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Dansk: ydelse

 

Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages

Kommentar: En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx
forældrepålæg.

Formidlingsversion: En ydelse er en tjeneste, genstand eller et beløb, der gives eller modtages. En ydelse på
socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.

 

   

Dansk: tilbud
Foretrukken term

 

Dansk: leverandør

 

Generel definition: organisation, der leverer ydelser

Relaterede søgeord: organisation

Formidlingsversion: Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser.

 

   

Dansk: indsats

 

Generel definition: handling, der er koncentreret og rettet mod et resultat

Kommentar: En indsats indebærer, at der over et afgrænset tidsrum anvendes (ekstra) ressourcer med henblik
på at opnå et resultat.

 

   

Dansk: social indsats

 

Generel definition: indsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres til en eller flere borgere af et eller flere
tilbud, og som skal forebygge eller tilgodese behov, som følger af en nedsat funktionsevne, og som
gives med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den
daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten

Kommentar: I generelle vendinger er det tale om en social indsats, når 'nogen' leverer 'noget' til 'en modtager'
med det beskrevne formål. Mere konkret vil en social indsats bestå af en eller flere specifikke
ydelser, som typisk leveres til én borger af ét tilbud. Det kan fx være når et ambulant
behandlingstilbud til voksne leverer misbrugsbehandling til en stofmisbruger eller når et
socialpædagogisk opholdssted leverer socialpædagogisk behandling til et barn.

En social indsats vil almindeligvis have til hensigt enten at forebygge en borgers
funktionsevnenedsættelse, at rehabilitere borgeren i forhold til en funktionsevnenedsættelse eller i
sidste instans at kompensere borgeren for funktionsevnenedsættelsen. Funktionsevnenedsættelse
omfatter også sociale problemer.
Den sociale indsats kan dog også være bredt rettet mod omgivelsesfaktorer, fx holdninger i
samfundet eller strukturelle forhold.

En social indsats vil typisk være givet efter serviceloven og tilkendt én borger efter afgørelse af en
kommunal forvaltningsmyndighed. Denne afgrænsning er dog ikke helt entydig, da der er
undtagelser på flere områder, både med hensyn til lovgivning, visitation og omfang. Eksempler på
disse undtagelser kan være:
- Visse sociale indsatser kan indeholde elementer af fx sundhedsfaglige indsatser eller
uddannelsesindsatser. Det kan være indsatser, der er tilkendt efter anden lovgivning end
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serviceloven, eksempelvis sundhedsloven (fx kommunal sygepleje og misbrugsbehandling) og
lovgivning inden for undervisningsområdet (fx kompenserende specialundervisning og særlig
tilrettelagt ungdomsuddannelse).
- Visse sociale indsatser forudsætter ikke en afgørelse (fx forebyggende indsatser, rådgivning og
alkoholmisbrugsbehandling).
- Visse sociale indsatser kan leveres til flere borgere på en gang (fx forebyggende indsatser, visse
former for behandling og undervisning).

Relaterede søgeord: foranstaltning;

Formidlingsversion: En social indsats, er en indsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres til en eller flere
borgere af et eller flere tilbud. En social indsats skal forebygge eller tilgodese behov, som følger af
en nedsat funktionsevne. Indsatsen gives med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at
klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten. I generelle vendinger
er det tale om en social indsats, når 'nogen' leverer 'noget' til 'en modtager' med det beskrevne
formål. Mere konkret vil en social indsats bestå af en eller flere specifikke ydelser, som typisk
leveres til én borger af ét tilbud. Det kan fx være når et ambulant behandlingstilbud til voksne
leverer misbrugsbehandling til en stofmisbruger eller når et socialpædagogisk opholdssted leverer
socialpædagogisk behandling til et barn. En social indsats vil almindeligvis have til hensigt enten at
forebygge en borgers funktionsevnenedsættelse, at rehabilitere borgeren i forhold til en
funktionsevnenedsættelse eller i sidste instans at kompensere borgeren for
funktionsevnenedsættelsen. Funktionsevnenedsættelse omfatter også sociale problemer. Den
sociale indsats kan dog også være bredt rettet mod omgivelsesfaktorer, fx holdninger i samfundet
eller strukturelle forhold. En social indsats vil typisk være givet efter serviceloven og tilkendt én
borger efter afgørelse af en kommunal forvaltningsmyndighed. Denne afgrænsning er dog ikke helt
entydig, da der er undtagelser på flere områder, både med hensyn til lovgivning, visitation og
omfang. Eksempler på disse undtagelser kan være: - Visse sociale indsatser kan indeholde
elementer af fx sundhedsfaglige indsatser eller uddannelsesindsatser. Det kan være indsatser, der
er tilkendt efter anden lovgivning end serviceloven, eksempelvis sundhedsloven (fx kommunal
sygepleje og misbrugsbehandling) og lovgivning inden for undervisningsområdet (fx
kompenserende specialundervisning og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). - Visse sociale
indsatser forudsætter ikke en afgørelse (fx forebyggende indsatser, rådgivning og
alkoholmisbrugsbehandling). - Visse sociale indsatser kan leveres til flere borgere på en gang (fx
forebyggende indsatser, visse former for behandling og undervisning).

 

   

Dansk: tilbudsindsats

 

Dansk: leverandørindsats

 

Generel definition: social indsats, der leveres til én borger af ét tilbud

 

   

Dansk: enkeltindsats

 

Generel definition: social indsats, der tilkendes én borger i én afgørelse

 

   

Dansk: samlet indsats

 

Generel definition: social indsats, der omfatter alle enkeltindsatser i relation til én borger

 

   

Dansk: visiteret indsats

 

Dansk: tilkendt indsats
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Dansk: tildelt indsats

 

Generel definition: social indsats, der iværksættes på baggrund af en eller flere afgørelser

Kommentar: På socialområdet iværksættes en indsats på baggrund af en afgørelse. Hvis indsatsen gives efter
sundhedsloven, sker det på baggrund af en henvisning fra en instans med henvisningsret. Der er
forskellige proces- og dokumentationskrav til indsatser på hhv. social- og sundhedsområdet.

Myndigheden kan kun henvise eller træffe afgørelser i forhold til en borger. Dermed vil visiterede
indsatser altid være begrænsede til enkeltpersoner.

 

   

Dansk: ikke-visiteret indsats

 

Generel definition: social indsats, der iværksættes uden en afgørelse

Kommentar: Ikke-visiterede indsatser kan eksempelvis være rådgivning, forebyggelse, ydelser, der indgår i
opsøgende arbejde, eller ydelser, der kan gives ved selvvisitation.

 

   

Dansk: målgruppe

 

Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod

Formidlingsversion: En målgruppe er en gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod.

 

   

Dansk: forvaltningsmyndighed

 

Dansk: myndighed

 

Generel definition: offentlig forvaltningsenhed, der, efter delegation, har kompetence til at træffe afgørelser

Kommentar: En forvaltningsmyndighed varetager primært sagsbehandling indenfor sit kompetenceområde.
Både en kommunalforvaltning, en regionsforvaltning og en statsforvaltning kan være en
forvaltningsmyndighed. Fx er politiet en statslig forvaltningsmyndighed.
Delegationen kommer fra den instans, som har beføjelsen på området, fx får en kommunal
forvaltningsmyndighed sin kompetence fra kommunalbestyrelsen.

 

   

Dansk: borger

 

Generel definition: person, der har pligter og rettigheder i forhold til en kommune, region eller stat

 

   

Dansk: afgørelse

 

Generel definition: beslutning, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for en borger eller en juridisk
person i en given sag

Kommentar: En afgørelse kan både omhandle én eller flere ydelser og omhandle omfanget af den eller de
tilkendte ydelser. En afgørelse kan også have karakter af et afslag.
Afgørelse omtales i visse sammenhænge også som 'bevilling', dvs. som det at en eller flere
ydelser er bevilliget.
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Kommentar (ækvivalens): Definitionen stammer fra Ankestyrelsens publikation "At skrive en afgørelse", s. 7
Formuleringen 'fastsættelse af ret' præciserer ombudsmanden som "en offentlig myndigheds
ensidige og for borgeren bindende tilkendegivelse om forhold af væsentlig betydning for de
berørte". (Hans Gammeltoft-Hansen: Kapitlet 'Sag - afgørelse - part' i "Forvaltningsret", s.
33)

Relaterede søgeord: bevilling; afslag;

 

   

Dansk: person

 

Generel definition: individ, der er et menneske

Kommentar: En person er pr. definition levende.

Relaterede søgeord: menneske

Formidlingsversion: En person er et individ, der er et menneske.
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