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Faxe Kommunes kvalitetsstandard for

Servicelovens § 85 – Socialpædagogisk indsats.
Om kvalitetsstandarder -
En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det 
politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. Den angiver kravene til 
kvaliteten og definere de kvalitetsmål, der som minimum skal opfyldes.
I praksis er kvalitetsstandarderne rådgivernes redskab. Rådgiverne bruger kvalitetsstandarderne til at 
udføre visitationer, der lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Det vil sige, at 
kvalitetsstandarderne bruges som led i den sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen 
jævnfør lovgivningen på området.

Derudover er formålet med kvalitetsstandarder at give et overordnet indtryk af indhold, omfang og 
udførelsen af de ydelser, som Faxe Kommune tilbyder.

1. Lovgrundlag
Lov om Social Service § 85 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning 
og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer.
 genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til  

2. Målgruppe
Målgruppen for Servicelovens § 85 er borgere over 18 år med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der 
er tale om borgere med specifikke eller komplekse problemer, som har 
behov for socialpædagogisk støtte til at:
- Udvikle færdigheder
- Bevare færdigheder
- Begrænse tab af færdigheder
- Afklare fremtidige støttebehov

Faxe Kommune anvender Socialstyrelsens Voksenudredningsmetode 
(herefter VUM) på det specialiserede voksenområde.

VUM danner grundlaget for den konkrete og individuelle vurdering af 
borgerens funktionsevne, som skal finde sted.

3. Formål
Formålet med indsatsen efter § 85 er at styrke den enkeltes 
funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som 
betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i 
relation til omgivelserne. Den socialpædagogiske indsats skal bidrage til, at 
den enkelte borger kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Indsatsen 
sigter således på, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske 
og/eller sociale funktioner.
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Borgeren motiveres for, guides og vejledes i at kompensere for det, 
vedkommende ikke kan, således at borgeren bliver så selvhjulpen som 
muligt. Den socialpædagogiske indsats skal også medvirke til at forebygge 
mere indgribende tiltag, samt sikre at borgeren benytter samfundets øvrige 
tilbud.

Formålet med indsatsen kan være udvikling og vedligeholdelse af 
personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde 
sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., således at borgeren bliver 
bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. 
Bestemmelsen kan bl.a. anvendes til at yde støtte til forældre som er 
omfattet af målgruppen for § 85 i forbindelse med varetagelsen af 
forældrerollen.

For borgere, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk 
funktionsevne reelt ikke har mulighed for at tage vare på egne interesser, er 
formålet med den socialpædagogiske indsats også at yde en særlig hjælp, 
så den pågældende kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en 
mere aktiv livsudfoldelse

4. Form og 
indhold Der arbejdes ud fra en recovery*- og ressourceorienteret tilgang, hvilket 

betyder, at borgeren med det samme involveres, aktiveres og gives ansvar 
med henblik på at udvikle kompetencer til at mestre sin egen hverdag. Det 
indebærer, at indsatsen fokuserer på borgerens ressourcer og benytter og 
udvikler disse bedst muligt i hverdagen

Den socialpædagogiske indsats ydes som udgangspunkt uden for hjemmet 
som gruppeforløb, da fællesskab med andre i en gruppe forventes at 
bidrage positivt til den enkelte borgers motivation for udvikling. Borgerne kan 
profitere af at dele erfaringer med andre ved f.eks. at træne 
netværksdannelse og madlavning, have dialog om sociale relationer med 
andre i samme eller lignende livssituation.

Indsatsen kan ydes som individuelt forløb i de tilfælde, hvor borgeren ikke 
kan overføre sine færdigheder eller ikke er i stand til at indgå i gruppeforløb. 
Hvis borgeren modtager et individuelt forløb, vil der være skærpet fokus på, 
om borgeren kan overgå til gruppeforløb. Når borgeren er klar til et 
gruppeforløb, vil det individuelle forløb blive udfaset, og indsatsen vil blive 
ydet i gruppeforløb fremover.

Digitale løsninger som f.eks. Skype og brug af relevante Apps vil kunne indgå 
i indsatserne, og Faxe Kommune vil løbende tilpasse brugen af digitale 
løsninger i takt med den digitale udvikling på området.

*”recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, 
sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og 
problemer, som kan komme og gå” (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008) 
Socialstyrelsen. 
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Overordnede temaer:

Der vil ud fra VUM-udredningen blive opsat specifikke mål for indsatsen 
inden for de behandlede temaer.

5. Visitation
Det er visitatorerne i Socialcenteret, Psykiatri og Handicap, der modtager, 
behandler og bevilger indsatser efter Servicelovens § 85.

En ansøgning kan komme direkte fra borgeren, men der kan også blive 
rettet henvendelse fra familie, venner, læge, andre kommunale instanser 
etc. Såfremt henvendelsen kommer fra en anden end borgeren selv, 
forudsætter den videre sagsbehandling dog samtykke og medvirken fra 
borgeren.
Henvendelsen kan ske mundtligt eller skriftligt til:

Socialcenteret
Handicap og Psykiatri
Tingvej 7
4690 Haslev
Telefon: 56203000

Mail: visitation_handicap_psykiatri@faxekommune.dk
Send sikkert: sikkerpost@faxekommune.dk

6. Sagsbehand-
lingstid Op til 8 uger.

7. Leverandør
Borgere visiteres til Faxe Kommunes egne tilbud. Hvis Faxe Kommune 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_oXtz_bTAhVBjywKHdGWDSMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.dk%2F3027634-Kvalitetsstandarder-for-midlertidigt-botilbud-efter-lov-om-social-service-107-og-laengerevarende-botilbud-efter-lov-om-social-service-108.html&psig=AFQjCNGfsZ7CQNHcgVZsQuyzCpsUOT4DnQ&ust=1495100049673165
mailto:visitation_handicap_psykiatri@faxekommune.dk
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undtagelsesvist ikke selv kan levere den nødvendige ydelse, kan der i 
særlige tilfælde visiteres til eksterne tilbud.

Bevilling og andre relevante sagsakter vil blive sendt til leverandør i 
forbindelse med bestilling af den socialpædagogiske indsats.

Borgeren vil blive kontaktet af leverandør inden for 2 uger efter modtagelse 
af bevillingen med mindre andet er aftalt.

Borgeren har ikke frit valg af leverandør.

8. Varighed og 
opfølgning Borgeren bevilges, som udgangspunkt 0 – 2 timers indsats ugentligt, men der 

foretages altid en konkret og individuel vurdering af, om behovet kan 
dækkes i det tidsrum.

Varigheden af indsatsen vil afhænge af den konkrete og individuelle 
vurdering af borgerens funktionsevne og de fastsatte indsatsmål. Målene vil 
fremgå af handleplanen, som borgeren tilbydes i henhold til Servicelovens § 
141.  Alternativt vil borgeren mål fremgå af Socialcenteret, Handicap og 
Psykiatris bestilling til udfører.

Der vil som minimum ske opfølgning en gang om året.

Ved opfølgning vurderes det, om målene er opnået, og der tages stilling til, 
om der fortsat er behov for en indsats. 

Ved vurdering og revurdering af den socialpædagogiske indsats tages der 
udgangspunkt i mindsteindgrebsprincippet. Der foretage altid en vurdering 
af, om borgeren vil kunne modtage et mindre indgribende tilbud uden for 
det specialiserede område. Det kan f.eks. være tilbud via 
beskæftigelseslovgivningen, personlig hjælp og pleje jf. Servicelovens § 83 
eller inde for frivilligområdet mv.

9. Krav til 
borgeren For at modtage indsatser efter Servicelovens § 85 forventes det, at borgeren 

er indstillet på følgende:
 Indsatserne ydes som hjælp til selvhjælp
 Indsatserne ydes efter den givne bevilling og en eventuel 

handleplan.
 Overholde indgåede aftaler
 Være motiveret for at deltage i indsatserne

Borger har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer, som kan 
påvirke indsatsbehovet.

Socialpædagogisk indsats efter Servicelovens § 85 er frivilligt, og borgeren 
kan til en hver tid frasige sig denne.

10. Udgifter for 
borgeren Ydelser efter Servicelovens § 85 er gratis for borgeren.

Borgeren skal dog selv afholde egne eventuelle udgifter til f.eks. transport, 
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aktiviteter og mad.

11. Klagemulig- 
heder Klage over afgørelse på ansøgning om ydelser efter Servicelovens § 85

Hvis du er uenig med den afgørelse, som Faxe Kommune har
truffet, kan du klage over afgørelsen.
Din klage skal være sendt til Faxe Kommune inden for fire uger
efter, at du har modtaget afgørelsen.
Faxe Kommune har herefter fire uger til at vurdere sagen igen.
Gives der medhold i klagen, får du besked inden fire uger efter klagens 
modtagelse.

Får du delvis medhold i klagen, får du ligeledes besked, men så skal du 
inden fire uger meddele, om klagen fastholdes.
Hvis kommunens afgørelse ikke ændres, videresendes klagen
sammen med sagens akter til Ankestyrelsen indenfor fire uger.

Klager over afgørelser truffet efter denne kvalitetsstandard skal
stiles til:

Socialcentret
Psykiatri & Handicap 
Tingvej 7 
4690 Haslev

Mail: visitation_handicap_psykiatri@faxekommune.dk
Send sikkert: sikkerpost@faxekommune.dk

Klage over Faxe Kommunes serviceniveau
Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen
og kvaliteten af de indsatser, der ydes i kommunalt regi, skal
stiles til:

Socialcentret
Psykiatri & Handicap 
Tingvej 7 
4690 Haslev

Mail: visitation_handicap_psykiatri@faxekommune.dk
Send sikkert: sikkerpost@faxekommune.dk

Borgerrådgiveren
Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Faxe Kommunes 
borgerrådgiver, der specielt tager sig af klager over kommunens 
sagsbehandling, personalets opførsel eller personalets udførelse af praktiske 
opgaver. 
Man kan også klage til borgerådgiveren, hvis man mener, at man er udsat 
for diskrimination.

mailto:visitation_handicap_psykiatri@faxekommune.dk
mailto:sikkerpost@faxekommune.dk
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Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger:
Anne Thielemann. 
Rådhuset 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev.
Telefon 56 20 37 05

Du kan læse mere om Borgerrådgiveren på 
http://www.faxekommune.dk/borgerraadgiveren-0

                                                          
Godkendt af Social- og Sundheds udvalget den 30. august 2017
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