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Hvad er midlertidigt ophold? 
Et midlertidigt ophold sker i en midlertidig boform, og bevilges til dig, som på grund af 
særlige sociale problemstillinger, ønsker dette. En midlertidig boform kan fx være herberg, 
forsorgshjem, pensionat eller lignende. 

Boformen og kommunen skal etablere samarbejde med dig for at afklare, hvordan du kan 
støttes i at vende tilbage i egen bolig eller andet egnet tilbud.  

Hvem kan få midlertidigt ophold? 
Har du særlige sociale problemstillinger, der betyder, at du ikke har eller ikke kan opholde 
dig i egen bolig, kan du få ophold i en midlertidig boform.  

Det er lederen/forstanderen på boformen, der vurderer, om du kan få ophold. 

Hvordan får du midlertidigt ophold? 

Når du får behov for hjælp 
Hvis du på et tidspunkt får behov for hjælp, kan 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 

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 
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Du kan også sende din ansøgning til: 
Digital Post 

Bevilling af hjælpen 
Boformen er selvvisiterende. Det betyder, at du kan henvende dig direkte til boformen. 

Du kan også henvende sig til Visitationen eller Ungecentret for råd og vejledning. 

Omfang/varighed 
Indsatsen er et uvisiteret tilbud om midlertidigt ophold i en boform.  

Under opholdet får du støtte og omsorg, og du understøttes i at vende hjem til egen bolig 
eller til få etableret kontakt til offentlige myndigheder med henblik på støtte.  

Du kan også få hjælp til afrusning under opholdet, jf. SUL § 141.  

Tilbuddet er som udgangspunkt kortvarigt og forventes at have en varighed på maksimalt 
to måneder. Inden de to måneder skal det vurderes, om målet er opnået og andre tilbud 
overvejes. 

Efter 14. dages ophold tager kommunen kontakt til boformen for at følge op på 
baggrunden for dit ophold samt for at få etableret et samarbejde med dig.  

Levering af hjælpen 
Tilbuddet leveres af herberg, forsorgshjem, pensionat eller lignende. 

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør  
Det er et krav, at boformen er godkendt af Socialtilsynet, og at tilbuddet fremgår af 
Tilbudsportalen. 

Opfølgning 
Der følges løbende op på opholdet for at sikre, at det bliver muligt for dig at vende tilbage i 
egen bolig eller andet egnet tilbud.  

Der arbejdes med en koordineret indsats i samarbejde med boformen, og der tages 
udgangspunkt i målene i opholdsplanen, som boformen udarbejder for opholdet.  

Særlige forhold  
Der beregnes en egenbetaling for kost og logi for dig med ophold i en midlertidig boform, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017.  

Niveauet for egenbetaling reguleres én gang om året pr. 1. januar med pris- og 
lønudviklingen.  

Opkrævning for egenbetalingen foretages af Det Specialiserede Område eller 
UngeCentret. Betalingen sker fra opholdets begyndelse og kan efter gensidig aftale ske 
forud for op til 31 dages ophold.  

https://post.borger.dk/
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Der foretages en konkret og individuel vurdering af, om du kan få nedsættelse eller 
bortfald af egenbetalingen.  

Vi vurderer:  

• om du opretholder egen bolig samtidig med, at du har ophold på en boform, og  
• dit økonomiske råderum i øvrigt.  
 Hvis du ingen indtægt har, sker der bortfald af egenbetalingen i hvert tilfælde. 

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

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med 
særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har 
behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 

Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved 
henvisning fra offentlige myndigheder. 

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. 

Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i 
boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt 
til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område. 

Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 
3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, 
der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område. 

Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og 
cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. 

 

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

Godkendt i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2023 
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