
Beskyttet beskæftigelsestilbud og aktivitets- og
samværstilbud i Gribskov Kommune

Rammer for godkendelse af
registrering på Tilbudsportalen

Servicelovens § 103 og § 104



Indledning
Ifølge serviceloven skal kommunalbestyrelsen 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. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og 
samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder 
eller af livsvilkårene.

Kommunen kan løse opgaven ved at etablere egne tilbud og/eller indgå aftaler med andre 
kommuner, regioner eller private tilbud. 

Efter bekendtgørelse nr. 1558 af 19. december 2013 om Tilbudsportalen har den stedlige 
kommune pligt til at indberette beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og 
samværstilbud til Tilbudsportalen og vedligeholde oplysningerne tilbuddene. 

Ansøgning
Ved ansøgning om et nyt privat beskyttet beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og 
samværstilbud skal ansøger anvende ”Ansøgningsskema for kommunal godkendelse af 
private beskyttet beskæftigelsestilbud og/eller samværs- og aktivitetstilbud, jf. Lov om 
Social Service § 103 og § 104 samt indberetning til tilbudsportalen”, som findes på 
kommunens hjemmeside. 

Godkendelsesprocedure 
Center for Social og Sundhed godkender beskyttet beskæftigelsestilbud og samværs- og 
aktivitetstilbud på baggrund af de rammer, som er fastlagt af Social- og 
Sundhedsudvalget. 

Faglige kompetencer 
Gribskov Kommune ligger vægt på høje faglige kompetencer. 

• Tilbuddets personalegruppe skal være tværfagligt sammensat, så den matcher 
målgruppens behov for indsats. Der skal som minimum være uddannet pædagogisk
personale ansat.

• Tilbuddet skal sikre at personalet får den fornødne opbakning/supervision 

• Tilbuddet skal sikre at personalet får den nødvendige udvikling og vedligeholdelse 
af deres kvalifikationer 

ILO-konventionen 
Tilbuddet skal følge ILO-konvektion nr. 94 vedr. bestemmelser om løn og arbejdsvilkår, 
der findes i de kollektive overenskomster for ansatte og konsulenter.

Private tilbud skal acceptere følgende: ”Virksomheden erklærer hermed, at virksomheden 
og eventuelle underleverandører følger gældende overenskomstmæssige løn- og 
arbejdsvilkår på det aktuelle ansættelsesområde eller de vilkår der sædvanligt gælder for 
tilsvarende arbejde. Virksomheden skal på forespørgsel kunne oplyse Gribskov kommune 
om hvilken overenskomst, der er anvendt som reference. 

Samtidig er virksomheden indforstået med at Gribskov kommune til enhver tid kan 
forlange dokumentation for disse forhold, det være sig lønoplysninger på medarbejdere, 
herunder også medarbejdere ansat hos en underleverandør, en skriftlig redegørelse eller 



en tro-og-love-erklæring”.

Øvrige krav til ansøgningen/tilbuddet 
• Sammen med ansøgningen skal der fremsendes straffeattest på lederen (private 

tilbud) 

• Et kommunalt tilbud skal leve op til Gribskov Kommunes Kvalitetsstandard for 
aktivitets- og samværstilbud  

• Medarbejderne må hverken ved eller under ansættelsen have anmærkninger i 
deres straffeattest, der gør dem uegnet til at varetage deres erhverv. 

• Medarbejderne må ikke have misbrugsproblemer. 

• Medarbejderne har tavshedspligt. 

Tilsyn
Gribskov Kommune fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, 
bygninger og økonomi. Tilsynet omfatter også en vurdering af, om grundlaget for 
afgørelsen om optagelse af det private tilbud på Tilbudsportalen fortsat er til stede. 

Social- og Sundhedsudvalget fastsætter en takst for tilsyn i de private tilbud, som 
opkræves. Der opkræves ikke en takst i de kommunale tilbud, fordi tilsynet er finansieret af
det overhead, som er indregnet i tilbuddets omkostningsbaserede takst. 

Prisforhold 
Tilbuddet beregner en omkostningsbaseret takst, som indberettes til Tilbudsportalen. 

Afregning 
Al afregning foregår elektronisk jfr. Lov om offentlige betalinger, hvorfor tilbuddet skal 
fremsende elektroniske regninger. 
Afregning skal fremsendes 1 gang månedlig. 

Krav til faktura 
Fakturaen skal indeholde oplysninger om: 

• Borgerens navn og cpr. nr.

• Leveret ydelse 

• Periode fakturaen dækker 

Grundlag for fastsættelse af rammer: 
• Servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse), § 104 (aktivitets- og samværstilbud) 

og § 148a (driftsorienteret tilsyn)

• Bekendtgørelse om Tilbudsportalen – nr. 1588 af 19.12.2013 

• Gribskov Kommunes Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud


