
Uddybende beskrivelse af indsats og erfaringer fra andre kommuner 
 
Formål 
Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og 
borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, 
kan tilbydes en tidligere og forebyggende indsats. 
Indsatsen vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller 
forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.  
Formålet er desuden at sikre en tidlig og en hurtig indsat for borgere i risiko for 
langvarig ledighed grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale 
problemer. Dette med henblik på at fremme, at borgeren kan opnå eller fastholde 
aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær 
ansættelse.  
 
Målgruppe 
Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og 
borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. 
Borgere i risiko for langvarig ledighed grundet nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller sociale problemer.  
 
Antal borgere  
Ca. 150 - 200 borgere årligt, herunder eventuelle revisiteringer fra SEL § 85. 
 
Organisering  
I første omgang påtænkes direkte reference til centerchef for Familie & Social, 
Søren Ethelberg, for at adskille tilbuddet fra allerede etablerede tilbud på 
socialområdet. 
 
Personale 
En daglig leder og 3-4 medarbejdere, som evt. alle eller delvist findes internt i Faxe 
Kommune.  
 
Varighed af tilbuddene  
12 -16 ugers forløb. Maximalt op til seks måneder. 
 
Metode 
Recoveryunderstøttende metoder ønskes anvendt - Fokus på at understøtter den 
enkelte borgers recoveryproces og undgå at fastholde mennesker i afhængighed 
af professionelle støttesystemer.  
 
Form 
Tilbuddet vil som udgangspunkt blive leveret som gruppebaseret hjælp og støtte, 
eller som tidsbegrænset individuel socialpædagogisk hjælp og støtte jf. SEL §§ 
82a+b, med mulighed for at indtænke især samarbejdet med frivillige jf. SEL § 82 d. 
 



Fysiske rammer  
Ønske om faciliteter, som er uafhængige af allerede etablerede tilbud, så der er 
synlig adskillelse.  
 
Visitering/henvisning 
Socialcenter og Jobcenter kan visitere til tilbuddene - nærmere 
visitationsprocedure skal aftales og beskrives.  
 
Erfaringer fra andre kommuner 
Slagelse Kommune har siden 2018 haft tilbud om SEL §§ 82 a+b i form af FOKUS - 
Enhed for Forandring og Udvikling. (For beskrivelse af tilbuddet, se bilag 3).  
Leder af tilbuddet oplyser bl.a. at;  

 Der har været ca. 1.000 borgere igennem FOKUS på knap 3 år,  
 Ca. 20 % af borgerne er efterfølgende overgået til anden foranstaltning,  
 Kurven for SEL § 85 stiger ikke længere, men er fladet ud,  
 Jobcentret i Slagelse Kommune er begyndt at købe ydelser hos FOKUS. 

 
Ringsted Kommune har igennem mange år benyttet sig af gruppetilbud - især for 
unge under 25 år, men også for borgere over 25 år. (Beskrivelse af tilbuddet "PUK - 
Personlig Udvikling og Kompetencer" fremgår af bilag 4).  
Leder af Ungeliv og Souschef i Socialpsykiatrien, Ringsted Kommune oplyser bl.a. 
at;  

 Ringsted Kommune har et af landets laveste antal SEL § 85 for unge under 25 
år med psykiske og/eller sociale udfordringer. (4 borgere under 25 år 
modtager SEL § 85).  

 Såfremt tilbuddene efter §§ 82 a+b blev fjernet, vurderes det, at ca. 80 % af 
de unge vil have behov for mere omfattende tilbud efter SEL § 85, hvor de i 
dag bliver afsluttet til selvstændige liv. 

 
Administrationen er i dialog med både Slagelse og Ringsted Kommune for 
vejledning og inspiration 
 


