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Længerevarende botilbud 

Almenboligloven § 105 
/Serviceloven § 85
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Hvad er længerevarende botilbud? 
I et længerevarende botilbud får du en bolig med adgang til personale, så du kan få 
dækket dit (længerevarende) behov for omfattende hjælp og pleje.  

Formålet er, at du har de rette rammer for at videreudvikle og vedligeholde dine fysiske, 
psykiske og sociale færdigheder, og dit udviklingspotentiale understøttes i det omfang, det 
er muligt med den nødvendige omsorgsmæssige indsats, så du på sigt kan mestre dit eget 
liv mest muligt. 

Hvem kan få længerevarende botilbud? 
Du kan få bevilget et længerevarende botilbud, hvis du er over 18 år med betydelig og 
varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og har behov for omfattende og varig hjælp 
til daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling, som ikke kan dækkes på anden 
måde.  

Hvis der er tvivl om varigheden af din funktionsnedsættelse og/eller støttebehovet, vil du 
altid blive visiteret til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 for at afklare dit 
behov for fremtidig boligform.  

Du kan ikke få bevilget længerevarende botilbud, hvis dit støttebehov kan dækkes med 
mindre indgribende indsatser.  

Brønderslev Kommune har fokus på borgere over 65 år i forhold til at undersøge om, disse 
borgere kan have gavn af et længerevarende botilbud, eller om deres behov kan dækkes 
på anden måde. 

Hvordan får du socialpædagogisk støtte? 

Når du får behov for hjælp 
Hvis du på et tidspunkt får behov for hjælp, skal du, en af dine pårørende eller eventuelt 
din læge kontakte Brønderslev Kommune. 

Er du fyldt 30 år eller modtager du førtidspension skal du kontakte: 

Visitationen – Det Specialiserede Område 
Rådhusgade 5 

9330 Dronninglund 

Telefon: 
9945 4421 

Telefontid: 
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 14.00 

Fredag kl. 8.00 – 13.30 

Er du under 30 år, skal du kontakte: 

UngeCentret 
Kornumgårdsvej 16 
9700 Brønderslev 

Telefon: 
9945 4705 



  

3 

Telefontider: 
Mandag-onsdag kl. 8.00 - 15.00 

Torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 14.00 

Eller kan du sende din ansøgning til: 

Brønderslev Kommune 
Visitationen, Det Specialiserede Område eller UngeCentret 

Ny Rådhusplads 1 
9700 Brønderslev 

Du kan også sende din ansøgning til: 
Digital Post 

Når du har ansøgt, kontakter vi dig for at aftale tid til en samtale. Efter samtalen laver vi en 
samlet faglig vurdering, som danner grundlag for dit støttebehov. 

Herefter modtager du en skriftlig afgørelse. 

Hvis du får bevilget indsatsen, iværksættes den senest 14 dage efter. 

Bevilling af hjælpen 

Sådan vurderer vi dit behov for hjælp 
I Visitationen tildeler vi altid hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af din samlede 
situation og behov.  

Vurderingen sker i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 

Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvad du har fået bevilget hjælp til, 
og hvad vi ikke kan give hjælp til. 

Hvis du får et afslag, sender vi altid en begrundelse med og en klagevejledning. 

Klager 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal vi senest have modtaget din klage indenfor 4 
uger. Herefter har vi 4 uger til at revurdere afgørelsen. 

Fastholder vi vores oprindelige afgørelse, eller giver vi dig delvist medhold, sender vi 
klagen videre til Ankestyrelsen. 

Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Op til 16 uger. 

Omfang/varighed 
Får du bevilget et længerevarende botilbud, vil du få tilbudt et botilbud, så snart der er et 
relevant tilbud ledig. 

Indholdet i et længerevarende botilbud tilrettelægges sammen med dig i forhold til 
indsatsformålet og indsatsmålene.  

Disse opstilles på baggrund af dine individuelle behov og på baggrund af dine ressourcer 
og begrænsninger.  

https://post.borger.dk/
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Afhængigt af dine individuelle behov vil du få mulighed for at videreudvikle og vedligeholde 
færdigheder indenfor:  

Fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse samt sociale problemer  
Du kan få støtte til håndtering af den nedsatte/forandrede fysiske/psykiske funktionsevne 
som følge af sindslidelse, udviklingshæmning eller andre diagnoser/problematikker, 
herunder sociale problemer.  

Praktiske opgaver  
Du kan få støtte og guidning til at varetage praktiske opgaver i hjemmet, fx hjælp til 
strukturering af hverdagens opgaver.  

Egenomsorg  
Du kan få støtte til at varetage personlig hygiejne, toiletbesøg, påklædning, spisevaner mv.  

Mobilitet  
Du kan få støtte til øget mobilitet samt vedligeholdelse af mobilitetsniveau eller fx blive 
bedre til at anvende offentlige transportmidler.  

Kommunikation  
Du kan få støtte til håndtering af post, fx læse og forstå forskellige breve, og til 
videreudvikling eller vedligeholdelse af kommunikative evner, fx at opsøge hjælp ved 
behov for konfliktløsning.  

Samfundsliv  
Du kan få støtte til kontakt til samarbejdspartnere vedrørende uddannelse/beskæftigelse, 
og til administration og budgetlægning af økonomi, eventuelt i samarbejde med værge.  

Socialt liv  
Du kan få støtte til videreudvikling eller vedligeholdelse af evnen til at indgå i relationer, 
herunder støtte til at indgå i oplevelser/aktiviteter, der støtter din selvstændighed og 
mulighed for at indgå i sociale relationer.  

Sundhed  
Du kan få støtte til at gennemføre besøg ved læge, psykiater, tandlæge, Rusmiddelcenter 
og lignende behandling samt gives råd- og vejledning om seksualitet og prævention, kost, 
motion og sund livsstil.  

Omgivelserne  
Du kan få støtte til håndtering af/forståelse for holdningerne i omgivelserne/boligområder 
samt fx håndtering af sociale og/eller kulturelle normer.  

Pædagogisk ledsagelse  

• Ledsagelse til behandling.  
• Ledsagelse til aktiviteter uden for botilbuddets rammer.  
• Ledsagelse ved ferie og ture i alt 5 døgn om året.  
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Frit valg af botilbud  
Du har frit boligvalg, hvis botilbuddet er egnet og sammenligneligt i indhold og pris.  

Levering af hjælpen 
Brønderslev Kommune kan tilbyde længerevarende botilbud på både Handicap- og 
Psykiatriområdet.  

Der kan også være tale om tilbud udenfor Brønderslev Kommune. I de døgndækkede 
botilbud kan der være tale om enten vågen eller sovende nattevagt.  

En kommune må kun anvende botilbud, der er godkendt af Socialtilsynet samt registreret 
på Tilbudsportalen. 

Du har frit valg på længerevarende botilbud. 

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør  
Der skal i tilbuddet være fagligt kompetent personale, som kan arbejde ud fra 
socialpædagogiske metoder med dine opstillede mål.  

Leverandøren skal arbejde tæt sammen med myndighedsafdelingen, der giver 
tilbagemeldinger, hvis der er problemer med at levere den bestilte indsats eller ved behov 
for ændringer i indsatsen.  

Det er et krav, at leverandøren dokumenterer sin indsats. 

Opfølgning 
Brønderslev Kommune foretager løbende opfølgning på din indsats, jf. servicelovens § 
148, stk. 2. Som udgangspunkt følger Brønderslev Kommune op på ophold i 
længerevarende botilbud første gang efter 3-4 måneder og derefter 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.  

Socialtilsyn  
Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med sociale tilbud. Det gøres ved et 
driftsorienteret tilsyn.  

Ved tilsynet vurderes det, om Brønderslev Kommunes sociale tilbud opfylder de faglige, 
økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. 

Særlige forhold  

Opholdsbetaling  
Beboere i boliger efter almenboligloven er ”almindelige” lejere. Lejeforholdet reguleres ved 
en lejekontrakt, og du betaler husleje i henhold til lejekontrakten.  

Reglerne er fastsat i lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger.  
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Indskud  
Du opkræves indskud til delvis dækning af finansieringen af byggeriet af almene boliger, 
og indskuddet skal fastsættes til 2 pct. af anskaffelsessummen af byggeriet, jf. lov om 
almene boliger § 118.  

Der kan søges beboerindskudslån efter boligstøttelovens §§ 55 og 56.  

Boligstøtte  
Der kan ansøges om boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte § 1.  

Flytning uden samtykke  
Familieretshuset træffer på baggrund af kommunens indstilling afgørelse om, om det er 
nødvendigt at flytte dig uden dit samtykke til et særligt botilbud, en plejebolig eller 
lignende, idet den nødvendige hjælp ikke længere kan gives i den hidtidige bolig.  

Familieretshuset træffer tillige afgørelse i sager, hvor kommunen indstiller til, at du skal 
flyttes tættere på de pårørende, uanset at de generelle betingelser for flytning ikke er 
opfyldt, jf. serviceloven § 129.  

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for et længerevarende ophold. Der vil 
dog løbende være evaluering af din trivsel, udvikling samt støttebehov med henblik på 
vurdering af den rette indsats/tilbud.  

Det er altid visitationsudvalget, der tager stilling til og bevilger tillægsydelser samt 
takstændringer. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for længerevarende botilbud finder du i Lov om Social Service, jf. 
bekendtgørelse 170 af 24. januar 2022: 

§ 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. 

og i Lov om almene boliger m.v., jf. bekendtgørelse af 27. september 2021: 

 § 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes 
almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt 
behov for sådanne boliger.  

Stk. 2. Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene 
boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes 
med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne.  

Stk. 3. Boligerne kan tilvejebringes som almene ældreboliger efter denne lov eller som 
kommunalt finansierede boliger. 

Samt i. 

• Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og 
pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven (Vejl.10284 af 11/12/2017) 

 

Godkendt i Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2023 
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Godkendt i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2023 
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