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Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 

 
Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse 
Lovgrundlag Serviceloven § 103. 

Formål med ydelsen At tilbyde erhvervspræget beskæftigelse i et beskyttet miljø 
til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer i rammer 
tilpasset individuelle behov og ressourcer og efter borgerens 
ønsker og evner. 
 
At støtte den enkelte borgers mulighed for at skabe en 
tilværelse på egne præmisser. 
 
At den enkelte borger kan bevare eller forbedre sin fysiske, 
psykiske og/eller social funktionsevne, således den 
pågældende kan leve så selvstændigt som muligt med 
ansvar for eget liv. 
 

Målgruppe for ydelsen Borgere under folkepensionsalderen, der på grund af 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan 
opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på 
arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter 
anden lovgivning. 
 

Beskrivelse af ydelsen 
- Indhold og omfang 

Udførelse af erhvervsprægede opgaver, der indgår som led i 
en produktion af varer og tjenesteydelser, som f.eks. 
montage, pakkearbejde og delproduktion. 
 
Deltagelse i produktion med oplæring og støtte til udvikling 
af egne sociale kompetencer og arbejdsrelaterede 
færdigheder. 
 
Tilbuddet tilrettelægges individuelt og i sammenhæng med 
øvrige visiterede tilbud, f.eks. botilbud og bostøtte. 
 
Aflønning 
Leverandøren skal fastsætte dusør for personer i beskyttet 
beskæftigelse, således at personen i videst muligt omfang 
aflønnes efter indsats. 
 
Der udbetales dusør for arbejdet, afhængig af arbejdets art, 
men borgerens primære indtægt er social pension. 
 

Hvordan søger du? Kontakt Visitationen, Social, som behandler og visiterer til 
tilbud jf. Serviceloven.  
 
Morsø Kommune 
Visitationen, Social 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
 
Tlf. 9970 7000 
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Sagsbehandlingsfrister Op til to måneder. 
 

Leverandører Som udgangspunkt Morsø Kommunes egne tilbud, men der 
pågår altid en konkret og individuel vurdering i forhold til 
den enkelte borgers funktion og behov. 
 

Kompetencekrav til leverandør Pædagogisk, socialfagligt, sundhedsfagligt eller andet 
faguddannet personale, der kan skabe rammer, som tager 
hensyn til borgernes individuelle behov. 
 

Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis for borgeren. Der kan dog være udgifter til 
kaffe/the ordning samt egenbetaling til arrangementer. 
 
Kørsel 
Borgeren skal som udgangspunkt selv sørge for transport til 
og fra sin bopæl til arbejdspladsen. 
 
Borgeren skal selv afholde daglig befordring til og fra 
arbejde indenfor 10 km, derudover skal Morsø Kommune 
afholde nødvendige befordringsudgifter, som svarer til 
billigst mulige transportmiddel. 
 

Tilsyn og opfølgning Årligt eksternt tilsyn ved ekstern leverandør på tilbud i 
Morsø Kommune. 
 
Personligt tilsyn 
En gang årligt følger sagsbehandler op sammen med borger 
og tilbud. Der følges op på, om der er sket ændringer i 
borgerens behov og om der skal ske tilpasninger i formål, 
mål og indsats. Derudover tilbydes borgeren en gang årligt 
en handleplan jf. Serviceloven § 141 på alle interne og 
eksterne tilbud. 
 

Særlige forhold Alle medarbejdere ved Sociale Tilbud har tavshedspligt og 
overholder GDPR, retssikkerhedsloven, forvaltningsloven 
m.fl. 
 

Adresser og kontaktmuligheder Morsø Kommune 
Visitationen, Social 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
 
Tlf. 9970 7000 
 

Klagevejledning Borgeren kan klage over afgørelsen indenfor fire uger fra 
modtagelsen. Klagevejledning er vedlagt afgørelsen. 
 
Klagen sendes til: 
Morsø Kommune 
Visitationen, Social 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
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Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet. Får 
borgeren ikke medhold i sin klage videresendes klagen til 
Ankestyrelsen, som træffer afgørelse i sagen. 
 

Lovgrundlag - uddybende Serviceloven § 103 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse 
til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om 
social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke 
kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på 
arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter 
anden lovgivning. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale 
problemer. 
 

  

 

 


