
KVALITETSSTANDARD 
 
Beskyttet Beskæftigelse – Handicapområdet  

Godkendt Hjørring Byråd 22. juni 2022 
 
 
Lovgrundlag    Lov om Social Service § 103 
    
    
Målgruppe   Borgere under folkepensionsalderen, der på grund af betyde-

ligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-
ciale problemer, ikke kan fastholdes på det almindelige ar-
bejdsmarked. 

    
    
Formål    Formålet er at tilbyde beskyttet beskæftigelse i rammer, der 

understøtter borgerne i, gennem meningsfuld beskæftigelse, 
at udvikle og vedligeholde både sociale og arbejdsmæssige 
kompetencer. 

    
    
Indsats   Indsatsen består af et beskyttet beskæftigelsestilbud, hvor 

borger (i hverdagen benævnt som § 103-medarbejder) ind-
går i et arbejdsfællesskab og løser opgaver for andre virk-
somheder på det almindelige arbejdsmarked.  
 
Tilbuddet består bl.a. af individuelt tilrettelagte arbejds- og 
produktionsforløb, ligesom der tilbydes teambaserede sam-
arbejdsprojekter. Arbejdstid, skånehensyn og opgaver tilret-
telægges efter den enkeltes behov og ønsker. 
 
Der tilbydes oplæring i betjening af diverse håndværktøj og 
maskiner i relation til løbende produktionsopgaver. Der arbej-
des løbende med kvalificering af borgernes sociale kompe-
tencer og erhvervsevne. 
 
I beskyttet beskæftigelse udbetales der arbejdsdusør i hen-
hold til Socialministeriets bekendtgørelse herom. Som ho-
vedregel fastsættes arbejdsdusøren til mindst 5 % af den 
mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende 
arbejdsområde. 
 

    
    
Omfang og varighed    Indsatsen tilbydes til borgere fra 18 år og til borgerens indivi-

duelle  pensionsalder. Der er ingen begrænsning på varig-
hed.   

    
    



Opfølgning på indsatsen   På det årlige opfølgningsmøde med Myndighed gøres der, i 
samarbejde med borger, status over periodens indsats, i for-
hold til de aftalte mål.  

    
    
Omkostninger for borge-
ren 

  Der er ikke omkostninger for borgerne.  
 
I nogle af tilbuddene er der mulighed for at købe mad.  

    
    
Kvalitetsmål    At borgerne gennem aktiviteter og samvær oplever øget 

livskvalitet.  
    
    
Leverandør    Der visiteres som udgangspunkt til Hjørring Kommunes egne 

beskæftigelsestilbud. 
 
Hjørring kommunes tilbud (”VIKA”) har tilbud på disse to 
adresser:  
 
Frederikshavnsvej 70, Hjørring 

 Metalværksted  
 Træværksted  
 Trykkeri  
 Montageværksted  

 
Georg Jensens Vej 12, Hjørring  

 Snedkeri  
 Køkken- og kantineteam 
 Rengøringsteam  
 Serviceteam  

 
Værkstederne løser opgaver for andre virksomheder på det 
almindelige arbejdsmarked. Serviceenhederne løser opgaver 
for henholdsvis boområdet og samværs- og aktivitetsområ-
det. 
 
Der kan på baggrund af en individuel vurdering også visite-
res til eksterne leverandører.  
 
Som udgangspunkt er medarbejderne på de beskyttede 
værksteder faguddannede håndværkere med kendskab til 
målgruppen. Alle medarbejdere tilbydes som minimum neu-
ropædagogisk efteruddannelse. 
 
Medarbejdere, der leverer ydelserne, har tavshedspligt 

    
    
Ansøgning    Ansøgning kan sendes som  

 
Digital post: 
Hjørring Kommune  
 



Eller som almindeligt brev til:  
Hjørring Kommune  
Myndighed Handicap  
Springvandspladsen 5   
9800 Hjørring  
 
Ved spørgsmål kan Hjørring kommune kontaktes på tlf.  
72 33 50 67.  
 

    
    
Sagsbehandlingstid     Der er 8 ugers sagsbehandlingsfrist på ansøgning om  be-

skyttet beskæftigelse.  
    
    
Særlige forhold    Der kan efter konkret og individuel vurdering være mulighed 

for at få bevilget kørsel til aktivitets- og samværstilbuddet.  
    


