilbud 

efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger. Målgruppen for botilbud efter almenbo- 

liglovens § 105 er personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. En bolig efter al- 

menboligloven er en bolig af mere permanent karakter. Der er tale om et lejeforhold, som er 

omfattet af lejeloven, hvilket indebærer, at borgeren alene kan opsiges af boligselskabet, hvis 

der er grundlag for en opsigelse efter den almene lejelovgivning. Kommunen kan således ikke 

bringe et sådant lejeforhold til ophør. 

 
8-18. Hvis en borger har behov for den hjælp og støtte som findes i et midlertidigt botilbud, 

kan kommunen ikke visitere til en ungdomsbolig efter almenboligloven, idet der ikke efter lov- 

givningen kan tilknyttes servicearealer og personale til ungdomsboligen. 

 
2-19. Hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for et midlertidigt botilbud, kan kom- 

munen visitere borgeren til et botilbudslignende tilbud, hvis tilbuddet i øvrigt er egnet til at 

varetage borgerens behov. Borgeren skal have en tidsbegrænset lejekontrakt. Kommunen skal 



 

være opmærksom på, om formålet med opholdet på det botilbudslignende tilbud er opfyldt, 

når lejekontrakten udløber. Hvis formålet ikke er opfyldt, skal kommunen forlænge lejekon- 

trakten i det omfang, det er muligt efter lejelovgivningen. Hvis det ikke er muligt at forlænge 

lejekontrakten, skal kommunen visitere borgeren til et tilbud efter serviceloven, hvis borgeren 

fortsat har behov for et midlertidigt botilbud. Kommunen skal desuden være opmærksom på, 

om det botilbudslignende tilbud overhovedet er egnet, hvis det har været nødvendigt at for- 

længe borgerens ophold gentagne gange. 

 
Ophør/skift af botilbud 

 
11-18. Kommunen kan flytte en borger fra et egnet midlertidigt botilbud til et andet egnet 

midlertidigt botilbud på baggrund af økonomiske hensyn. Det er en forudsætning for flytnin- 

gen, at det nye botilbud er mindst lige så egnet til at opfylde borgerens behov, og at det tidli- 

gere botilbud er væsentligt dyrere. Modsætter borgeren sig flytning til det nye botilbud, skal 

kommunen anvende bestemmelserne om magtanvendelse. Hvis en borger modsætter sig flyt- 

ning til et midlertidigt botilbud, må kommunen ikke flytte borgeren uden at anvende magtan- 

vendelsesbestemmelserne. 

 
2-18. Kommunen har pligt til at følge op på de enkelte sager om hjælp efter serviceloven for 

at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. En justering af indsatsen kan fx være æn- 

dring af indsatsmålene eller skift af leverandør. Kommunen skal være særligt opmærksom på, 

om hjælpen er tilrettelagt på en sådan måde, at borgeren er i stand til at modtage den. Det 

gælder alle tilbud om hjælp efter serviceloven. Kommunen kan ikke uden videre lade et tilbud 

om hjælp eller støtte ophøre med henvisning til, at borgeren ikke samarbejder om at opfylde 

indsatsmålene i handleplanen. Kommunen skal forinden undersøge og forholde sig til, hvilken 

betydning borgerens nedsatte funktionsevne har i forhold til hans eller hendes evne til at 

samarbejde om indsatsmålene. 

 

Hvis kommunen finder, at borgeren, på trods af sin funktionsnedsættelse, er i stand til at sam- 

arbejde om indsatsmålene, men ikke gør det, skal kommunen vejlede borgeren om konse- 

kvenserne ved fortsat ikke at samarbejde. Kommunen skal i den forbindelse sikre sig, at bor- 

geren er i stand til at forstå vejledningen. 

 
Forsyningsforpligtelse  

 
120-12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at der er de nødvendige tilbud efter servicelo- 

ven. Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsy- 

ning. 

 
 

 

 



 

VII. De konkrete mødesager 

Vi har behandlet i alt 20 sager om botilbud til dette tematiserede møde. Sagerne er udvalgt for 

at belyse vores almindelige praksis på området, og omfatter derfor også sager, hvor vi er eni- 

ge i kommunernes afgørelser, da den type af sager sjældent vil blive udtaget til principiel be- 

handling. 

Sagerne er grupperede i overordnede to overordnede temaer; personkreds og egnethed.  

 

Personkreds i sager om midlertidige botilbud 

1: Stadfæstelse - enig med kommunen i, at borgeren ikke er omfattet af personkredsen- 

borgerens behov for støtte til optræning af ADL-opgaver, udvikling af struktur, forudsigelighed 

og sociale forhold kan dækkes ved bevilling af hjælp i egen bolig enten som personlig og 

praktisk hjælp eller som socialpædagogisk støtte. Påmindelse af medicin skal bevilges efter 

sundhedslovgivningen. 

2: Stadfæstelse - enig med kommunen i, at borgeren ikke er omfattet af personkredsen. 

Borgeren har behov for at blive husket på egenomsorg, indkøb, madlavning og økonomi. 

Borgerens behov for planlægning, struktur, igangsætning og kontakt/samvær kan dækkes ved 

bevilling af hjælp i egen bolig. 

3: Stadfæstelse - enig med kommunen i, at borgeren ikke har ret til forlængelse af 

rehabiliteringsophold efter overfald. Borgeren er ikke omfattet af personkredsen, da borgers 

behov for støtte til at finde lejlighed, søge om lån, komme i praktik, struktur, post, ledsagelse 

til møder og opstart af fodboldtræning kan dækkes ved bevilling af socialpædagogisk støtte i 

egen bolig.  

4: Ændring - kommunen har ikke på tilstrækkelig konkret vis sandsynliggjort, at borgeren vil 

kunne klare sig i eget hjem med socialpædagogisk støtte. Kommunen ses ikke pege på, hvilke 

konkrete indsatser i eget hjem, der kan imødegå de vanskeligheder, som der peges på af 

henholdsvis læge fra psykiatrisk afdeling og støtte-kontaktperson. Ifølge den lægefaglige 

vurdering er det nødvendigt, at borgeren bor i en beskyttet bolig og ikke kan flytte hjem igen. 

Grunden til dette er, at borgeren har tendens til at blive mere psykotisk, når borgeren kommer 

hjem. Kommunen har ikke begrundet, hvordan borgeren gennem kommunens indsatser kan 

blive mindre psykotisk, når borgeren vender tilbage i egen bolig. Kommunen har derfor ikke 

kunnet forklare, at borgeren trods sin lidelse, herunder hallucinationer, vil kunne bo i egen 

bolig uden at skade sig selv eller andre. 

5: Hjemvisning - sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om borgeren som 

følge af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer er omfattet af 

personkredsen for et midlertidigt botilbud. Sagen er heller ikke tilstrækkeligt oplyst til, at det kan 

afgøres, om rammerne for at levere den nødvendige støtte til dig er til stede. Der er ikke 

oplysninger af mere objektiv karakter, der understøtter kommunens vurdering af 

socialpædagogisk støtte er tilstrækkeligt. Herudover har kommunen ikke konkretiseret, hvordan 

borgeren i egen bolig med hjælp fra fx hjemmeplejen og bostøtten kan klare de opgaver, som 

hjælpen er målrettet, når det ofte har været umuligt at komme i kontakt med borgeren, eller 

borgeren har afvist hjælpen. 

6: Stadfæstelse - ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at hjælpen kan ydes 

i egen bolig i form af bl.a. social pædagogisk støtte. Ej nødvendig med faste rammer om hjælpen 

og døgnhjælp.  

 



 

7 og 8 (dobbeltsag): Stadfæstelse - ikke grundlag for tilsidesætte kommunens vurdering af, at 

borger vil kunne modtage den nødvendige (socialpædagogiske) støtte i egen bolig. Der er ikke 

et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at borgeren har behov for vedvarende hjælp eller 

hjælp på uforudsigelige tidspunkter, ligesom det ikke er udelukket, at han kan klare sig i egen 

bolig med den bevilgede hjælp. 

9: Stadfæstelse – borgeren er ikke længere omfattet af personkredsen. Borgeren har oplevet 

fremgang, og kommunen har redegjort for, hvordan støtten varetages i eget hjem. 

10: Stadfæstelse – borgeren er ikke omfattet af personkredsen. Kommunen har redegjort for, 

hvordan støtten varetages i eget hjem.  

11: Hjemvisning – borgeren har et omfattende hjælpebehov, og kommunen har ikke redegjort 

for, hvordan borgeren er kompenseret med den udmålte hjælp. 

12:  Stadfæstelse – borgeren søger om midlertidigt botilbud. Det er ikke sandsynliggjort, at 

borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje. 

Borgeren kan klare de fleste ting men har behov for struktur i hverdagen. 

13: Hjemvisning – borgeren søger om midlertidigt botilbud. Det er ikke sandsynliggjort, at 

kommunen kan levere den nødvendige støtte i hjemmet. Borgeren oplyser et stort 

hjælpebehov. Kommunen har tidligere bevilget socialpædagogisk støtte, uden at dette har 

afhjulpet borgerens støttebehov. 

14: Stadfæstelse – borgeren kan selv varetage de praktiske opgaver i hjemmet og 

egenomsorg men har svært ved igangsættelse af opgaverne. Borgeren har behov for hjælp til 

kontakt til det offentlige men varetager ellers alt selv. Borgeren har ikke behov for omfattende 

hjælp til almindelige dagligdags opgaver.  

15: Hjemvisning – borgeren har haft støtte i hjemmet men har perioder, hvor borgeren 

frasiger sig støtten og isolerer sig. Det er typisk, når borgeren har det værst og bliver 

selvmordstruet. Borgerens psykiater har udtrykt bekymring over kommunens afslag. Det ses 

ikke at kommunen har forholdt sig til hvordan, borgeren kan være i egen bolig med hjælp 

frem for at være på et midlertidigt botilbud. 

16: Hjemvisning – borgeren er diagnosticeret med borderline og er lettere mentalt retarderet. 

Borgeren hører stemmer og kan under pres også have synshallucinationer. Borgeren har 

massive tilknytningsforstyrrelser til både familie og personale samt en spiseforstyrrelse. 

Borgeren er 30 år gammel og har ikke boet alene. Borgeren har de seneste 3½ år boet på et 

midlertidigt botilbud. Borgeren ønsker længerevarende botilbud, og kommunen bevilger et 

midlertidigt. Vi vurderer, at der ikke i sagen er oplysninger af mere objektiv og konkret 

karakter, der understøtter kommunens vurdering af, at borgerens behov for ophold i botilbud 

er af midlertidig karakter. 

17: Hjemvisning – borgeren er diagnosticeret med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og 

lider af angst. Borgeren ønsker at flytte fra hjemmet. Kommunen har afslået midlertidigt 

botilbud. Vi vurderer, at der i sagen ikke er oplysninger af mere objektiv og konkret karakter, 

der understøtter kommunens vurdering af, at det er tilstrækkeligt, at borgeren støttes med 

aflastningsophold og socialpædagogisk støtte med udgangspunkt i eget hjem. 

18: Stadfæstelse – borgeren er diagnosticeret med panikangst, generaliseret angst, ængstelig 

personlighedsstruktur. Behandling ved psykiater er afsluttet. Borgeren har hertil en række 

fysiske sygdomme med funktionsnedsættelse til følge. Borgeren har tidligere haft overforbrug 

af alkohol. Borgeren bor i ældrebolig. Det er vores samlede vurdering, at karakteren af 



 

borgerens funktionsnedsættelse betyder, at borgeren ikke har ret til et ophold på midlertidigt 

botilbud. Funktionsnedsættelsen har permanent karakter. Ud over den støtte borgeren kan få i 

regi af serviceloven, finder vi, at behovene skal dækkes efter reglerne i sundhedsloven. 

19: Hjemvisning - sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om borgeren har 

behov for et midlertidigt botilbud, eller om borgeren er i stand til at klare sig selv med støtte i 

egen bolig.  Borgeren bor pt. hjemme hos sin søster. Borgeren lider af angst og har svært ved 

at deltage i behandling. Kommunen har vurderet, at støtten kan ydes i egen bolig men har 

ikke i tilstrækkelig grad konkretiseret hvordan. 

20: Hjemvisning - sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om borger har 

behov for et midlertidigt botilbud, eller om borger er i stand til at klare sig selv med støtte i 

egen bolig. Borger lider af angst og har behov for hjælp til at komme ud af sine angstanfald, 

som kommer på forskellige tidspunkter af døgnet. Kommunen har vurderet, at støtten kan 

ydes i egen bolig, men har ikke i tilstrækkelig grad konkretiseret hvordan. 

 
Egnethed 

21: Hjemvisning - sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om det botilbud, 

som kommunen har peget på, er egnet. Kommunen har ikke i tilstrækkelig grad konkretiseret, 

hvordan botilbuddet kan dække borgerens støttebehov. 

 

 


