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Afdeling: Sundhed og Rehabilitering – Voksen myndighed 

 

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse 

 

 

Kvalitetsstandarden er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering. 

 

Lovgrundlag:  

§ 103 i Lov om Social Service. 

 

Formål med tilbuddet 

 At give dig et meningsfuldt beskæftigelsestilbud, der understøtter en mulig tilknytning til arbejdsmar-
kedet  

 At du opretholder eller forbedrer dine personlige og sociale færdigheder og livsvilkår 

 At øge din livskvalitet i dagligdagen 

 At give dig mulighed for at du kan udfolde dig sammen med andre samt indgå i aktiviteter og et soci-
alt fællesskab. 

 

 

Hvem kan modtage tilbuddet? 

Du kan modtage tilbuddet, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen. Hvis du har pension som for-

sørgelsesgrundlag, og hvis du har et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige soci-

ale behov, og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 

 

Støtte efter denne bestemmelse kan gives, når det vurderes, at du har et moderat til svært problem. Du skal 

være arbejdsmarkedsafklaret og være ude af stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vil-

kår. Endvidere skal du ikke kunne benytte tilbud efter anden lovgivning. 

 

Ved vurdering af støttebehov tages der udgangspunkt i en helhedsvurdering af din funktionsevne. Et speci-

fikt handicap, en medicinsk eller psykiatrisk diagnose er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at modtage støtte. 

 

Hvad indeholder tilbuddet? 

Dit tilbud indeholder beskyttet beskæftigelse.  

Beskyttet beskæftigelse kan også foregå i en virksomhed i samarbejde med Nordfynsværkstedet og/eller 

KLAP-job. 

 

Beskæftigelsen planlægges og udøves i tæt samarbejde mellem dig og dagtilbuddet ud fra din pædagogiske 

handleplan. 

 

Krav til borgeren 

For at være i målgruppen til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 skal du være i stand til at ud-

vikle og udnytte den resterende erhvervsevne til produktivt arbejde. Derudover skal du som udgangspunkt 

kunne transportere dig selv.  
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Hvordan ansøger jeg? 

Du ansøger ved at kontakte Myndighed Handicap og Psykiatri, enten på telefon 64 82 83 40, eller ved at 

sende en mail til handicap@nordfynskommune.dk. 

På vores hjemmeside kan du se åbningstider.  

 
Når du har ansøgt om støtte, får du tilknyttet en sagsbehandler. 
Sagsbehandleren tager kontakt til dig for at have en samtale med dig om dit støttebehov. Du har pligt til at 
komme med oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af dit støttebehov. 
 
Efterfølgende udarbejder sagsbehandleren en udredning og en vurdering af, om du kan få støtte. Du modta-
ger herefter en afgørelse. Sagsbehandlingstider fremgår på hjemmesiden. 
 
Hvis vi vurderer, at du har behov for tilbuddet, udarbejder vi sammen en handleplan, der beskriver, hvilke 
områder og mål du skal arbejde med. 
 

Du bliver inddraget i valget af tilbud.  

 

Hvordan leveres tilbuddet? 

Du får støtte af medarbejdere med socialpædagogiske eller sundhedsfaglige kompetencer. 

 

Du kan få beskyttet beskæftigelse i et beskyttet værksted i kommunalt, regionalt eller privat regi. Du kan des-

uden få beskyttet beskæftigelse i form af virksomhedspraktikker og ansættelser i beskyttet beskæftigelse på 

private og offentlige arbejdspladser. 

Du har ikke frit valg af leverandør. Det betyder, at det er Nordfyns Kommune, der anviser det konkrete tilbud. 

Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af relevant leverandør af indsatsen. 

 

 

Når du er i beskyttet beskæftigelse, skal du i videst muligt omfang aflønnes efter indsats.  

 

Hvad koster tilbuddet? 

Tilbuddet er gratis for dig. Du kan dog komme til at skulle betale for kost, arrangementer, udflugter og materi-

aleforbrug.  

 

Nordfyns Kommune betaler for din kørsel. Borgere, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, skal 

selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 km fra virksomhe-

den.  

 

Opfølgning 

Vi følger op på støtten efter behov og som minimum en gang om året. 

 

Hvordan klager jeg? 

Du kan klage over afgørelsen. Sammen med din afgørelse modtager du en klagevejledning.  

 

 

Godkendt den 28.02.2023 i Kommunalbestyrelsesmøde  
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