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Beskyttet beskæftigelse § 103
Hvilke aktiviteter
indgår i standarden

Hvad er lovgrundlaget
for standarden

Hvem kan modtage
standarden

Beskyttet beskæftigelse består i udførelse af opgaver, der indgår som led i
en produktion af varer eller tjenesteydelser.
Det kan f.eks. være:
• Udførelse af enkle afgrænsede arbejdsfunktioner, der kan udskilles
fra mere omfattende produktionsforløb i tilknytning til en
virksomhed
• Egenproduktion
• Montage- og pakkearbejde
• Varetagelse af servicefunktioner i forbindelse med kantine- og
cafédrift, rengøring og service af udenomsarealer
Serviceloven § 103
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer
under folkepensionsalderen, 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.
Tilbuddet omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer:
• Under folkepensionsalderen.
• Som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på
arbejdsmarkedet.
• Som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, herunder
deltage i et tilbud om aktivering eller revalidering eller blive ansat i
fleksjob eller i et job med løntilskud for førtidspensionister
Det betyder, at mulighederne for at give tilbud om beskæftigelse efter
beskæftigelsesloven og aktivloven skal være udtømte, før der kan bevilges
beskyttet beskæftigelse.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

I praksis betyder det som udgangspunkt, at det kun er borgere, der
modtager førtidspension, der vil være berettiget til beskyttet beskæftigelse.
Indsatsen tildeles efter en konkret og individuel vurdering og skal ses i
sammenhæng med øvrige visiterede indsatser.

Der er fire pakker ved tildeling af pladser, baseret på VUM:
• Indskrivning på 20 pct. (svarende til 1 hverdag om ugen)
• Indskrivning på 40 pct. (svarende til 2 hverdage om ugen)
• Indskrivning på 60 pct. (svarende til 3 hverdage om ugen)
• Indskrivning på 80 pct. (svarende til 4 hverdage om ugen)
Kun i særlige tilfælde, typisk hvor borgeren bor i eget hjem udenfor et
døgntilbud og nærmeste pårørende er aktiv på arbejdsmarkedet, kan der
bevilges en indskrivning på 100 pct. (svarende til 5 hverdage om ugen).
Som udgangspunkt visiteres der til et beskyttet beskæftigelsestilbud i
Faaborg-Midtfyn Kommune såfremt tilbuddet kan dække borgerens behov.
Beskyttet beskæftigelse foregår Montagen, Dagtilbud i Nr. Broby og
Dagtilbud i Tværgade i Ringe.
Borgeren aflønnes i videst muligt omfang efter indsats. Borgere, der er i
individuel beskyttet beskæftigelse aflønnes ud fra enten en stk. pris eller en
vurdering af arbejdsintensitet.
Borgeren skal selv afholde udgiften til forplejning.
Borgeren afholder udgiften til daglig befordring for de første 10 km. Den
enkelte borgers udgift til befordring kan ikke overstige 30 % af
vedkommendes indtjening ved beskyttet beskæftigelse efter skat.
Myndigheden i Sundhed og Omsorg afholder derudover nødvendige
befordringsudgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmulighed.
Andre særlige
forhold/afledte forhold

Der er ikke frit valg for beskyttet beskæftigelse. Borgeren bliver
medinddraget i valget efter reglerne i retssikkerhedsloven § 4.
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Klagevejledning

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4
uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at
give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes
klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til
Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. januar
2019.

