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Socialcentret har til mødet den 19. april 2021 udarbejdet en redegørelse og kort introduktion til de 
udfordringer, der er for sagsbehandlingen af socialpædagogisk støtte. 
Arbejdsdokumentet indeholder en opgørelse over ansøgninger i 2021 målt op imod 4. kvartal i 
2019 

Dokumentet indeholder endvidere et kort oprids af lovgivningen og principafgørelse. 

Data: 
Dataliste til brug for opgørelsen er trukket af Jette Gudmundsen den 12.4.2021, og gennemgået af 
Kirsten Kaxe. 
Datalisten over 4. kvartal 2019 er fremsendt fra Danmarks statistik den 23.3.2021 og gennemgået 
af Kirsten Kaxe 
Alle tal repræsenterer et unik CPR. 

1. kvartal 2021 
Socialcentret har modtaget 59 ansøgninger i 1. kvartal 2021. 
En henvendelse til socialcentret, kan komme flere forskellige steder fra, og i opgørelsen nedenfor 
ses fordelingsnøglen for 1. kvartal af 2021. 
Sagerne og deres kompleksitet er meget forskellige.  

B&U Jobcenter 
over 30 år 

Job 
rehabilitering 

Ungevejen Vis Pleje Egen 
henvendels
e/værge/på
rørende 

DCP/ 
Fjorden 

Øvrige 

6 11 6 4 9 9 5 8 
Ovenstående tal bliver sammenlagt til 58 sager. En borger er udflyttet fra § 107 og  er derfor ikke medtaget i oversigten 

For at illustrere den markante stigning ses nedenfor de tal, der er indberettet til Danmarks statistik 
for 4. kvartal 2019. 
Dette kvartal er valgt, da det er en optælling, der skulle foretages jf. lovgivning for indberetning til 
Danmarks statistik. 
Socialcentret har vurderet, at det er en anvendelig målestok, af udviklingen for SEL § 85.  
Socialcentret er vidende om, at en direkte sammenligning ikke giver et fuldt validt billede, men er 
brugbart for en indikation for udviklingen. 

4. kvartal 2019 
Listen over antal sager er på 45 i 4. kvartal 2019 
Heraf er 16 af sagerne ikke nye ansøgninger, men en ”fejl” i fagsystemet, som er fremkommet i 
forbindelse med at socialcentret konvertererede fra EKJ til vores nuværende fagsystem Cura-
Social. 
Der er i 4. kvartal 2019 modtaget 29 ansøgninger. 4 af sagerne heraf, er en intern re-visitation.  
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B&U Jobcenter  Vis Pleje Egen 
henvendelse/væ
rge/pårørende 

DCP/ 
Fjorden 

Øvrige 

1 4 1 16 2 1 

Kort historisk overblik over Serviceloven § 85 i Faxe kommune. 
Den 11-01-2018 traf daværende Centerchef en beslutning om, at ændre rammen for timerne for 
rammeaftalen ift.  leverandør indsatsen fra 0-10 timer til 0-5 timer  
Det betød at Socialcentret på daværende tidspunkt revurderede alle sager jf. SEL § 85 

En af opgaverne var naturligvis at tilbyde borgerene det, de havde behov for, men samtidig have 
et mål om at nedsætte støtten eller lukke sager. Det medførte flere klager og sager i 
Ankestyrelsen. Det betød at hjemvisninger og omstødelser af vores afgørelser, som kunne ses 
mærkbart af den ankestatistik, Ankestyrelsen hvert år udgiver. 
Social- og Ankestyrelsen ”tilbød” i den forbindelse et forløb med deres Taskforce Handicap, som er 
pågående. 

Det er socialcentret vurdering ud fra erfaringerne i den ovenstående proces, både i forhold til 
revurderingerne samt i samarbejdet med Taskforce Handicap, at det er yderst kompliceret at 
nedsætte støtten eller lukke sager uden der er et tæt samarbejde med centre ift.  snitflader, hvor 
indsatsen eller afgørelserne samkøres således at det kan dokumenteres at borgeren er 
kompenseret for sin nedsættelse, eller der er taget stilling til en helhedsorienteret sagsbehandling, 
der kan føre til et afslag. 
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Lovgrundlag: 
Serviceloven § 85: 
Tildeling af støtte efter § 85 forudsætter en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer.  

Socialpædagogisk bistand ydes uafhængigt af boform. Den socialpædagogiske bistand vil således 
kunne ydes til beboere i botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber, boligafdelinger for socialt 
udsatte, selvstændig bolig m.v.  
De forskellige former for socialpædagogisk bistand skal tage udgangspunkt i den enkeltes særlige 
behov og forudsætninger. Tildeling af ydelser efter servicelovens kapitel 16, herunder 
socialpædagogisk bistand, skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den 
enkeltes behov for hjælp, jf. servicelovens § 88, ligesom hjælpen skal tilrettelægges ud fra den 
enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte, jf. servicelovens § 1.  

Støtte efter § 85 vil ofte gives i sammenhæng med andre ydelser efter serviceloven, f.eks. 
personlig og praktisk hjælp efter § 83 herunder rehabiliteringsforløb efter § 83 a, genoptræning 
eller vedligeholdelses- træning efter § 86, behandling efter § 102 eller aktivitets- og samværstilbud 
efter § 104. Endvidere vil der i mange tilfælde være sammenhæng med ydelser efter andre 
lovgivninger, herunder undervisnings-, beskæftigelses- og sundhedslovgivningen. F.eks. kan 
træning, behandling og rådgivning have form af et tværfagligt samarbejde, hvor der kan være en 
glidende overgang mellem bestemmelserne i serviceloven og sundhedssystemet. Kommunen bør 
være opmærksom på nødvendig koordinering af sammenhængende ydelser, ligesom det i 
forbindelse med tildeling af socialpædagogisk bistand for så vidt gælder voksne under 
folkepensionsalderen kan være relevant at tilbyde borgeren at udarbejde en handleplan for 
indsatsen, jf. servicelovens § 141.  
Kilde: http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2017/vejl-10284-af-1112-2017/ 

Mentor: 
En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet 
tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det 
præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i 
uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, 
der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være 
hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen 
læge eller jobcentret. 

Det er jobcenteret, der vurderer, om der skal ydes mentorstøtte, som bevilges efter reglerne i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set 
alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at mentoren er 
afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse. 
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Antallet af timer, der kan bevilliges støtte til, afhænger af en individuel vurdering af behov og 
forudsætninger hos personen. Støtten kan bevilges for maksimum 6 måneder af gangen. Der 
findes ingen regler om, hvor mange timers støtte, der kan bevilges. 

Kilde:https://star.dk/indsatser-og-ordninger/mentorordningen/om-mentorstoette-ordningens-maalgruppe/ 
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Principafgørelser: 

Principafgørelse 6-18 om socialpædagogisk bistand - personkreds - særlige sociale problemer 

”Der kan ydes hjælp til at åbne post og få reageret på breve, hjælp til at planlægge og overholde 
aftaler med fx bank, læge, jobcenter eller det psykiatriske behandlingssystem, og hjælp til at bryde 
social isolation. Hjælpen kan ydes både i og uden for hjemmet. 

Det afgørende er, at hjælpebehovet er en følge af den nedsatte funktionsevne eller de særlige 
sociale problemer, og at borgeren ikke er – eller kan – kompenseres på anden vis. 

Kommunen kan ikke gå ud fra, at borgeren kan få hjælp fra andre myndigheder – eller andre 
afdelinger i samme kommune – men skal undersøge, om det faktisk er en mulighed som 
borgeren kan benytte, og som kan dække borgerens behov. Der kan ydes socialpædagogisk 
bistand til, at hjælpe borgeren med at kontakte andre myndigheder, afdelinger eller sektorer.” 

Ankestyrelsens principafgørelse 76-17 om faktisk forvaltningsvirksomhed - valg af leverandør - 
klageadgang - partsbegreb 

Kommunen er forpligtet til at sikre, at støtten er tilrettelagt på en sådan måde, at borgeren får 
opfyldt sit behov for hjælp, og borgeren reelt kan modtage støtten, da formålet med støtten ellers 
ikke kan opfyldes. 

Hvis borgeren nægter at modtage nødvendig bevilget støtte, skal kommunen undersøge 
baggrunden herfor. Borgeren har stadigvæk behov for hjælpen, selvom borgeren ikke vil modtage 
denne. Et eksempel kan være, at den valgte leverandør – på trods af flere forsøg på at levere 
socialpædagogisk støtte – ikke formår at etablere den fornødne kontakt til en borger, som har 
massive angstproblemer. Kommunen bør som følge af sin omsorgsforpligtelse reagere hurtigt og 
overveje, om leverandøren har den nødvendige fagkundskab i forhold til borgerens 
funktionsnedsættelse.


