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Længerevarende botilbud 
Tilbuddet er til dig, som har et betydelig og varigt fysisk eller 
psykisk handicap og har brug for en bolig, hvor der er tilknyt-
tet personale.  
 

Der gælder forskellige regler, alt efter om det længerevarende 
botilbud er oprettet efter serviceloven eller almenboligloven, 
de væsentligste forskelle er beskrevet heri.  
 

Hvad er et længerevarende botilbud? 
I et længerevarende botilbud har du din egen lejlighed, og der 
er fælles faciliteter i form af fælles opholdsstue og køkken og 
du bor sammen med andre med handicaps, der har behov for 
støtte.  
 

Hvem kan få et længerevarende botilbud? 
Længerevarende botilbud kan gives til dig, der har brug for 
omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for 
pleje og omsorg eller særlig behandlingsmæssig støtte, når 
behovene ikke kan dækkes på anden vis. Der kan være tale 
om både fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. 
 
Målgruppen for de enkelte botilbud er således: 
 

Længerevarende botilbud oprettet efter serviceloven: 
Til dig, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til al-
mindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller be-
handling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 
 

Længerevarende botilbud oprettet efter almenboligloven: 
Kommunen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang til-
vejebringes ældre- og handicapboliger, der kan udlejes til dig 
med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.  
 

Der er forskellige regler om rettigheder, opholdsbetaling mv. 
i de forskelige typer botilbud og det er derfor vigtigt, at man 
ved efter hvilken bestemmelse, tilbuddet er oprettet. 
 

Hvad koster det at bo i et botilbud? 
Der gælder forskellige regler, alt efter om det længerevarende 
botilbud er oprettet efter serviceloven eller almenboligloven. 
 

For botilbud oprettet efter serviceloven gælder; 
at Hedensted Kommune fastsætter betaling for opholdet i bo-
tilbuddet. Ved fastsættelse af betaling indgår både boligens 
omkostninger og din betalingsevne. 
 

Du skal ikke betale indskud og du kan ikke få boligstøtte. 
 
For botilbud oprettet efter almenboligloven gælder; 
at du er ”almindelige” lejer. Lejeforholdet reguleres ved en le-
jekontrakt, og du skal betale husleje, el, vand, varme mv. i hen-
hold til lejekontrakten.  
 

Der opkræves indskud ved indflytning i en sådan type bolig, 
og du kan ansøge om boligstøtte. 
 

Kan jeg selv vælge, hvilket botilbud jeg vil bo i? 
Reglerne om frit valg gælder, hvis du visiteres til et længere-
varende botilbud. Det er dog en forudsætning for retten til frit 
valg af botilbud,  
- at det ønskede botilbud er egnet til at tilgodese dit behov,  
- at det ønskede tilbud er registreret på Tilbudsportalen, og  
- at tilbuddet ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som 

Hedensted Kommune vurderer kan tilgodese dit behov. 
 
 

 
 
 
 

Sådan søger du om et længerevarende botilbud 
Hvis du ønsker at søge om et længerevarende botilbud eller 
har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Velfærdsråd-
givningen på telefon 79 75 58 20 på alle hverdage mellem kl. 
09.00-13.00.   
 

Alle rådgivere kan kontaktes direkte i deres telefontid, som 
er mellem kl. 09.00-10.00. 
 

Når Hedensted Kommune modtager din ansøgning, vil vi fo-
retage en vurdering af din situation og afklare dit behov for 
hjælp og støtte, herunder om du kan bevilges et længereva-
rende botilbud.  
 

Når der træffes afgørelse om længerevarende botilbud, mod-
tager du en skriftlig afgørelse med en dertilhørende begrun-
delse. 
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et længerevarende botilbud, er der brug for, 
at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommu-
nens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herun-
der indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 

Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 3 måne-
der. Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Heden-
sted Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har 
fået en afgørelse. 
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om længerevarende boti-
lbud, kan du vælge at klage over denne. Hvordan du kan klage, 
vil fremgå af klagevejledningen, der er vedhæftet din afgø-
relse. 
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for et længerevarende botilbud. Kvalitetsstandar-
den beskriver de politiske bestemte rammer for serviceni-
veauet. Dit botilbud bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i 
overensstemmelse med disse rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index
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Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om længerevarende botilbud.  
 

Indhold Beskrivelse   
Lovgivning 
Lov om social service, 
SEL § 108 
 

Lov om almene boliger,  
ABL § 5, stk. 3, jf. § 105 
stk. 2 
 

Længerevarende botilbud er oprettet enten efter servicelovens § 108 eller efter almenbolig-
lovens § 105 med støtte efter serviceloven.  Hedensted Kommune skal tilbyde ophold i bofor-
mer, der er egnet til længerevarende ophold. 
 
 

Målgruppe  
 

Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har 
behov for omfattende hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som 
ikke kan få disse behov dækket på anden måde, f.eks. i eget hjem. 
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

- En faglig og boligmæssig ramme, som understøtter aktiviteter, udvikling og/eller vedligehol-
der den enkelte borgers funktionsniveau og kompetencer. 

- En faglig og boligmæssig ramme, som dækker borgerens længerevarende behov for omfat-
tende hjælp og pleje. 

 

Andre særlige forhold Fælles for botilbud efter serviceloven og almenboligloven 
Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: 
- Botilbuddet kan dække borgerens behov.  
- Botilbuddet ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet og som 

er sammenligneligt i forhold til målgruppe og personalesammensætning. 
- Botilbuddet er registreret på Tilbudsportalen. 
 
Udgifter til andre fornødenheder, som ikke er omfattet af Hedensted Kommunens afgørelse om 
støtte til den pågældende, skal borgeren selv betale. Dette gælder f.eks. udgifter til frisør, egen-
betalingen af medicin, beklædning, ansvars- eller indboforsikring mv. 
 
Særligt for botilbud efter servicelovens § 108 
Indskud 
Der skal ikke betales indskud, dette fremgår af betalingsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. 
 
Boligstøtte 
Der kan ikke ydes boligstøtte ved ophold i botilbud efter serviceloven, da boformer efter denne 
lov ikke er omfattet af lejelovgivningen.  
 
Egenbetaling 
Betaling for ophold i botilbud efter serviceloven § 108, er reguleret i betalingsbekendtgørelsen. 
Hedensted Kommune fastsætter egenbetaling efter boligens omkostninger og på grundlag af 
borgerens indtægt.  
 
Særligt for botilbud efter almenboliglovens § 105 
Borgere i boliger efter almenboligloven er ”almindelige” lejere. Lejeforholdet reguleres ved en 
lejekontrakt, og man betaler husleje i henhold til lejekontrakten. Husleje i boliger efter almen-
boligloven fastsættes som balanceleje, det vil sige. at der skal være balance imellem afdelingens 
indtægter og udgifter. Reglerne er fastsat i lov om almene boliger og lov om leje af almene boli-
ger. 
 
Hvis borgeren ønsker et længerevarende botilbud i anden kommune, skal betingelserne efter § 
105 i almenboligloven være opfyldt i begge kommuner.  
 
Indskud 
Der opkræves indskud. 
 
Boligstøtte 
Der kan ansøges om boligstøtte. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
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