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Hvad er et midlertidigt botilbud? 
Et midlertidigt botilbud er en fysisk bolig, hvor du med funktionsnedsættelse eller sociale 
problemer tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, udvikling eller 
stabilisering af din funktionsevne.  

Et midlertidigt botilbud er som udgangspunkt for dig, hvis støttebehov ikke kan dækkes i 
egen bolig med socialpædagogisk støtte eller i et opgangsbofællesskab.  

Formålene med et midlertidigt botilbud er desuden:  

• At tilbyde dig en tidsbegrænset rehabiliterende og sammenhængende indsats, der 
tilgodeser de behov, du har for støtte, omsorg, udvikling samt mestring.  

• At give dig et midlertidigt sted at bo, hvor du kan udvikle eller genetablere dine 
psykiske, fysiske og sociale evner og færdigheder, herunder arbejde med at give dig 
mulighed for at flytte i en selvstændig bolig.  

• At afklare dit funktionsniveau, ressourcer og behov i forhold til fremtidige støtte- og 
boligbehov/boform samt evt. erhvervs- og/eller uddannelsesmuligheder.  

Hvem kan få et midlertidigt botilbud? 
Du kan få et midlertidigt botilbud hvis dit behov for en særlig indsats i et botilbud er 
midlertidigt, hvor din funktionsnedsættelse eller grad af funktionsnedsættelse ikke er 
afklaret eller hvis dine mere varige behov for indsatser ikke kan fastslås.  

Tilbuddet omfatter typisk dig:  

• Der i en periode har brug for omfattende pleje og omsorg og særlig 
behandlingsmæssig støtte, herunder fx støtte efter servicelovens § 101, særlig 
optræning mv.  

• Der på grund af psykisk lidelse/sygdom har behov for et individuelt udviklingsforløb og 
særlig behandlingsmæssig støtte med henblik på at kunne mestre eget liv.  

• Der på grund af en betydelig nyerhvervet funktionsnedsættelse har behov for et 
udrednings- og genoptræningsforløb. 

• Hvor det ikke er afklaret, hvilket (bo)tilbud, der vil være det rette for dig, og udredning 
derfor er nødvendig.  

• Der på grund af din fysiske eller psykiske funktionsniveau har brug for at blive 
stabiliseret, så vi herefter kan vurdere, hvilket tilbud der vil passe til dine behov.  

Hvordan får du et midlertidigt botilbud? 

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 
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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 

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. 

https://post.borger.dk/
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Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Op til 16 uger. 

Omfang/varighed 
Varigheden af et ophold i et midlertidigt botilbud er som udgangspunkt altid kortvarigt.  

Der vil løbende være fokus på alternativer til et botilbud efter servicelovens § 107.  

(Udvidet) bostøtte kan fx være et velegnet alternativ til et botilbud, hvis dit behov kan 
dækkes af denne indsats.  

Bevillingen ophører altid:  

• Når målet med opholdet er opnået.  
• Hvis målet med opholdet ikke giver den forventede effekt.  
• Når du er i stand til at klare dig i egen bolig evt. med støtte.  
• Hvis du selv vælger at fraflytte.  
• Hvis du får tilbudt et andet botilbud.  
• Hvis du ikke samarbejder konstruktivt om de opstillede mål.  
• Hvis du ikke efterlever husregler og retningslinjer på botilbuddet.  
Så snart du har opnået et mere stabilt funktionsniveau og støttebehovet er afklaret, 
begyndes drøftelsen om flytning tilbage i egen bolig eller behov for anden foranstaltning.  

Afhængigt af dit behov, kan tilbuddet gives i 3 til 12 måneder, hvorefter der skal ske en 
vurdering af, om målet er opfyldt.  

Tilbuddet kan, afhængigt af dit behov, også bevilges for en længere periode i forbindelse 
med afklaring mv. Det afgørende for opholdets varighed er, enten at formålet med 
opholdet er opfyldt, og du kan klare dig uden den støtte, der ydes i den midlertidige 
boform, eller at du har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte m.v. 

Levering af hjælpen 
Der er ikke frit valg af midlertidigt botilbud. 

Du kan forvente, at dit botilbud og din rådgiver arbejder tæt sammen, og at du inddrages i, 
hvilke mål der skal arbejdes med. 

I Brønderslev Kommune benyttes Hedebo på Psykiatriområdet. 

Der kan også være tale om private tilbud i Brønderslev Kommune. Listen er således ikke 
udtømmende.  

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

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør  
Leverandøren skal:  

• Med afsæt i § 141-handleplanen, udarbejde en pædagogisk plan, som løbende 
opdateres i det fælles omsorgssystem (Nexus).  



  

5 

• Fremsende plan og opdateringer til sagsbehandler, hvis der er tale om en privat 
leverandør.  

• Sikre at nødvendige oplysninger dokumenteres i den elektroniske omsorgsjournal.  
• Sende dokumentation til sagsbehandler, hvis der er tale om en privat leverandør.  
• Kontakte sagsbehandler, hvis dit funktionsniveau ændrer sig i løbet af 

bevillingsperioden.   
• Leverandøren skal primært have ansat medarbejdere med socialpædagogisk eller 

anden sundhedsfaglig uddannelse.  
• Have fagligt personale, som kan arbejde efter målorienteret og rehabiliterende  
• Igangsætte tilbuddet hurtigst muligt, efter at leverandøren har modtaget kontrakt fra 

myndighed. 

Opfølgning 
Kommunen laver løbende opfølgning på indsatsen og vurderer, om du stadig opfylder 
betingelserne for at modtage indsatsen. 

Samtidig vurderer vi, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 
Opfølgning på bevillingen sker som udgangspunkt hver 6. måned eller efter behov. 

Særlige forhold 

Opholdsbetaling  
Brønderslev Kommune betaler for dit ophold i botilbud.  

Takster skal fremgå og kan kun godkendes i henhold til Tilbudsportalen.  

Egenbetaling  
Er du bevilget ophold i botilbud, jf. servicelovens §107, vil du blive opkrævet en 
egenbetaling. Egenbetalingen dækker husleje, forbrugsafgifter (el, vand og varme) og 
udgifter til fx kost og service.  

Egenbetalingen for selve opholdet kan efter en konkret vurdering nedsættes.  

Din egenbetaling for logi opkræves månedligt af Brønderslev Kommune og som 
udgangspunkt forud. Betalingen sker enten ved indbetalingskort eller automatisk træk i 
pensionen.  

Kost og service  
Botilbuddet beregner de omkostningsbestemte udgifter til kost og service, fx vask, 
rengøring, licens og transport.  

Din egenbetaling for kost og service opkræves som udgangspunkt af botilbuddet.  

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, da 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 dine pårørende, uanset om de generelle betingelser for flytning ikke er 
opfyldt, jf. serviceloven § 129.  
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Det er altid visitationsudvalget, der tager stilling til og bevilger tillægsydelser samt 
takstændringer. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for midlertidigt botilbud finder du i Lov om Social Service § 107, jf. 
bekendtgørelse 170 af 24. januar 2022: 

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som 
på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer har behov for det.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold  

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for 
omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode 
har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og  

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der 
har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan 
klare sig uden støtte.  

Samt i: 

• Bekendtgørelse 1387 af 12/12 2006 (fastsættelse af egenbetaling) 
 

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

Godkendt i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2023 
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