
 

 

 

 

 

Kvalitetsstandard – beskyttet 

beskæftigelse servicelovens § 

103 
  



Indholdsfortegnelse 
Kvalitetsstandard – beskyttet beskæftigelse servicelovens § 103 .................................................................... 3 

Lovgrundlag ................................................................................................................................................... 3 

Formål ............................................................................................................................................................ 3 

Indhold ........................................................................................................................................................... 3 

Målgruppe ..................................................................................................................................................... 3 

Sagsbehandlingstid ........................................................................................................................................ 4 

Målgruppe vurdering ..................................................................................................................................... 4 

Levering af indsats ......................................................................................................................................... 4 

Tilsyn .............................................................................................................................................................. 5 

Opfølgning ..................................................................................................................................................... 5 

 

  



Kvalitetsstandard – beskyttet beskæftigelse servicelovens § 103 

Lovgrundlag 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 

a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og 

som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 

BEK nr. 483 af 19.5.2011 om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt 

tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud  

 

Formål 

Formålet med beskyttet beskæftigelse er:  

 At borgeren får mulighed for at etablere en meningsfuld arbejdsidentitet i et kollegialt netværk.  

 At borgeren opnår en øget grad af livskvalitet.  

 At borgeren får mulighed for at mestre eget arbejdsliv.  

 At borgeren får mulighed for at opretholde og skabe sociale kompetencer og netværk.  

Indhold 

Udgangspunktet er altid, at borger er fuld tid i beskyttet beskæftigelse – 5 dage om ugen. Der kan være 

hensyn iht. til den enkelte borger der gør, at der er behov for faste hjemmedage, hvor en konkret og 

individuel vurdering danner grundlag for omfanget.   

 

Indholdet i tilbud om beskyttet beskæftigelse er varierende og afhænger af tilbuddets art.  

Indholdet er individuelt tilrettelagt ud fra borgerens ressourcer og behov og tager udgangspunkt i de mål 

borgeren har været med til at sætte.  

Indholdet kan eksempelvis være:  

- Værkstedsaktiviteter som montagearbejde, pakkearbejde og produktion  

- Deltagelse i drift cafe og butik  

- Praktiske opgaver som rengøring, madlavning, havearbejde og vedligeholdelsesaktiviteter   

- Dyrehold  

- Kreative aktiviteter og produktion  

- Oplæring i opgaver  

- Vejledning og støtte til udvikling af praktiske færdigheder relateret til arbejdsliv  

- Socialt samvær  

Målgruppe 

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er borgere fra 18 år og til folkepensionsalderen. Der er tale om 

borgere, som:  

https://cabi-lw.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p1a&schultzlink=lov19840217#p1a
https://cabi-lw.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p1a&schultzlink=lov19840217#p1a


 Har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  

 Har et stort behov for trygge rammer og støtte, og som ikke kan opnå eller fastholde 

beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.  

 Ikke kan benytte et tilbud efter anden lovgivning, f.eks. tilbud om skånejob, fleksjob mv.  

 

Deltagelse i beskyttet beskæftigelse forudsætter som hovedregel, at borgeren er motiveret for at modtage 

beskyttet beskæftigelse, og tage del ud fra egne forudsætninger. Heri ligger bl.a. at borgeren skal indgå i 

udarbejdelsen af handleplanen, og arbejde aktivt med de mål, der sættes.  

Ved gentagne afbud fra borgerens side, vil sagsbehandleren altid gå i dialog med borgeren og leverandøren 

for at afdække årsagen hertil, og det vil blive vurderet om tilbuddet skal fortsætte.  

Sagsbehandlingstid 

6 uger fra ansøgnings tidspunkt til afgørelse. 

Målgruppe vurdering 

Ansøgning om socialpædagogisk støtte skal sendes til handicapogpsykiatri@vejen.dk med en beskrivelse af 

borgers udfordringer og evt. diagnoser.  

På baggrund af borgerens ansøgning, foretager socialrådgiver en funktionsvurdering efter 

Voksenudredningsmetoden (VUM), som klarlægger, om borgeren er omfattet af målgruppen, og hvor 

borgers behov for beskyttet beskæftigelse bedst kan tilgodeses.  

Socialrådgiveren har egen kompetence til at træffe afgørelse om beskyttet beskæftigelse. Ved tvivl om 

borger er omfattet, vurderes sagen på teammøde, hvor leder af Myndighed Social er deltagende.  

Målene vil fremgå af en § 141-handleplan, såfremt borgeren ønsker denne udarbejdet. Alternativt vil 

borgerens mål fremgå af myndigheds bestilling samt indsatsplan til leverandøren. 

Der er mulighed for at etablere en 14 dages praktik for at afprøve den beskyttede beskæftigelse.  

Beskyttet beskæftigelse iværksættes hurtigst muligt efter visitation til tilbuddet. 

Levering af indsats 

Vejen Kommune kan tilbyde beskyttet beskæftigelse på handicap- og psykiatriområdet.  

Vejen Kommune har følgende interne tilbud: 

Handicap: 

 Elmegade 

 Veum Dag 

Psykiatri: 

 Platform 

mailto:handicapogpsykiatri@vejen.dk?subject=Send%20mail%20til%20Handicap%20og%20Psykiatri


I Vejen Kommune kan der som udgangspunkt ikke visiteres til beskyttet beskæftigelse i anden kommune, 

medmindre; borgeren har ophold i en anden kommune, borgerens kompleksitet ikke kan tilgodeses i Vejen 

Kommunes egne tilbud eller manglende kapacitet på ansøgningstidspunktet. 

Tilsyn 

Leverandøren skal arbejde tæt sammen med myndighedsafdelingen, der giver tilbagemeldinger ved 

problemer med at levere den bestilte indsats eller ved behov for ændringer i indsatsen.  

Det er et krav, at leverandøren dokumenterer sin indsats. 

Opfølgning 

Som udgangspunkt følger Vejen Kommune op på beskyttet beskæftigelse mindst 1 gang årligt, i forhold til 

om indsatsen, indsatsformål og indsatsmål fortsat er relevant. 

Det er også typisk i forbindelse med opfølgningsmøde, at det lovpligtige individuelle tilsyn kan 

gennemføres, som en del af opfølgningen. 

Godkendt 

 

 


