
 

 

 

 

Høringssvar vedrørende forslag til budgetaftale 2021-2024 
Tak for muligheden for at afgive høringssvar  

Generelle betragtninger  
Udsatterådet har gennem årene arbejdet på at synliggøre forskellige områder, der kunne gavne udsatte 

borgeres livsvilkår. Tre af områderne har været politisk diskuteret, nemlig behovet for skæve boliger, 

pårørendekonsulent og udvikling og etablering af et tidssvarende værested.  De to første punkter er 

desværre ikke kommet med videre til den politiske forhandling, hvilket vi beklager. Punktet om Værestedet 

vil der være selvstændigt høringssvar på.  

Udsatterådet er bevidst om at vores område ikke dækker børn og unge men vi vil gerne udtrykke vores 

skepsis over de mange forslag til besparelser på netop det område.  Rapporter fra Det nationale Udsatteråd 

og Vive taler et tydeligt sprog omkring fattigdom, mangel på rettidig hjælp i barndommen følger en langt 

ind i voksenlivet. Set i lyset af Coronaen, hvor mange børn i udsatte familier har været tvunget til at være 

hjemme, vil der være brug for en styrket indsats.  Et synspunkt jeg ikke har hørt nogen politikere tale imod. 

Derfor undrer det os at der er flere forslag om besparelser netop på det område  

www.udsatte.dk  

www.vive.dk   

 

44FF2021-006 reduktion af forebyggelsesindsatsen i Huset på Clausensvej 

44FF2021-005 reduktion af Forbyggelsesindsatsen i Familiehuset.  

44FF2021-001 Nedlæggelsen af Ungepsykologindsatsen i PPR. 

Udsatterådet er af den opfattelse at tilbuddene skal styrkes. En svækkelse af indsatsen kan betyde at 

barnet/ den ung er i risiko for ikke at kunne blive i de almene tilbud og risikoen for mere alvorlig psykisk 

sygdom og anbringelse udenfor hjemmet øges.  Familierne får ikke den nødvendige sparring / rådgivning og 

er derfor i fare for selv at gå ned med stress. 

Ventetid på en forebyggende indsats kan betyde at flere falder fra, da motivationen og troen på, at hjælpen 

er der svækkes. Der er ligeledes en risiko for at behandlingsstederne bliver nødt til at lave en faglig 

vurdering på, hvem der er mest trængende, og at man forpasser de børn - og  unge som har brug for en 

mindre indgribende indsats. Normeringen på PPR ligger i forvejen under landsgennemsnittet.  Hvis 

http://www.udsatte.dk/
http://www.vive.dk/


 

 

forslagene vedtages må Hillerød Kommune i så fald til at ændre i politikker/ kvalitetsstandarderne da 

forringelserne vil være meget synlige. 

  

45FF2021-001 reduktion af SSP/ basen  

45FF2021-002 reduktion af de boligsociale aktiviteter 

45FF2021-006 reduktion i den opsøgende indsats  

30FF2021-001 reduktion af uddannelsesvejledning 

32FF2021-006 reducere i den opsøgende indsats 

Udsatterådet har valgt at skrive samlet om de ovenstående fire besparelsesforslag, da besparelserne vil 

ramme netop de borgere vi beskæftiger os med. Christine Thorholm påpeger i Amtsavisen februar 2020 at 

faldet i antallet af hjemløse skyldes tre indsatser kommunen har iværksat. Den ene er støtte til at blive i 

egen bolig i tæt samarbejde med boligorganisationer og de boligsociale medarbejdere. Samarbejde med 

Tjekpunket hvor de opsøgende medarbejdere har haft god kontakt med de unge mellem 18-24. De 

opsøgende medarbejdere der tager ud og taler med de udsatte.  Ofte unge som ikke har lyst til at komme 

på Rådhuset af forskellige personlige grunde.   

Nedlukning af samfundet i 8 uger har formentlig ikke forbedret de unges vilkår.  

Det er med stor undren at der så kort tid efter at indsatserne er sat i værk med så positiv effekt, nu er med i 

forhandlingerne som spareforslag. 

Ifølge hjemløsestatistikken 2019 www.vive.dk er der stadigvæk 75 registrerede hjemløse i Hillerød 

kommune. . Tallet for unge sofasovere er 35, unge der kræver en særlig indsats af medarbejdere med faglig 

viden. Disse unge vil slide netværket op og er i risikogruppe for at ende i gadehjemløshed med 

medfølgende kriminalitet og evt. stofmisbrug.  

Vi ser at en gruppe unge med psykiske problemer og velkendte diagnoser er uden kontakt med  til  det 

kommunale hjælpesystem, så en begyndende forværring i tilstanden ikke opfanges, før en frivillig forening, 

en pårørende, eller en nabo opdager det og hjælper med en indlæggelse på psykiatrisk afd. En indlæggelse 

som måske kunne været forhindret, hvis der havde været en opsøgende indsats tidligere. 

Denne gruppe unge har ofte flere alvorlige problemstillinger som kræver udredning / behandling og 

opfølgning med fagfolk som kan følge dem videre.  

Udover de unge vil der ligeledes være pårørende, der har brug for samtaler til at komme videre og være en 

del af de unges liv fremover. 

Vi må skarpt tage af stand for besparelser på det opsøgende område. 

Hillerød Kommune ønsker alle i arbejde / uddannelse, hvilket vi er enige i. Unge utilpassede er i højere 

risikogruppe for at droppe ud. Denne gruppe kræver en særlig indsats for at bibeholde dem i praktik / eller 

http://www.vive.dk/


 

 

uddannelsesforløb. Mange har ikke forældre / netværk der kan rådgive og vejlede i uddannelsessystemet, 

derfor er det vigtigt at fastholde en kompetent vejledning og opfølgning til disse unge. 

 

32FF2021-009 Ophæve partnerskab med Tuba om behandlingstilbud til unge ml.25-35 

Tuba er et anerkendt fagligt tilbud til børn-unge-voksne, der er opvokset i familier med misbrug. Der 

tilbydes både individuelle forløb og gruppeforløb.  

15-20 Hillerød borgere har modtaget den hjælp og beskriver selv hvor værdifuldt det har været for dem, og 

at hjælpen har gjort at de ser mere lyst på fremtiden.   

Det at opvokse i en familie med disse problemstillinger følger børnene langt ind i voksenlivet. Det er 

forbundet med skam og er i 2020 stadigvæk et tabu. Besparelsen omfatter voksne ml. 25-35, formentlig 

børn der ikke har turdet bryde tabuet. Det har store konsekvenser i forhold til fastholdelse af job og 

uddannelse.  

Et større problem kan være angsten for at knytte sig til andre mennesker. At tro på holdbare relationer 

være bange for selv at blive afhængig, være bange for at sætte børn i verden, rod og usikkerhed i ens 

følelser.  Risikoen for at ryge ud i depression eller angst er stor. Disse problemer kan løses i samarbejde 

med fagligt uddannet personale og mennesker som er /har været i samme situation(gruppeterapi). 

Besparelsen vil få synlige konsekvenser for det enkelte menneske. Der vil på ret kort sigt vise sig udgifter i 

form af sygedagpenge og psykologhjælp til den gruppe voksne.. Vi vil stærkt fraråde at spare på et vellykket 

forebyggende tiltag. 

 

32FF2021-008c Udvikling af Værestedet og administrativ besparelse  

Det fremgår ikke med tydelighed hvordan servicelovens §104 forvaltes økonomisk i Hillerød kommune. 

Lovgivningen er forholdsvis klar og er vedlagt som bilag. 

Inden budgettet skal vedtages endeligt opfordrer Udsatterådet til at der bliver udfærdiget en særlig 

oversigt over hvordan de 22.560.000kr til §104 forvaltes og fordeles. Dette også af hensyn til den 

forpligtelse som kommunalbestyrelsen har overfor borgere i Hillerød som er i målgruppen. Da næsten alle 

udsatte grupper er nævnt i målgruppen for §104, har Udsatterådet selvsagt behov for en sådan oversigt når 

vi skal kommenterer på budgettet.  

 Værestedet : 
Hvis man vælger at se budgettet ud fra at der skal udvikles et nyt værested og at der til det formål er afsat 

4.000.000kr er det meget fint. Som der står under dette punkt har OLU til hensigt at gå videre med 

planerne for værestedet. Vi venter derfor på et endeligt udspil. 

Beskrivelsen af det nye Værested ser fint ud . Samarbejde med brugere – personale- pårørende- Udsatteråd 

kan blive en meget fin proces. 



 

 

Den del der hidtil henligger under CBB  er visiteret og indgår under tilbudsportalen med 65 visiterede 

pladser, et aktivitets og samværstilbud, under servicelovens §104 rettet mod borgere med betydelige 

psykiske og fysiske funktions nedsættelser, Disse pladser er enten beskrevet som en klub, en cafe eller et 

fritids tilbud i forlængelse af de øvrige tilskudsberettigede aktiviteter på CBB. 

Værestedet tiltænkt psykisk sårbar har ca. 70 personer tilknyttet, men målgruppen er snarere 300 

personer. Værestedet i sin nuværende udformning er pladsmæssigt trangt og har en uheldig placering i 

forhold til målgruppen. 

Udsatterådet ser gerne en ny lokalitet med større lokaler specielt indrettet til Værestedets nuværende 

brugere og specielt til de kommende brugergrupper.  

Det er vigtigt at bevare det der er bygget op da de sociale relationer og samspillet med personalet nødigt 

skulle gå tabt. Hvor godt et fremtidigt værested kommer til at fungere afhænger i høj grad af den faglige og 

stabile indsats fra personalets side.  

Udsatterådet har læst brugernes høringssvar og bakker 100% op om deres betragtninger . Det er vigtigt at 

bibeholde adskillelsen af CBB og Værestedet såvel administrativt som på brugerniveau, da det er to vidt 

forskellige brugergrupper, som hver har deres  særlige behov .  

Høringssvar fra brugergruppen på Værestedet: 

Vi mener, det er afgørende, at en leder har erfaring og viden inden for socialpsykiatrien, og at det vil gavne 

vores personale at sparre med en leder , der har den specifikke erfaring. Ligeledes er det vigtigt, at 

personalet kan samarbejde med kommunens øvrige socialpsykiatri og ikke blive løsrevet fra kolleger på 

området. 

Ydermere skaber det undren , at så forskellige brugergrupper skal organiseres under CBB, og det kan være 

kompromitterende for både nuværende og kommende brugere. 

Vi mener det er godt at flytte fra Trollesbro, og at der kan komme flere brugere. Vi er også åbne overfor 

nye tiltag som værtsskaber og peers samt en cafe som kan bibringe nyt liv og mulighed for flere funktioner 

og aktiviteter for brugerne . Det gælder f.x åbning af Værestedet af brugere eller nye ildsjæle. For os er det 

vigtigt at de nye rammer er handicapvenlige og med en have. Og vi ønsker at fastholde den nuværende 

målgruppe og at stedet fortsat skal være uvisiteret. 

Værestedet består af sarte sjæle, og vi er utrygge og lidt forvirrede over alt det nye. Vi opfordrer 

kommunen til at være langsigtet og undgå hovsa- løsninger. Vi ved , at sammenlignet med andre 

kommuner bruger Hillerød kun få penge på denne del af socialpsykiatrien . Vi håber derfor at I nu vil 

tilgodese os økonomisk 

På vegne af brugerne på Værestedet  

Ruth Kristensen  

34FF2021-001 Nedlæggelse af stillingen som pårørendekonsulent 



 

 

Vi ser med stor bekymring, på forslaget om at spare stillingen som pårørendekonsulent væk. Det opfatter vi 

som et alvorligt signal om, at kommunen ikke prioriterer at hjælpe en stor gruppe af borgere, der er 

særdeles dårligt stillede, mht at klare dagen og vejen med alvorlig sygdom i familien. Der bliver bla brugt 

argumentet om, at søgningen til tilbuddet har været svingende og det konkluderes fejlagtigt, med 

udmøntningen af spareforslaget, at der ikke har været nok behov for tilbuddet. 

I Udsatterådet kan vi ikke genkende det billede. Der er i høj grad brug for meget mere støtte til belastede 

pårørende, end Hillerød kommune har været i stand til at tilbyde. For hver person med en diagnose, er der i 

gns. fire direkte berørte pårørende/kontaktnære personer. 

At borgere til pårørende med invaliderende somatiske sygdomme ikke har henvendt sig i stort antal, kan 

formentlig ses som et udtryk for, at der ikke har været gjort tilstrækkeligt opmærksom på tilbuddet. 

Udsatterådet har kendskab til adskillige, der har udtrykt stor glæde og fremgang, ved at modtage støtten og 

vide at hjælpen altid er nær. 

Vi ønsker tilbuddet udvidet med en funktion, der tilgodeser både borgere, der er pårørende til personer 

med psykiatriske sygdomme, og borgere, der er pårørende til personer med neuropsykiske handicaps. 

Disse grupper er alvorligt udfordrede og antallet er i stigning. Der udredes et stadigt stigende antal borgere 

med både funktionsnedsættelser og psykiske sygdomme. De marginaliseres i forhold til almenbefolkningen. 

Den hurtige sociale deroute, der ses som en konsekvens af diagnoserne og de manglende bevillinger til 

støtte i de berørte familier og netværk, medfører desværre ofte øgede offentlige udgifter. Feks. er 

manglende støtte til pårørende en indirekte accept af, at der potentielt skabes nye klienter på længere sigt. 

(Se Udsatterådets høringssvar, 11AU2020-002 fra 2019) 

En vedtagelse af ovennævnte spareforslag vil sende et signal om, at Hillerød kommune ikke er i stand til at 

yde støtte, når sygdom rammer familien. Det kan afskrække økonomisk velstillede, potentielle tilflyttere, 

der som noget ganske selvfølgeligt, også forventer samfundets kvalificerede støtte, hvis 

selvforsørgelsesevnen er truet, pga alvorlig sygdom. 

I Struer kommune* har man anerkendt behovet for udvidet støtte til familier, der er udfordrede med 

psykisk sygdom og funktionsnedsættelser. For ti år siden etableredes med få midler, et kommunalt 

faciliteret tilbud, “Psykiatriskolen”, der er et samarbejde mellem kommunen, foreninger og organisationer. 

Herigennem samles der erfaring og know how, akkumuleret indenfor de forskellige områder og det tilbydes 

til både brugere, pårørende og fagprofessionelle. 

Udsatterådet opfordrer til, at man ser på muligheden for at bevare pårørende konsulentstillingen i Hillerød 

og f.eks lade den indgå som en delfunktion i et udvidet samarbejde med andre interessenter indenfor både 

somatikken og psykiatrien.  

*) Link, Struer kommune, “Psykiatriskolen”: https://www.struer.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stotte/handicap-og-

psykiatri/psykiatri/psykiatriskolen 

 

45FF2021-006 reduktion af § 79 pulje 

https://www.struer.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stotte/handicap-og-psykiatri/psykiatri/psykiatriskolen
https://www.struer.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stotte/handicap-og-psykiatri/psykiatri/psykiatriskolen


 

 

45FF2021-007 reduktion af § 18 pulje  

45FF2021-008 besparelse på Frivilligcenter 

45FF2021-010 besparelse på Biblioteket 

Hillerød Kommune har gennem de sidste par år udviklet politikker på alle områder. Civilsamfundets aktive 

medvirken bliver nævnt overalt. Der er rigtig mange frivillige foreninger og organisationer som løbende 

arbejder aktivt med at få flere medborgere med i fællesskabet.  Nogle dele af Hillerød er fattigdom blandt 

familier mere synlig, disse medborgere har i høj grad brug for foreningslivet, hvor man for små penge kan få 

gode oplevelser sammen som familie eller hver for sig. 

Vi ved at mange flere er kommet med i fællesskaberne. Det tager tid, men viljen fra foreningslivet er der, 

men det kræver anerkendelse fra politisk side. 

Frivilligcenteret har ca.110 medlemsforeninger, de skal servicere i form af støtte og hjælp til opstart at nye 

projekter, synliggørelse via foldere sociale medier etc. E t levende og aktivt hus som på årsplan har mange 

aktiviteter i form af nye projekter og kontakt til alle de foreninger der benytter Fichs lokaler. 

Biblioteket er for mange borgere et fristed at komme. Det er vigtigt for børn-unge og voksne at man kan få 

hjælp og vejledning af personale. Der udbydes for små penge mange fine aktiviteter for børn-og unge i 

skoleferier.   

I Udsatterådet er vi uforstående overfor strategien med stadige besparelser, små, men meget mærkbare 

ude i foreningerne. Motivationen fra frivillige risikerer at falde og flere tilbud vil ikke blive ved med at 

kunne bestå.  Vi havde håbet på at Kommunen i højere grad ville være med til at understøtte de mange 

aktiviteter.   

At beskære § 18 med 7 % og § 79 med 50 % vil få alvorlig konsekvenser for de små foreninger, der ikke kan 

søge midler mange andre steder.  § 18 gives som et bloktilskud og burde udmøntes fuldt ud, hvilket den 

ikke bliver. Der vil blive øget pres på § 18 midler hvis der sker en halvering af § 79. Der vil efter en sådan 

besparelse blive en hård konkurrence om de få midler der er i puljen. Forhøjet Brugerbetaling vil måske 

være den eneste mulighed og dette vil udelukke mange brugere. 

 

11AU2021 - 009 og 010 Fritidspas og hjælp til fritidsjob 

Udsatterådet støtter forslagene. Det er væsentligt for børn og unge at kunne deltage i fritidsliv på lige fod 

med andre på trods af forældres økonomi. Rådet ønsker at tilbuddet om fritidspas kunne udvides til 

voksne. Det ville være et godt incitament for at få flere til at deltage i foreningslivet. 

Angående fritidsjob ved vi at det er med til at styrke den unges identitet og kan være motiverende for 

yderligere lyst til skolegang og uddannelse. 

 



 

 

32AU2021-004 Øgede udgifter til støtte i eget hjem pga. hjemtagelser fra midlertidige botilbud , ses i 

sammenhæng med 32FF2021-001 Styrket indsats for at få flere borgere fra midlertidigt botilbud til egen 

bolig 

I forhold til disse to forslag omkring henholdsvis besparelser og finansiering af øget støtte behov for en 

periode.  

Det er vores holdning at det sikkert vil være muligt, at finde borgere som rent faktisk vil profitere af, at 

flytte i egen bolig, når der i en periode i gangsættes støtte i egen bolig og det vil være til gavn for både 

borgerne og kommunen. Borgerne vil få øget livskvalitet og en mere recovery orienteret udvikling i deres 

situation.  

Det er vigtigt at finde de borgere som vil få glæde af en udflytning fra Botilbud til egen bolig. Det er vigtigt 

at sagen vurderes på individniveau og ikke hovedløst blot for at man skal finde nogen og prøve det af på. 

Det er vigtigt især at tilgodese borgernes ønsker, men også at give borgerne et kvalificeret modspil på, hvad 

der er muligt. 

Det er vigtigt at den enkelte borgers støtte behov følges tæt og individuelt bestemmes. Og at der er 

mulighed for at være kreativ i hvilke andre tiltag end netop § 85 støtte der bringes i spil for at skabe et for 

borgeren helhedstilbud, der både dækker borgerens praktiske behov, fysiske behov og mentale behov, 

herunder den nødvendige såvel psykiske støtte fra såvel kommune som behandlingssystem.  

Man er nødsaget til at afdække og afklare i en løbende proces orienteret hvilke behov der opstår og hvilke 

der ændres i forbindelse med en udflytning. Og det er vigtigt at systemerne arbejder sammen for at skabe 

den for borgeren mest optimale støtte. 

 

31AU2021-004 Idriftsættelse af indsatsen individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med 

alvorlig psykisk sygdom Businesscase 

 
I Udsatterådet byder vi dette projekt og det store arbejde med at ville omsætte planerne til handling, 

særdeles velkommen. Vi bakker op om de konklusioner der er draget, igennem nationale og internationale 

undersøgelser. Vi er meget enige i, at gennem en mere håndholdt og individuelt tilrettelagt social indsats, 

kan der skabes mere sammenhæng i den samlede indsats for psykiatribrugere. 

 VIVE har i en rapport fra 2018 formuleret fordelene således: 
”... I stedet lægges der vægt på en hurtig jobplacering i et almindeligt job, samtidig med at der gives en 

individuel social støtte (....)  En central antagelse ud fra denne tilgang er, at netop muligheden for at have et 

arbejde og dermed også muligheden for at deltage i meningsfulde aktiviteter i hverdagen og i et fællesskab 

på arbejdspladsen, i sig selv er med til at facilitere og fremme en recovery-proces, og derved kan bidrage til, 

at borgeren også får et bedre psykisk helbred.” 

 

Vi vil dog gerne understrege, at en fuld iværksættelse af disse visioner kun lader sig gøre, ved at indsatserne 

anerkender og tilgodeser de forskellige sociale dimensioner, der er i livet omkring en borger med psykisk 

sygdom. 



 

 

Udsatterådet minder om, at idriftsættelse af de nævnte aktiviteter for den enkelte, skal ske ud fra et 

menneskeligt helhedssyn. Dvs, udformningen af indsatserne skal overvejes, ud fra den enkeltes livsønsker, 

fysisk sundhed (tandpleje), bolig (sofasover), relationer (venner, familie), fællesskaber mm. 

De gode resultater der er dokumenteret gennem de nationale undersøgelser er tilsyneladende under 

forudsætning af, at metoden har skabt helhed og sammenhæng i indsatsen, herunder at der for den 

enkelte også er styr på strukturelle forhold, såsom bolig eller beskæftigelsesmuligheder, hvis han eller hun 

har ingen, eller kun få erhvervsfaglige kvalifikationer. 

Det vil typisk være de mest udsatte borgere, der rammes mest af manglen på bolig og erhvervsfaglige 

kvalifikationer. 

Vi lægger vægt på, at indsatserne bla. skal fremme en recovery-proces, samt stile mod, at borgeren har 

følelsen af at mestre eget liv. Vi anbefaler at der ses bort fra de 26 uger, som er den frist der i forslaget 

gives til efterværn af den enkelte. Vi mener at det bør stå åbent og være et borgerinddraget og individuelt 

skøn. 

Vi henstiller til, at det i hver enkelt forløb tilsikres at indsatsen er til borgerens eget bedste: feks., at det 

vitterligt fremmer vedkommendes livsmestring og livsglæde, at det ikke må udvikle et uhensigtsmæssigt 

pres med en angst for nederlag og at det ikke udsætter en anerkendelsesværdig tilkendelse af 

førtidspension. 

Når IPS metoderne er udviklet og afprøvet, foreløbigt blandt ca. 1/3 af de aktivitetsparate 

ydelsesmodtagere, vil vi i Udsatterådet lægge stor vægt på at disse indsatser bliver udbredt til de øvrige, i 

målgruppen af udsatte borgere. 

Udsatterådet anbefaler varmt idriftsættelsen af forslaget. Vi vil se frem til at blive inviteret med i evaluering 

og dialoger omkring udformningen og rækkevidden af indsatserne. 

 

47AU2021-002 Huslejetilskud i Street-lab 

Udsatterådet støtter fortsat huslejetilskud til Street-Lab. Det er vores klare opfattelse at Street- Lab 

opfanger nogle af de unge som ikke kommer i de almindelige fritidstilbud. 

Vi håber på at vores høringssvar bidrager positivt til den videre debat  

Venlig hilsen 

Hillerød Udsatteråd v/Hanne Hou Forkvinde 

 

hannehou@hotmail.com - steen@lap.dk - mth@hattel.dk - kaleraraqjacobsen@gmail.com  

hgrdk@yahoo.dk -hanneskou@kadziola.eu  
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Afsnit V 

Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 

Kapitel 25 

Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 

Serviceloven: 

  

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til 

opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

 

Formål 

74. Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og 

retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan 

medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen 

med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig 

funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. 

75. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er egnede aktivitets- og samværstilbud til de 

målgrupper, der er nævnt i loven, enten i kommunalt, regionalt eller privat regi. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9286


 

 

Kapitel 26 

Målgrupper og indhold 

76. Der kan både være tale om tilbud med visitation og åbne tilbud uden visitation. Tilbud med 

visitation vil typisk være tilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, 

mens tilbud til borgere med særlige sociale problemer ofte vil være tilbud uden visitation. I mange 

aktivitets- og samværstilbud tilrettelægges aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, støtte til at 

komme i beskæftigelse og aktiviteter med et idrætsmæssigt indhold. Aktivitets- og samværstilbud 

tilbydes i praksis under mange betegnelser, hvor væresteder, sociale caféer, varmestuer, daghjem, 

klubber og Fountain House er nogle af de mest almindelige. Andre indgår som en del af tilbuddet 

på boformer, herunder forsorgshjem. 

77. Det enkelte tilbud kan indrettes, så de imødekommer bestemte målgruppers behov, herunder 

skaber mulighed for samvær med ligestillede, eksempelvis jævnaldrende. I tilbud for borgere med 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte 

og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL - træning), 

sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Bl.a. sansestimulerende aktiviteter kan medvirke til 

at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og 

medindflydelse. 

78. For andre grupper kan det centrale være rene omsorgsmæssige foranstaltninger såsom mad, 

kaffe, vask, uddeling af tøj, rådgivning og socialt samvær, hvor der ikke stilles andre krav end at 

personen kan møde frem og overholde almindelige husordensregler for tilbuddet. Men tilbuddet 

kan også bestå i noget mere aktiverende, såsom udflugter, idræts- og motionsaktiviteter, 

fritidstilbud i form af film, foredrag, daghøjskolelignende tilbud, sundhedstilbud og involvering i 

samfundsspørgsmål og brugerorganiseringer. 



 

 

Ankestyrelsens principafgørelse 89-14: 

Afgørelsen fastlår, at kommunen ikke var berettiget til at nedsætte en borgers aktivitets og 

samværstilbud fra fire dage til tre dage om ugen med begrundelsen, at borgeren kan beskæftige 

sig selv og har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og deltage i botilbuddets aktiviteter 

og arrangementer, uden at have undersøgt, om der er aktiviteter i botilbuddet, og i hvilket omfang 

borgeren kan deltage i aktiviteterne. 

Et aktivitets og samværstilbud kan reduceres, hvis borgerens behov for aktivitet og samvær 

fortsat dækkes ved den ændrede bevilling. 

 

Kapitel 27 

Samspil med andre ordninger og bestemmelser 

79. Der kan i tilknytning til et aktivitets- og samværstilbud etableres forskellige former for 

beskæftigelsesforløb og aktiveringsaktiviteter, hvor det langsigtede perspektiv kan være at 

fastholde et mål om en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom det ikke umiddelbart kan 

forekomme realistisk for nogle persongrupper. Da et aktivitets- og samværstilbud ikke direkte har 

som formål at kvalificere til arbejdsmarkedet, kan tilbuddet ikke træde i stedet for et aktivt tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er imidlertid intet til hinder for, at der i tilknytning 

til et aktivitets- og samværstilbud kan etableres beskyttet beskæftigelse eller særlige 

beskæftigelsesforløb efter servicelovens § 103. Der henvises til afsnit IV om beskyttet beskæftigelse 

og særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb efter § 103. 

80. I forbindelse med aktivitets og samværstilbuddene kan der også etableres forskellige 

aktiviteter såsom efterbehandling af alkohol- og stofmisbrugere, rådgivning og opsøgende 

virksomhed og særlige undervisnings- og kursustilbud, herunder specialundervisning efter 

Undervisningsministeriets regler. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at knytte støtte- og 

kontaktpersonordninger til aktivitets- og samværstilbud. Der kan også etableres mindre aktivitets- 

og samværstilbud uden almindelige bygningsmæssige rammer for grupper, der ikke har behov for 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20141034925#A


 

 

alt for faste rammer, ligesom der også kan oprettes døgnåbne tilbud med mulighed for 

nødovernatning. 

Kapitel 28 

Organisatoriske rammer 

81. Tilbuddet kan etableres og drives af en kommune, en region eller en privat organisation, 

herunder frivillige organisationer. Det kan være hensigtsmæssigt at knytte frivillig indsats til 

tilbuddene, som kan give brugerne mulighed for på et tidspunkt at medvirke som frivillige. 

Kommunalbestyrelsen skal, jf. § 16 i serviceloven, sørge for at brugerne får mulighed for at få 

indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet. Tilbuddet kan opmuntre til etablering 

af en brugerforening eller organisering på det enkelte sted og på tværs af tilbuddene. 

Børne- og Socialministeriet, den 26. april 2018 

Mai Mercado 

/ Hanne Stig Andersen 
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