Aalborg Kommune
Specialgruppen

Vejledende serviceniveau
Socialpædagogisk støtte i henhold
til Servicelovens § 85
I henhold til Lov om Social Service § 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg
støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor
på baggrund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer.
Formål
Formålet med en socialpædagogisk indsats er at:
 Understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme
øget selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion
 Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om
samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
 Fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for
deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer
I Specialgruppen sagsbehandles indsatser ud fra følgende kerneopgave:
”Vi skal medvirke til, at de børn, unge og voksne vi kommer i kontakt med oplever en
forandring og øger muligheden for at mestre eget liv”
Målgruppe
Målgruppen for en socialpædagogisk indsats omfatter borgere over 18 år med betydeligt
nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov
for optræning med henblik på at bevare eller forbedre sit nuværende funktionsniveau.
Der kan ikke stilles krav om at borger skal have en bestemt diagnose ved en vurdering af om
de kan få en indsats efter servicelovens § 85. Omvendt betyder det også, at en bestemt
diagnose eller flere, som borger måtte have ikke automatisk udløser en indsats.
Borgerens behov for indsatsen skal være på grund af dennes betydelige
funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Det betyder, at der skal være
årsagssammenhæng mellem funktionsnedsættelse eller de sociale problemer og behovet for
en konkret indsats.
Hertil er det en forudsætning, at borgeren ikke kan kompenseres via anden lovgivning eller
ved at opsøge samfundets øvrige tilbud herunder øvrige kommunale uvisiterede tilbud eller
andre tilbud fra frivillige organisationer.
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I vurderingen af borgerens funktionsniveau tages der udgangspunkt i borgere uden en
betydelig funktionsnedsættelse, der er i samme livssituation og/ eller borgere med samme
livsvilkår.
Målgruppen for en socialpædagogisk indsats i Specialgruppen omfatter borgere der:
 Ikke er tilkendt pension
 Ikke har andre i husstanden til at varetage opgaven eller evt. netværket, der kan
hjælpe med at udføre opgaven.
 Borgere hvor et hjælpemiddel ikke kan kompensere.
 Borgere der ikke selvstændigt kan udføre delprocesser.
 Borgere der ikke selvstændigt kan tage initiativ, selvom opgaven er fordelt over flere
uger.
Voksen udredningsmetoden
Når en borger bevilges en indsats fra Specialgruppen, vil der forud for indsatsen være
udarbejdet en udredning efter voksenudredningsmetoden (VUM).
VUM er et metoderedskab, der med baggrund i oplysninger fra borger og andre ex. læger el.
pårørende, samt rådgivers observationer, giver mulighed for at vurdere borgers
funktionsniveau. Ved hjælp af en struktureret gennemgang af udvalgte temaer, belyses
borgers ressourcer og begrænsninger, med henblik på at kunne vurdere behovet for en evt.
ydelse, således at det bliver muligt at sætte ind med en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats.
Sagsbehandling
Der udarbejdes i sammenhæng med VUM udredningen en samlet faglig vurdering, som skal
give et helhedsbillede af borgers situation, samt indeholde en vurdering af borgers behov for
træning, råd eller vejledning, herunder om der er behov for vedligeholdende-, udviklendeeller kompenserende støtte. Desuden skal den faglige vurdering indeholde en konkret
beskrivelse af hvilken indsats, der forventes at kunne afhjælpe borgerens situation samt
hvilke udviklingsmuligheder der forventes og over hvilket tidsperspektiv. Gennem samtale
med borgeren drøftes det, hvilket formål og hvilke mål der skal arbejdes med, hvis der
bevilges en socialpædagogisk indsats.
Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.
Borgeren modtager en skriftlig afgørelse sammen med en klagevejledning.
Ved bevilling vil borgeren blive kontaktet med henblik på opstart af den leverandør der er
valgt til den konkrete opgave.
Indhold
En socialpædagogisk indsats bevilges altid for en midlertidig periode og altid ud fra en
individuel og konkret vurdering. Ydelsen tildeles ud fra en samlet faglige vurdering af
borgerens funktionsniveau og behov.
Indsatsen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp og udføres derfor altid i samarbejde med
borgeren med henblik på at øge mulighederne for at mestre eget liv.
Der arbejdes ud fra konkrete og individuelle mål, som er opstillet i handleplanen.
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Ud fra de konkrete mål etableres der et samarbejde mellem borger og leverandør, hvor der
defineres delmål og handlinger.
En socialpædagogisk indsats kan bestå af råd og vejledning, oplæring, optræning eller
genoptræning af en række færdigheder, samt støtte og omsorg I eller uden for eget hjem.
Leverandøren vil i indsatsen lægge vægt på, at borgeren tilegner sig færdigheder og oplever
forandringer der styrker vedkommende i at opfylde egne målsætninger i livet. Leverandøren
arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang og samarbejder med øvrige aktører fx
hjemmeplejen og det regionale sundhedsvæsen.
Den socialpædagogiske indsats tilbydes som udgangspunkt ud fra nedenstående temaer i
voksenudredningsmetoden (VUM):
 Praktiske opgaver i hjemmet
 Samfundsliv
 Socialt liv
 Sundhed
 Kommunikation
 Mobilitet
 Egenomsorg
Praktiske opgaver i hjemmet
At træne borger i at skabe struktur i hverdagen
samt vejlede omkring igangsætning og udvikle
og/eller at vedligeholde sit nuværende
funktionsniveau med henblik på at kunne forblive
i eget hjem.
Herunder fokus på at understøtte, vejlede og
træne borgeren i oprydning og rengøring af
hjemmet, tøjvask og/eller vaskeordning samt
bestilling af dagligvarer, således at borger
selvstændigt kan varetage opgaverne.

Omfang
Rengøring omfatter vejledning og
træning i forbindelse med rengøring af
gulv/overflader, støvsugning og vask,
aftørring af større flader, samt
rengøring af badeværelse.
 Indsatsen leveres i
udgangspunktet hver 14. dag
Oprydning omfatter vejledning og
træning omkring almindelig daglig
oprydning som tømning af
skraldespand, opvask, aftørring af
bordplade m.v.
 Indsatsen leveres i
udgangspunktet én gang om
ugen
Tøjvask omfatter træning og
vejledning til at strukturere og
planlægge opgaver omkring vasketøj.
 Indsatsen leveres i
udgangspunktet én gang om
ugen
Indkøb Råd og vejledning til at
udarbejde en indkøbsliste samt
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guidning til at bestille madvare via
internet.
(Indsatsen kan i særlige tilfælde og i
en kortvarig periode ydes som
optræning i fysisk butik)
 Indsatsen leveres i
udgangspunktet én gang om
ugen
Madlavning Træning, råd og
vejledning i at planlægge og udføre
enkelte og konkrete opgaver i
forbindelse med madlavning, ex
planlægning, tilberedning af enkle og
sunde hverdagsretter og oprydning i
forbindelse med madlavning. Råd og
vejledning til indkøb af færdigretter
og/eller benyttelse af spisesteder.
 Råd og vejledning til
madlavning leveres i
udgangspunktet én gang hver
14. dag og forventes udfases
indenfor 3 til 6 måneder

Samfundsliv
At vejlede borgeren i at udvikle og/ eller
vedligeholde sit nuværende funktionsniveau
med henblik på at opnå forståelse for sin
økonomiske situation og dermed
administrere egen økonomi, fx ved at
etablere betalingsservice/budgetkonto,
betale regninger via. Netbank, etablere
afdragsordninger eller vejlede borger i at
indgå aftale om frivillig økonomisk
administration ved kommunen.
Borgeren kan introduceres til kommunens
øvrige tilbud, fx økonomisk Råd og
Vejledning.

Omfang
Økonomi omfatter råd og vejledning ex.
omkring Nem- ID eller netbank, således at
borger kan administrere egen økonomi.
 Indsatsen leveres i udgangspunktet
én gang om måneden

Socialt Liv
At vejlede borgeren i forhold til at udvikle og
vedligeholde sit funktionsniveau med
henblik på at træne sine sociale
kompetencer. Formålet er at give borgeren
mulighed for at opnå en mere aktiv
livsudfoldelse og undgå at borgeren

Omfang
Relationer/ Samspil og kontakt omfatter
vejledning og træning i social sammenhæng
 Indsatsen leveres i udgangspunktet
én gang hver 14. dag
Sociale fællesskaber omfatter råd og
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isolation sig i hjemmet.
Borgeren kan ex. guides i tilknytning til
sociale tilbud- Der gives kun i begrænset
omfang direkte træning/ følgeskab til
deltagelse i disse tilbud.

vejledning i forhold til introduktion til sociale,
frivillige el. øvrige tilbud
 Råd og vejledning i forbindelse med
sociale fællesskaber leveres i
udgangspunktet én gang hver 14.
dag og må forventes udfaset inden
for 3 måneder.

Sundhed
At råde og vejlede borgeren i at udvikle og
vedligeholde sit funktionsniveau med
henblik på at opretholde eller påbegynde
lægeordineret behandling i det etablerede
behandlingssystem- støtte og vejlede i
sunde kostvaner og hensigtsmæssig
livsførelse

Omfang
Helbredsforhold omfatter råd og vejledning
til at skabe struktur omkring hverdagen og
borgers sundhedsforhold, således at borger
kan fastholde et stabilt og godt helbred.
Herunder vejlede borger i kontakten til
kommunale el. frivillige sundhedstilbud og
tilbud ved øvrig offentlige instanser vedr.
borgers helbred med henblik på at motivere
borger til ex. lægeordineret behandling og
sund livsførelse.
 Indsatsen leveres som udgangspunkt
én gang hver 14. dag og over en
kortere periode
Kostvaner og livsførelse omfatter råd og
vejledning til at opnå struktur omkring
kostvaner og stabil livsførelse. Indsatsen
gives i form af vejledning omkring kostplan
 Råd og vejledning til planlægning og
strukturering af måltider leveres i
udgangspunktet én til to gange pr.
uge

Kommunikation
At træne borgeren med henblik på at
udvikle og/ eller vedligeholde sit nuværende
funktionsniveau. Optræne og vejlede borger
i at gennemgå, forstå og handle på
modtaget post/digital post samt kontakt til
offentlige myndigheder ved bl.a. træning i
anvendelsen af kommunikationsmidler og
teknikker som digitale
borgerbetjeningsløsninger.

Omfang
Post omfatter optræning hvor der er behov
for socialpædagogisk støtte til at læse, tolke
og forstå breve vedrører borgers sociale og
boligmæssige forhold.
 Optræning i læsning, forståelse og
håndtering af breve i relation til
sociale forhold. Leveres med
udgangspunkt én gang hver 14. dag.
Formålet med støtten er at motivere
borger til selvstændig handling.
Kontakt til offentlig myndighed omfatter

5

træning i forhold til at tage kontakt til
myndigheder i relation til borgers sociale
forhold.

Mobilitet
At træne og vejlede borgeren i at udvikle
og/ eller vedligeholde sit nuværende
funktionsniveau med henblik på
selvstændigt at kunne færdes i det
offentlige rum, fx at blive i stand til
selvstændigt at transportere sig med
offentlige transportmidler.

Socialpædagogisk ledsagelse kan i
særlige tilfælde gives til aktiviteter hvor
der vurderes at være et udviklende
perspektiv. Ledsagelsen gives
udelukkende på baggrund af borgers
funktionsnedsættelse og ikke på
baggrund af andre offentlig
myndigheders manglende planlægning
og organisering- Ex. at de ikke har
mulighed for at besøge borger i
hjemmet.

Omfang
Bustræning omfatter træning i at anvende
offentlig transportmidler, således at borger
selvstændigt kan transportere sig. Indsatsen
kan ydes som planlægning i forhold til at
kunne læse og forstå rejseplan m.v.
 Bustræning leveres med
udgangspunkt i en periode på 2
måneder, med maximal 8 gange
i perioden.
Orientering og færden i nærmiljøet omfatter
vejledning og guidning i at færdes i nærmiljøet.
Borger trænes med henblik på at kunne
færdes selvstændigt i nærmiljøet.
 Træning i at færdes i nærmiljøet
leveres med udgangspunkt i en
periode på 2 måneder, med
maximal 8 gange i perioden.

Egenomsorg
At vejlede og træne borgeren med henblik
på at udvikle og/ eller vedligeholde sit
nuværende funktionsniveau således at
borger kan varetage egen personlig
hygiejne, fx at børste tænder, varetage bad,
blive klippet og barberet samt varetage
påklædning i forhold til årstiden. Formålet er
at træne og vejlede borger således at
borger selvstændigt kan varetage
ovenstående.

Omfang
Egenomsorg vejledning omkring
egenomsorg, med henblik på at skabe
struktur og faste rammer i forhold til bad,
tandbørstning, påklædning, spise og drikke
m.v.
 Indsatsen leveres med udgangspunkt
én til to gange om ugen
Indsatsen leveres hvor der vurderes at være
et socialpædagogisk formål.

Socialpædagogisk træning i opgangsfællesskaber:
Når der visiteres til en socialpædagogisk indsats efter servicelovens § 85 i et
opgangsfællesskab er målgruppen som udgangspunkt borgere der ikke er i stand til at
opretholde selvstændig bolig eller borgere der tidligere har været i målgruppen for botilbud.
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Boligen i opgangsfællesskabet visiteres ikke nødvendigvis gennem kommunen, men den
socialpædagogiske indsats der leveres efter servicelovens § 85 i et opgangsfællesskabet
sker på baggrund af en udredning og en samlet faglig vurdering af borgers funktionsniveau.
Herudover følger retningslinjer for en socialpædagogisk indsats i opgangsfællesskab øvrige
retningslinjer og det skrevne serviceniveau i henhold til servicelovens § 85.
Opgangsfællesskab
Formålet med socialpædagogisk træning i
opgangsbofællesskaber er
• at bidrage til at den enkelte får mulighed
for at skabe en selvstændig tilværelse.
Indsatsen har til formål at sikre at borgeren
kan bevare eller forbedre sit nuværende
funktionsniveau.
• at medvirke til at forebygge, erstatte eller
efterfølge mere indgribende tiltag som f.eks.
botilbud
• at træne og guide borgeren i brug af egne
ressourcer

Omfang
Indsatsen kan leveres ud fra nedenstående
temaer i henhold til VUM og ovenstående
temaer beskrevet i § 85 serviceniveau.
Indsatsen udmåles og leveres ud fra den
enkelte borgers behov for optræning
og/eller guidning med henblik på at blive i
stand til at kunne opretholde selvstændig
boligEx:
 Egenomsorg
 Praktiske opgaver i hjemmet
 Socialt liv
 Samfundsliv

Der vil dog altid foregå en konkret og individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov.
En del af den socialpædagogiske indsats i opgangsfællesskaber kan foregår i grupper, mens
andre dele ydes individuelt og er afhængige af borgerens individuelle behov.
Indsatsen efter servicelovens § 85 omfatter ikke:
 Ledsagelse, der kan bevilges efter Servicelovens § 97
 Personlig og praktisk bistand efter Servicelovens § 83
 Støtte til at fastholde beskæftigelse og uddannelse efter Lov om Aktiv
Beskæftigelsesindsats
 Genoptræning og vedligeholdende træning
 Samtaleterapi, psykologisk, terapeutisk eller anden behandlingsmæssig støtte
 Socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
 Støtte efter Lov om Specialundervisning for voksne
 Støtte efter Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 Integrationsbistand
 Hjælp til regninger o.a., såfremt disse kan køres via PBS eller varetages af bank,
værgen eller via. Økonomisk rådgivning.
 Ledsagelse hvor der er vurderet ikke at være et behov for socialpædagogisk støtte
under hverken transporten eller aktiviteten
 Ledsagelse under transport og hvor der er vurderet at være behov for
socialpædagogisk støtte kan kun ske via kørsel med offentlig transport.
 Sektoransvarlighed- Behandlingsforløb m.v.
 Ledsagelse til eller under møder med ex. jobcentret, familiegrupperne og andre
offentlige instanser
 Ledsagelse til eller deltagelse i lægebesøg
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I forbindelse med ex. flytning kan der, såfremt borgeren ikke har andet netværk end
det kommunale, gives vejledning til koordinering af ind- og udflytning
Der ydes ikke vejledning til udførelse af rengøring i forbindelse med flytning, ned- og
udpakning af inventar samt istandsættelse af bolig som borgeren fra eller tilflytter
Kørsel med borger i personbil

Tiden der leveres i en socialpædagogisk indsats udmåles i ATA tid. (Ansigt til ansigt) Tiden
er gennemsnitlig og fleksibel og vil derfor kunne variere alt efter borgers behov og den
konkrete indsats.
Med baggrund i borgers samlet funktionsniveau, støttebehovet og de konkrete mål der skal
arbejdes med i perioden, visiteres borger til et af nedenstående niveauer:
INDSATS NIVEAU 1

0,5- 1,5 ATA timer
1-2 besøg pr. uge
Antal mål 2-5
(Mål i prioriteret rækkefølge)
Leveres inden for alm. arbejdstid

INDSATS NIVEAU 2

1,5 – 3 ATA timer
2-3 besøg om ugen
Antal mål 2-5
(Mål i prioriteret rækkefølge)
Ofte flere problemstillinger
Leveres inden for alm. Arbejdstid

INDSATS NIVEAU 3
3- 4,5 ATA timer
(Min. 3 besøg pr. uge)
”Omfattende” indsatser- (Mål- I prioriteret
rækkefølge)
Leveres inden for alm. arbejdstid

INDSATS NIVEAU 4
4,5 til 6 ATA timer
Dagligt støttebehov
”Omfattende” indsatser- (Mål- I prioriteret
rækkefølge)
Leveres inden for alm.
Arbejdstid + ydertimer kan forekomme
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INDSATS NIVEAU 5

6-…. (-) ATA timer
(Individuelt udmålt)
Massivt og dagligt støttebehovOmfattende indsatser- (Mål- I prioriteret
rækkefølge)
Daglige besøg x flere kan forekomme
Leveres inden for alm. Arbejdstid +
ydertimer

Varighed
Indsatsens varighed vil afhænge af en konkrete og individuelle vurdering af borgerens
funktionsniveau og vil tage udgangspunkt i de fastsatte indsatsformål og indsatsmål, der vil
fremgå af en § 141-handleplan, der udarbejdes i samarbejde med borger.
Som udgangspunkt visiteres borgeren altid til en midlertidig indsats.
Levering af indsatsen
Indsatsen leveres som udgangspunkt af Familie beskæftigelses forvaltningens kommunale
bo-støtte team, på hverdage mellem kl. 08:00 og 17:00.
Såfremt der vurderes at være et behov, kan der i særlige tilfælde bevilges støtte i aften timer
og/eller i weekenden.
Der er ikke frit valg af leverandør.
Den socialpædagogiske indsats tilrettelægges efter borgerens konkrete og individuelle behov.
Indsatsen foregår såvel uden for, som i hjemmet. Her tages udgangspunkt i borgerens
funktionsniveau og opsatte mål.
Hvor det vurderes at være muligt, bevilges hjælpen som en del af et gruppeforløb frem for et
individuelt forløb.
Leverandør
Leverandøren skal arbejde tæt sammen med Specialgruppen, og leverandøren skal give en
tilbagemelding ved evt. problemer/ udfordringer med at levere den socialpædagogiske
indsats eller ved ændringer i behovet for den socialpædagogisk indsats.
Leverandøren skal have de fornødne faglige kvalifikationer til at arbejde ud fra
socialpædagogiske metoder i relation til borgerens opstillede mål.
Det er Specialgruppen der vurderer hvilke specifikke faglige kompetencer der er behov for i
den enkelte sag.
Det er et krav, at leverandøren dokumenterer sine indsatser og anvendte socialpædagogiske
metoder i elektroniske journalsystem således at dette er tilgængeligt/ eller kan fremsendes til
Specialgruppen Aalborg Kommune.
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Opfølgning
Når der bevilges en socialpædagogisk indsats fastsættes der allerede ved bevillingens start
et tidspunkt for opfølgning på forløbet og de opstillede mål for indsatsen.
Der følges op på bevillingen af den socialpædagogisk indsats første gang efter 4 måneder
og efterfølgende som udgangspunkt 1 til 2 gange årligt, dog kan der i nogle sager være
behov for hyppigere opfølgninger.
Der følges op på de fremsatte mål i handleplanen. Ved opfølgningen vurderes det, om de
fremsatte indsatsmål er opnået, om der er behov for eventuelle ændringer og der tages
stilling til, om der fortsat er behov for den konkrete indsats.
Leverandøren udarbejder i samarbejde med borgeren en statusbeskrivelse i forbindelse med
opfølgningen.
Ophør
En socialpædagogisk indsats bevilges altid for en midlertidig periode og ud fra et
rehabiliterende sigte, med henblik på at borger bliver i stand til at mestre eget liv så
selvstændigt som muligt.
Indsatsen ophører altid når målene for indsatsen vurderes at være opnået.
Grundlag for ophør af indsatsen kan herudover være:
• Hvis det vurderes at borger har et betydeligt nedsat funktionsniveau og dermed
ikke længere er i målgruppen
• Hvis borger ikke samarbejder konstruktivt om de opstillede mål
• Hvis formålet med indsatsen vurderes at være opfyldt og de opstillede
indsatsmål er nået
• Hvis formålet med indsatsen og indsatsmålene vurderes ikke at give den
forventede effekt
Det er Specialgruppen, der vurderer og træffer afgørelse om ophør.
Særlige forhold
I forbindelse med bevilling af en socialpædagogisk indsats findes der ingen egenbetaling.
Dog afholder borger selv udgifter forbundet med en socialpædagogisk indsats, fx
rengøringsmidler og eventuelle udgifter ved sociale aktiviteter.
Borgeren skal være indstillet på, at modtage en socialpædagogisk indsats fra flere
forskellige medarbejdere da der ikke kan garanteres kontakt til én konkret kontaktperson.
Såfremt flere på hinanden følgende besøg aflyses, følger Specialgruppen op på indsatsen
med henblik på eventuel afslutning. Forud for afslutning af den socialpædagogiske indsats
undersøges om omsorgspligt i henhold til servicelovens § 82 overholdes.
En socialpædagogisk indsats visiteret efter servicelovens § 85 er subsidiær, og ydes derfor
først, hvis behovet ikke kan imødekommes efter anden lovgivning.
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Hvis borger modtager flere former for indsatser, hjælp eller støtte, koordineres disse efter
behov imellem de relevante kommunale afdelinger og med borgerens samtykke mellem
andre relevante aktører.
Arbejdsmiljø og krav til borgers hjem
Når medarbejdere fra det kommunale bo- støtte team skal udføre opgaver i borgers hjem, er
de omfattet af Arbejdsmiljøloven, der stiller krav om, at arbejdet skal foregå på en sundhedsog sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Leverandøren er ansvarlig for det daglige
arbejdsmiljø.
De arbejdsredskaber medarbejderen skal instruere borgeren i at bruge, skal være i orden.
Det gælder støvsuger, gulvskrubbe eller moppe, klude og elektriske installationer med videre
for eksempel skal støvsuger eller gulvskrubbe/moppe have regulerbart skaft, så det kan
indstilles i højden efter medarbejderen.
Derudover kan kommunen fx kræve bedre adgangsforhold og at husdyr eventuelt lukkes
inde/ ude under besøget.
Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i
orden i borgers hjem.
Medarbejderen må ikke flytte på tunge møbler samt anvende stiger eller møbler for at
"komme i højden".
Aalborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt
arbejdsmiljø. Borgers hjem skal derfor være røgfrit, mens hjælpen ydes.
Henvendelse
Ved ansøgning om en socialpædagogisk indsats kontaktes:
Specialgruppen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Aalborg Kommune
Telefon: 99312755
Østerbro 42
9000 Aalborg
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