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Kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats - Tilbud om gruppebaseret hjælp og 
støtte § 82 a

Lovgrundlag  Lovbekendtgørelse, nr. 798 af 2019-08-07 Serviceloven § 82 a
§ 82 a
Til personer, der har nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne 
eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle 
funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan 
kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om 
gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret 
optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en 
forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i 
sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle 
funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de 
sociale problemer forværres. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens 
afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed. 

Ventetid Henvendelse om tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte 
behandles inden for 14 dage efter modtagelse af 
ansøgningen/henvendelsen. Ved behov for indhentelse af 
yderligere oplysninger, kan sagsbehandlingstiden dog forlænges.

Målgruppe Tilbuddet efter § 82 a kan gives til alle borgere med 
funktionsnedsættelse eller sociale problemer, men er primært 
tiltænkt borgere med let nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, 
lettere sociale problemer, eller til borgere, som er i risiko for at 
udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer.

Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at forbedre borgerens aktuelle 
funktionsniveau eller forbygge at funktionsnedsættelse eller sociale 
problemer forværres. Den gruppebaserede hjælp og støtte forgår i 
samspil med andre borgere. Formålet er, at borgerne opnår 
erfaringsdannelse og kompetencer til at kunne mestre egne 
konkrete udfordringer, for bedre at kunne tage hånd om egen 
tilværelse.

Tildeling Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd foretager en 
konkret vurdering af hvor vidt et gruppeforløb som 
Ishøj/Vallensbæk Kommune kan tilbyde, er noget borgeren vil 
have gavn af.

Form og indhold Borgere tilbydes et gruppebaseret læringsforløb. Dette sker efter 
en konkret faglig vurdering. En borger kan godt deltage i flere 
forløb samtidigt, hvis det fagligt vurderes at være til gavn for 
borgeren.
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Gruppebaseret hjælp og støtte er forløb med fokus på, at 
borgerne i højere grad kan mestre eget liv. Læringsforløbene kan 
eksempelvis omhandle, transporttræning, NADA (øreakupunktur), 
håndtering af angstproblematikker, træningsforløb i sociale 
færdigheder, eller andre udfordringer hvor det fagligt vurderes, at 
gruppebaseret læringsforløb kan være til gavn. Borgerne får 
mulighed for at spejle sig i hinanden, dele erfaringer med andre og 
drage gavn af fællesskaber.

Omfang og varighed Forløb varierer alt efter omfang og borgerens individuelle behov. 
Der tages stilling på baggrund af en individuel faglig konkret 
vurdering. 

Levering af ydelsen Den socialpædagogiske støtte leveres af kommunens 
vejlederteam.

Brugerbetaling Det er gratis at modtage gruppebaseret hjælp og støtte. Borgeren 
skal dog selv afholde udgifter til egen kørsel, kost, entré og lign. 
ved arrangementer, som indgår i den gruppebaserede hjælp og 
støtte.

Klagemuligheder Afgørelse om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte kan ikke 
påklages. Der kan dog anføres en generel klage til kommunen 
over kommunens serviceniveau.  

Udarbejdelse og 
opfølgning 

Kvalitetsstandarden er godkendt af behandlet af Social- og 
Sundhedsudvalget i Ishøj Kommuner i marts 2020 december 2019 
. Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år eller ved større 
ændringer i kommunens serviceniveau. 


