Forslag til Kvalitetsstandard for hjælp efter Servicelovens § 85 under kortere ophold uden for
hjemmet.

Lovgrundlag
Lov om social Service § 85
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling
af færdigheder til borgere, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Formål
Formålet med hjælpen er, at borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
bliver i stand til at leve og udfolde sig som andre i samme alder og livssituation, der ikke har en
funktionsnedsættelse – i forhold til kortere ophold uden for hjemmet.
Opholdet uden for hjemmet og den socialpædagogiske indsats under opholdet, skal være i
overensstemmelse med ansøgers overordnede handleplan.
Målgruppe
Borgere over 18 år, som bor i selvstændig bolig og har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Bevilling
En ansøgning behandles med udgangspunkt i et ansøgningsskema og en konkret individuel
myndighedsvurdering og overordnet handleplan.
En afgørelse træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. Der er i 2016 afsat kr. 150.000
til løsning af opgaven.
Sådan ydes hjælpen
Som udgangspunkt tilbydes ophold uden for hjemmet i form af koloni/ferieophold i grupper af 3 5 dages varighed.
Kan borger modtage hjælp under ophold uden for Danmark?
Hjælp ved ophold uden for Danmark vurderes efter Udlandsbekendtgørelsen. Som udgangspunkt
ydes hjælpen ikke uden for Danmark.
Er der en egenbetaling?
Borgere skal selv betale egen andel af udgifter til ophold, rejsen og udgifter i forbindelse med
ophold.
Jammerbugt Kommune afholder udgifter til personale.

Ansøgning og sagsbehandlingstid.
Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Myndighedsafdelingen.
Jammerbugt kommunes sagsbehandlingstid for ansøgninger om støtte efter Servicelovens § 85 er
max. 8 uger.
Hvis sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes, skal borger have skriftlig besked fra sagsbehandler
med oplysning om, hvornår ansøger vil modtage afgørelsen.
Reglerne herom findes i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område § 3, stk. 2.
Klageadgang
Jammerbugt Kommunes afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen jf. Lov om social Service § 166,
stk. 1 og Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område § 60, stk. 1 og 2.
En klage skal inden for 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen indgives til:
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Borger kan klage skriftligt eller mundtligt. Har borger brug for hjælp til at formulere klagen, vil
sagsbehandler være behjælpelig hermed.
Når Jammerbugt Kommune har modtaget klage fra borger, vil ansøgningen blive revurderet. Hvis
borger ikke får medhold ved revurderingen, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen, som
træffer den endelige afgørelse.

