
Kommissorium for undersøgelse af muligheder for etablering af midlertidige botilbud 
(§107), aflastning og beskyttet beskæftigelse for voksne handicappede

Baggrund
Redegørelsen for udviklingen i udgifterne for Social Omsorg viser, at udgifterne for voksne 
handicappede i tilbud uden for kommunen ligger væsentligt over niveauet ved tilbud i 
Hedensted Kommune. Samtidig har Hedensted Kommune ikke egne midlertidige botilbud og 
aflastningspladser, og udgifterne til disse tilbud er øget væsentligt.
En af anbefalingerne i redegørelsen er derfor at der etableres egne tilbud i Hedensted 
Kommune.

Byrådet anerkender behovet for etablering af egne tilbud og har derfor afsat 5 mio. kr. til 
anlægsudgifter.
Samtidig ønsker byrådet undersøgt mulighederne for etablering af egne tilbud i kommunen. 
Dette skriv er kommissoriet for denne undersøgelse.

Målgruppen i forhold til midlertidig botilbud (§107) er i princippet alle voksne handicappede 
over 18 år, der har behov for en afklaring af, hvilket permanent botilbud og støtte, der er 
behov for. Det kan for eksempel være botilbud i bofællesskab, egen bolig med §85 støtte eller 
andet. §107 midlertidig botilbud er således et afklaring botilbud for alle typer af handicaps.

Målgruppen for aflastningstilbud er typisk unge handicappede, som fortsat bor hjemme ved 
forældrene. Derfor bevilliges aflastningen formelt også til forældrene, så forældrene fortsat 
kan have energien til at have deres barn boede.

Udfordringer
- I dag har Hedensted Kommune ikke egne §107 midlertidige botilbud. 

Etablering af §107 midlertidige botilbud i Hedensted Kommune kræver, at kommunen 
har egne bygninger til formålet, da almenboliglovgivningens §105 ellers er gældende. 
Det betyder, at boligen IKKE kan defineres som midlertidig og at borgeren selv afgør, 
hvorvidt der er ønske om at flytte.

- Frikøb af boliger ved boligselskaberne vil kræve store anlægsudgifter, og det er en 
meget langstrakt proces på flere år.

- I dag har Hedensted Kommune ikke egne aflastningspladser til voksne handicappede.
Det betyder, at voksne handicappede der bor hjemme ved typisk forældrene kan 
komme på aflastning i nogle dage. Aflastningen er således til forældrene, så de oplever 
at have et frirum. Herved er der næppe tvivl om, at deres kræfter til at have deres barn 
boende hjemme strækker i længere tid. 

- Hedensted Kommune har meget få tilbud om beskyttet beskæftigelse, men der 
benyttes i vid udstrækning tilbud udenfor kommunen. Der skal fremadrettet sker et 
tættere samarbejde med jobcenteret, så flere voksne handicappede bliver tilknyttet 
arbejdsmarkedet. Det samarbejde sker lettere gennem egne tilbud.



Formål med arbejdet
Undersøgelsen skal afdække, hvordan Hedensted Kommune bedst får etableret egne 
midlertidige botilbud og aflastningspladser, og hvis muligt beskyttet beskæftigelse.
Med bedst menes til gavn for borgerne, de pårørende og hensynet til at udnytte de 
kommunale ressourcer bedst muligt, både i forhold til drift og anlæg.
Undersøgelsen skal således forholde sig til incitamenter i forhold til:
- Effekt for borgeren
- Økonomi
- Tværfagligt samarbejde

Mål
Undersøgelsen skal komme med anbefaling til, hvor og hvordan der kan etableres egne 
tilbud.

Opgaven
Undersøgelsen skal afdække:
- de fysiske placeringsmuligheder med tilhørende anlægsøkonomi og totale 

driftsøkonomi. Driftsøkonomien skal sammenlignes med nuværende driftsøkonomi.
- hvordan tilbuddene indholdsmæssigt bidrager til udvikling af borgeren med fokus på 

kerneopgaven. Herunder et særligt fokus på, hvordan eventuelle organisatoriske 
udfordringer i samarbejdet kan ændres til gavn for borgeren. 
Det betyder et særligt fokus på overgang fra barn/ung til voksen, så nye indsatser hele 
tiden ”står på skulderne” af effekten af tidligere indsatser, og samarbejdet mellem 
Voksenhandicap og Beskæftigelse for et stærkere fokus på borgerens (unges) 
tilknytning til erhvervslivet. Er der organisatorisk samling nok, så vi er sikre på en 
effekt af indsatserne?

Undersøgelsens organisatoriske forankring
Undersøgelsen er forankret ved Udvalget for Social Omsorg, der indstiller forslag til Byrådet.

Tidsplan
Kommissoriet behandles i Udvalget for Social Omsorg den 8. Maj, og godkendes i Byrådet den 
31. Maj.
Udarbejdelse af undersøgelsen er påbegyndt, så undersøgelsen kan forelægges i Udvalget for 
Social Omsorg den 12. Juni og Byrådet den 28. Juni.


