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Forord

Serviceniveau på børne- og ungeområdet
Vi er glade for at kunne præsentere Bornholms Regionskommune s vejledende serviceniveau for indsats over
for udsatte børn og unge og børn og unge med handicap.
Kataloget beskriver det serviceniveau, som Børne- og Skoleudvalget har vedtaget på området.
Formålet med beskrivelsen af serviceniveauet er at give enkel og klar information om lovgivningens rammer
og kommunens indsats over for udsatte og handicappede børn og unge.
Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre
rammerne for indsatsen på området.
Med det beskrevne serviceniveau får borgerne endvidere mulighed for at orientere sig om, hvilke
ydelser de kan forvente at kunne modtage, samt niveauet herfor. Denne forventningsafstemning
giver forhåbentlig grobund for en konstruktiv og ligeværdig dialog mellem borger og
sagsbehandler.
Kort sagt er serviceniveauet også et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer.

Margrethe Kjellberg
Formand for Børne- og Skoleudvalget

Februar 2016
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Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede børn og unge
Serviceniveauet udmønter Bornholms Regionskommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at
skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af området for udsatte og handicappede børn og unge. Serviceniveauet omfatter en række principper, der skal være styrende for indsatsen i
kommunen.
Serviceniveauerne vedrører Serviceloven (SL), seneste lovbekendtgørelse nr. 1576 af 15/12 2015.
Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. Når visse betingelser er opfyldt,
kan hjælpen strække sig frem, til den unge bliver 23 år.
Bornholms Regionskommune har vedtaget en række strategier og politikker, som serviceniveauet bygger
på, herunder:
 Sammenhængende Børnepolitik.
 Ungepolitik
 Anbringelsesgrundlaget
 Politik for inkluderende læringsmiljøer
 Tværfaglig håndbog
 Overgang fra barn til voksen
 Handleguide for sagsbehandlere
 Politiske målsætninger
 Partnerskabsaftale med Familieplejen Bornholm
 Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser m.v. ved plejefamilieanbringelser
På kommunens hjemmeside www.brk.dk kan du læse mere om kommunens politikker og strategier ift. børn
og unge.
Bornholms Regionskommunes politikker og serviceniveau bygger på principperne i FN’s konvention om
barnets rettigheder (Børnekonventionen) og indsatsen skal altid være til barnets bedste. Vores indsats bygger
endvidere på følgende værdier:
 Forældrene er de vigtigste personer til at sikre deres barns trivsel og udvikling og
kommunens indsats skal så vidt muligt understøtte dette.
 Når forældrekompetencen ikke er tilstrækkelig, er det kommunens pligt at støtte såvel barn som forældre i en sund udvikling for barnet.
 Forældrene har ansvaret for at indrette deres hverdag, så de bedst varetager deres barns behov og behovet for offentlige ydelser begrænses.
 Barnet / den unge skal så vidt muligt bevare tilknytningen til normal- og næromådet.
 Indsatsen skal bygge på den enkeltes (både barnets og familiens) egne ressourcer.
 Barnet / den unge og familien skal så vidt muligt gøres i stand til at kunne klare sig selv gennem den
mindst indgribende, men relevante indsats.
 Dialog med og inddragelse af både børn og forældre er en forudsætning for en vellykket indsats.
Det beskrevne serviceniveau er ikke en facitliste for, hvad der tildeles af ydelser – der foretages altid en konkret og individuel vurdering af behovet i den enkelte sag, men det er et udgangspunkt for vurderingen af
omfanget af den konkrete ydelse. En socialfaglig vurdering kan medføre et lavere eller – undtagelsesvis højere niveau.
Det vedtagne serviceniveau vil løbende blive justeret ift. lovændringer, beløbsstørrelser, nye
principafgørelser m.v. I det omfang, der er behov for at foretage mere grundlæggende justeringer
af serviceniveauet, vil dette blive forelagt kommunalbestyrelsen på ny.
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Åben anonym Rådgivning (SL § 11 stk. 2)
Formål




Indhold

At give råd og vejledning til familier, børn og unge, vordende forældre samt personer, der
faktisk sørger for et barn eller ung.
At hjælpe familier, børn og unge til selv at løse de problemer, som har givet anledning til
henvendelsen.

Tilbud om gratis åben, evt. anonym, rådgivning til familier og børn og unge i alderen 0-18 år.
Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om at:
 rådgive i forhold til usikkerhed omkring forældrerollen
 håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger til opdragelse
 få det bedre i familien
 rådgivning i.f.t. sorg, krise, skilsmisse eller lignende.

Målgruppe / tildelingskriterier
 Målgruppen er forældre med børn under 18 år, samt børn og unge, bosat i eller med ophold kommunen
 Børn, unge eller forældre henvender sig selv til Åben anonym Rådgivning for at modtage
rådgivning.
Omfang/varighed
Åben anonym Rådgivning tilbyder op til 5 samtaler.
Bilag 6 viser indholdet og omfanget af Åben anonym Rådgivnings tilbud og ydelser.
Bevillingskompetence
Åben anonym Rådgivning
Levering af ydelsen
Børn og Familiehuset står for den åbne, anonyme rådgivning med de faggrupper, der indgår
heri.
Rådgivning efter § 11 foretages i øvrigt af psykologer, socialrådgivere, pædagoger og / eller
sundhedsplejersker gennem de generelle tilbud i kommunen (PPR, sundhedsplejen, skoledagtilbudsrådgivere, gadeplansmedarbejdere m.v.)
Rådgivning til børn og unge kan ydes uden forældrenes samtykke og har til hensigt at hjælpe
børn og unge med selv at løse deres problemer.
Andet

Rådgivningen er gratis for alle.

Lovgrundlag SL § 11, stk. 2.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 35-38.
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Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt økonomisk støtte
hertil (SL § 11, stk. 3 og 4)
Formål

Forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtten kan imødekomme barnets eller den unges behov
Formålet er endvidere at yde støtte til familien, således at de selv tage vare på børnenes trivsel
og udvikling.

Indhold

Indholdet kan fx. være:
 Samtaler med familiebehandler eller psykolog, individuelt eller i gruppeforløb.

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, hvor:
 det skal være af betydning for barnet eller den unges
behov for støtte
 der er tvivl om forældrenes evne til at drage den fornødne
omsorg for barnet/den unge
 barnets/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart,
hvad der er behov for
 familiens problemer vurderes ikke at være så komplekse,
at der er behov for en mere intensiv støtte
Omfang/varighed






Der tilbydes op til 8 samtaler med familierådgiver eller psykolog
Rådgivningen retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, der
i omfang ligger ud over Servicelovens § 11, stk. 2, men dog ikke er af en sådan
karakter, at der umiddelbart kræves en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 og foranstaltninger, jf. Servicelovens § 52.
Rådgivningen efter Servicelovens § 11 stk. 3 kan ydes over en længerevarende
periode og være med til at løse f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer,
sociale eller psykiske problemer samt kriminalitet.

Der kan ydes et forløb i Åben anonym Rådgivning på op til 5 samtaler.
Bilag 6 viser indholdet og omfanget af Åben anonym Rådgivnings tilbud og
ydelser.

Tildeling

Åben anonym Rådgivning

Levering af ydelsen
Som udgangspunkt leveres ydelsen af samtaler m.v. gennem Åben anonym Rådgivning.
Lovgrundlag SL § 11, stk. 3 og 4.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 39 - 41.
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Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge (SL § 11, stk. 6)
Formål




Indhold:

At give børn og unge, som ikke deltager i relevante
fritidsaktiviteter, mulighed for at deltage heri på lige fod med andre børn og unge.
Styrke barnets / den unges sociale kompetencer, integration eller sprog.
Bornholms Regionskommune tildeler gratis fritidspas til 50 børn og unge i alderen 6 år til og med 17 år. Fritidspasset tildeles børn/unge, hvor det skønnes, at deltagelse i fritidsaktiviteter vil kunne være afgørende for barnets/den unges trivsel
og udvikling.
Med et fritidspas i hånden får barnet/den unge mulighed for at deltage gratis i en
lang række fritidsaktiviteter

Målgruppe / tildelingskriterier
 målgruppen er kendetegnet ved at være familier, der af økonomiske, sociale
og / eller kulturelle årsager ikke har midler til eller tradition for at benytte de generelle fritidstilbud
 fritidsaktiviteten skal imødekomme barnets / den unges særlige behov for socialt
samvær, fysisk udfoldelse og udfordringer
 der kan kun undtagelsesvis og efter en konkret socialfaglig vurdering gives tilskud til andre og dyrere fritidsaktiviteter og kun hvis særlige forhold gør sig gældende
Omfang/varighed
 Fritidspasset kan betale op til 1.000 kr. i kontingent. Fritidspasset kan godt bruges
i flere foreninger
Tildeling

Levering af ydelsen







socialrådgivere
sundhedsplejersker
SSP-medarbejdere
skoledagtilbudsrådgivere
gadeplansmedarbejdere



fritidsaktiviteter på Bornholm

Lovgrundlag SL § 11, stk. 6.
Afgørelse efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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Rådgivning, undersøgelse og behandling (SL § 11, stk. 7)
Formål




at gribe ind overfor børn og unge, der står i en situation hvor deres adfærd og sociale handlingsmønstre udvikler sig uheldigt, og som bedre kan opnås, når indsatsen sker tidligt
at tilbyde rådgivning, undersøgelse eller behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres
familier.

Indhold
I indsatsen overfor børn og unge er det væsentligt at der sættes ind så tidligt som muligt. Dette gælder også
rådgivning, undersøgelse og behandling hvor evt. langtidsvirkninger og senfølger af en nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne nedsættes.
Målgruppe / tildelingskriterier
 Målgruppen kendetegnes ved at være børn og unge med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse og/eller adfærdsvanskeligheder.
 Undersøgelse og behandling i henhold til SL § 11, stk. 7 gives, når vanskelighederne ikke er så store, at undersøgelse og/eller afhjælpning af barnet/den unges
barnet/den unge skal ske efter SL’s kapitel 11.
Omfang/varighed



Tildeling
Levering af ydelsen

Lovgrundlag

Omfang og varighed vurderes efter en konkret socialfaglig vurdering. Der kan
være tale om psykologsamtaler, psykologudredning, fysio- eller ergoterapeutisk
behandling, talepædagog m.v.. Genoptræning kan alene ydes efter denne bestemmelse i det omfang, genoptræningen ikke kan ydes efter anden lovgivning.
Der tilbydes op til 12 samtaler med familierådgiver eller psykolog

Myndighed.


Leverandør findes med udgangspunkt i en konkret socialfaglig vurdering og med
udgangspunkt i kommunens egne fagpersoner.
SL § 11, stk. 7.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 42
m.fl.
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Familievejleder (SL § 11, stk. 8)
Formål





Indhold





Formålet med familievejlederordningen er at give familien en introducerende vejledning
samt svare på nogle af familiens indledende spørgsmål efter konstatering af funktionsnedsættelse hos et barn eller en ung
Formålet med vejledningen er at bygge bro mellem familien og kommunen i den indledende fase
Vejledningen skal medvirke til at øge familiens kendskab til muligheden for iværksættelse
af social indsats, og kendskab til de tilbud om offentlig hjælp på tværs af sektorerne, som
barnets opvækst– og udviklingsvilkår i vidt omfang er betinget af

Samtalen med familievejlederen er et tilbud til forældre med henblik på at håndtere og
rumme en problematik vedrørende alvorlig, betydelig og varig funktionsnedsættelse.
Indholdet i familievejledningen er en introducerende og helhedsorienteret information om
familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer
Vejledningen indeholder oplysninger om relevante videns miljøer og handicaporganisationer på området samt formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk

Målgruppe / tildelingskriterier
 Målgruppen er familier med nydiagnostiserede børn under 18 år med alvorlig, betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 Målgruppen er både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktionsnedsættelsen
konstateres under barnets opvækst.
Omfang/varighed
 Vejledning tilbydes som ét besøg i hjemmet af ca. 1½ times varighed. Der kan efter en
konkret vurdering tilbydes max. 3 samtaler mere, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen kan opfyldes.
Tildeling




Familien til et barn eller ung med en funktionsnedsættelse skal visiteres af Myndighed til
familievejlederen Børne og Familiehuset
Efter modtagelse af henvendelse kontaktes familien med henblik på at lave aftale om et
besøg i hjemmet.

Levering af ydelsen
 Besøget i hjemmet foregår ved en familievejleder.
 Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien.
 Ved behov for kommunale ydelser sørger familievejlederen for at formidle viden om og
evt. etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere.
 Familievejledningen er forankret i Børne og Familiehuset
Lovgrundlag SL § 11, stk. 8
Bekendtgørelse om familievejlederordning, nr. 583 af 23/6
2009.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge, kapitel 6,
pkt. 133 - 141.
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Hjemmetræning (SL § 32)
Formål

Forsætninger

Formålet med støtte til hjemmetræning af børn og unge med funktionsnedsættelse er at:
 tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevnes behov for særlig støtte, behandling og træning
 barnet har fremgang i sin funktion og trivsel
 barnet udvikler og/eller vedligeholder færdigheder
 forældrene deltager aktivt i træningen og udviklingen af deres barn




Indhold










forældrene skal være i stand til at varetage en opgave, det betyder, at Myndighed skal foretage en vurdering af familiens samlede situation, forældrenes personlige ressourcer og
forudsætninger i øvrigt i.f.t. at kunne påtage sig de opgaver og det ansvar som hjemmetræningen kræver af dem
metoder og mål med hjemmetræning for barnet/den unge skal være dokumenterbare, hvilket betyder, at Myndighed skal dokumentere om metoden indeholder nogle målbare indikatorer som kan anvendes til måling af effekt

der gives økonomisk støtte til hjemmetræningen i form af støtte til træningsredskaber,
trænertimer, kurser m.v.
der kan endvidere være tale om et kombinationstilbud, således at forældrene delvist træner
barnet i hjemmet, og barnet delvist har ophold i et særligt dagtilbud
der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i SL § 42
træning vil almindeligvis foregå efter almindeligt benyttede træningsmetoder i offentlige
tilbud såsom fys.-ergoklinikker eller i alternative tilbud
det er et krav, at træningsmetoden er målbar og dokumenterbar, dvs. at kommunen kan
vurdere om metoden har den forventede effekt, og barnet når de opsatte mål
det er en individuel vurdering hvor mange forskellige metoder barnet kan hjemmetrænes
efter
betydningen af mange forskellige metoder skal vurderes ift. barnets trivsel
det skal vurderes hvor mange timer barnet skal hjemmetræne

Målgruppe /
tildelingskriterier
 børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et
sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet /
den unge
 afgrænsning af målgruppe baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af
funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt
støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud.
Kriterierne er herudover:
 hjemmetræning og den metode som forældrene ønsker at træne efter, skal kunne
imødekomme barnets / den unges behov
 forældrene skal vurderes at kunne varetage opgaven
 hjemmetræningens metoder skal være dokumenterbare, dvs. der skal være nogle
målbare indikatorer til måling af behandlingens forventede effekt.
 der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter SL § 50, der belyser
barnets behov samt familiens ressourcer
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Omfang/varighed








ved vurderingen foretages der endvidere en helhedsvurdering af barnets samlede
behov.
der ses således også på barnets ret til undervisning, fritid, pauser m.v.
yndighed fastsætter mål for træningen med barnet i samarbejde med forældrene
i forbindelse med opfølgning af indsatsen skal Myndighed vurdere, hvorvidt målene er nået eller yderligere anvendelse af trænertimer, samt om der er grundlag
for at fortsætte hjemmetræningen

socialministeriet fastsætter hvert år en øvre grænse for hjemmetræningsbudgettet
forældrene skal hvert år udarbejde et budget for hjemmetræningen, som skal godkendes af Myndighed
kommunen kan godkende et foreløbigt budget under forudsætning af, at forældrene
holder sig inden for max. grænsen
budgettet for hjemmetræning er for 2015 max. 596.681 kr.
inden for budgetrammen kan udgifterne til hjemmetræning omfatte udgifter til trænertimer, træningsredskaber, supervision, materialer m.v., i det omfang kommunen vurderer, at disse udgifter er nødvendige for træning af barnet inden for valgte metoder
hjælpen ydes på grundlag af dokumenterede udgifter
når ansøgning om hjemmetræning er godkendt, kan forældrene søge om økonomisk
støtte til træningen, herunder til tabt arbejdsfortjeneste efter SL § 42.
(Se servicestandard herom)

Ydelsen omfatter ikke







tabt arbejdsfortjeneste til evt. hjemmeundervisning af barnet
merudgifter ved forsørgelsen af barnet
kurser i udlandet
behandling (hører under sundhedslovgivningen)
kropsbårne hjælpemidler
trykkammer og redskaber til respirationstræning
(hører under sundhedslovgivningen).
Dette gælder uanset om budgetrammen ikke er anvendt fuldt ud.

Ophør / opfølgning



4 gange om året er der opfølgningsbesøg i hjemmet, heraf er de to besøg tilsynsbesøg.
 opfølgningsbesøg sker ved barnets sagsbehandler og fysioterapeut fra Inklusionsog Ressourceteamet i Dagtilbud.
 2 gang årligt vurderes indsatsen og målene for indsatsen fagligt
 forældrene skal inden opfølgningsbesøget have beskrevet, hvad de har arbejdet
med siden sidst, om målene er opfyldt, og evt. reviderede mål for indsatsen.
Tilsynet vurderer funktionsniveau og målopfyldelse
Betingelser for fortsat hjemmetræning
 der skal være dokumentation for, at de tidligere mål er nået
 det skal dokumenteres, at der er sket en fremgang i barnets funktion og trivsel
 det skal fremgå af forældrenes tilbagemeldinger, at der faktisk bliver trænet de
timer, der er bevilling til.
I forbindelse med tilsynsbesøget udfyldes en tilsynsrapport
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Visitation

Visitationsudvalget i Myndighed suppleret med relevante fagpersoner

Leverandør / træningsmetoder
Almindelige træningsmetoder i offentlige tilbud, såsom fys/ergometoder m.v.
Lovgrundlag SL § 32
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, kapitel 7, pkt.142 ff., 153 – 157 ff. (m.fl.)
Servicestyrelsens håndbog om udredning, visitation og
hjemmetræning
Lov om friskoler og private grundskoler (LBK nr. 166 af 25/2
2103), kapitel 8.
Ankestyrelsens principafgørelser 70-14, 69-14, 12-13, 115-12.
Højesterets dom 289-2013, afsagt 19/8 2014.
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Merudgifter (SL § 41)

Formål




at børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller langvarig, alvorlig sygdom kan
forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt barnets tarv
tilsiger det
at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets/ den unges nedsatte
funktionsevne eller den langvarige/ kroniske lidelse
at hindre at barnets/ den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske langvarige lidelse
forværres eller får andre og mere alvorlige følger

Indhold





Udbetaling af nødvendige merudgifter
Der dækkes alene udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke
havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse. Familien skal
selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, familien normalt ville have
afholdt
Der henvises til en egentlig gennemgang af en række situationer, hvor der dels gives/ dels
ikke gives kompensation: Eksempler på de hyppigst forekommende ydelser se bilag 2

Målgruppe
Betydelig og varig nedsat funktionsevne
Borgere, der i hjemmet forsørger børn og unge med betydelig varig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved varig funktionsnedsættelse forstås, at der i lang tid fremover vil være
behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Normalt vil funktionsnedsættelsen være en belastning resten af livet. Ved betydelig funktionsnedsættelse forstås, at den
har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Der foretages en bred vurdering i forhold til den samlede livssituation.
Det vil oftest være en lægelig diagnosticeret lidelse, der angiver en betydelig og varig nedsættelse af kropslige eller kognitive funktioner, men det er den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse og ikke den lægelige diagnose, der vil være
afgørende for berettigelse til særlige handicapkompenserende ydelser
Indgribende, kroniske eller langvarige lidelser
Borgere, der i hjemmet forsørger børn/unge med indgribende kroniske og langvarige lidelser





Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.
Kronisk lidelse omfatter sygdomstilstande og lignende, som fra det tidspunkt hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare
barnealderen ud.
Langvarig lidelse betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis
lægges der vægt på, om lidelsen forventes at vare et år eller mere, men det er dog ikke
udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et år f.eks. calves perthes (hofteskred), hvor familien i en kortere periode på grund af barnets handicap
er særlig belastet. Det at et barn er for tidligt født er dog ikke i sig selv nok til at få hjælp
efter denne bestemmelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er tale om langvarig lidelse. Der
stilles også krav om, at der er tale om en indgribende lidelse.
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Grænsebeløb
Der foretages en beregning af om de samlede merudgifter overstiger grænsebeløbet. Hvis der
er flere børn fra målgruppen i familien foretages kun én beregning, således at det er de samlede merudgifter, der skal være over minimumsbeløbet for at yde kompensation.
Her er tale om både dokumenterede og sandsynliggjorte udgifter fratrukket eventuel egen andel (bilag 5) for ét år Herefter beregnes den mdl. Udgift og dette beløb afrundes til nærmeste
med 100 delelige beløb.
Standardbeløbet reguleres én gang årligt pr. 1.januar, men anvendes først ved den efterfølgende beregning ved opfølgning (altså hvis der sker opfølgning d. 1.marts, anvendes taksterne for
indeværende år for det efterfølgende år, der reguleres ikke baglæns)
Midlertidige ophold i udlandet
Udgangspunktet er, at ansøgeren kan få løbende merudgifter også under op til 5 ugers ferie
om året. Det er en betingelse for at bevare retten til hjælp i udlandet, at modtageren inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, samt at kommunen løbende kan holdes
orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes.
Børn anbragt uden for hjemmet
Hvis barnet/den unge er anbragt uden for eget hjem på et anbringelsessted og er omfattet af
målgruppen for merudgiftsydelse efter SL § 41, afholder anbringelsesstedet de nødvendige
merudgifter over anbringelsesstedets drift.
Hvis barnet/den unge er anbragt uden for eget hjem i en plejefamilie efter SL § 52, stk. 3, nr. 7
og er omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse efter SL § 41, bevilges de
nødvendige merudgifter efter SL § 52, stk. 3, nr. 7 som en del af anbringelsesudgiften.
Udgiften refunderes plejefamilien med faktisk afholdte udgifter efter særskilt dokumentation
for aftalte nødvendige merudgifter.
Se i øvrigt taksttabel
Tidsfrister
Ved behandling af ny sag skal der træffes en afgørelse indenfor 8 uger.
Ved løbende sager fortages opfølgning én gang årligt, samt en regulering af ydelsen såfremt
der i løbet af året tilføjes væsentlige merudgifter, så familien ikke med væsentlig sandsynlighed kan afholde udgifterne indenfor den eksisterende bevilling ind til næste opfølgningsmøde
Tildeling

Myndighed jf. kompetenceplanen

Lovgrundlag SL § 41
Bekendtgørelse nr. 32 af 21/1 2015 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
Bekendtgørelse nr. 1296 af 15/12 2009 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge, kapitel 8, pkt. 163 ff.
Diverse principafgørelser fra Ankestyrelsen.
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Tabt arbejdsfortjeneste (SL § 42)
Formål





Indhold



at børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller langvarig, alvorlig sygdom kan
forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt barnets tarv
tilsiger det
at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets/ den unges nedsatte
funktionsevne eller den langvarige/ kroniske lidelse
at hindre at barnets/ den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske langvarige lidelse
forværres eller får andre og mere alvorlige følger

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (max. beløb se takstblad) er hjælp til dækning af
indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde og opretholde deres sædvanlige
arbejdsindtægt, fordi de passer et barn under 18 år med et alvorligt, betydeligt og varigt
funktionstab

Målgruppe / tildelingskriterier
 Personer, der i hjemmet forsørger et barn/en ung med betydelig varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, se ovenfor vedrørende merudgifter jf. SL § 41. Derudover er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig
konsekvens af barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet, og at det vurderes mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet.
Det kan fx være børn og unge:
o som har et stort behov for pleje og overvågning, er fysisk svage, som ofte får sygdomsanfald
o som har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres
handlinger
o som sover meget uroligt eller sparsomt, såforældrene ofte skal tilse og hjælpe dem i
løbet af natten.
o som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser
o hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, med nedsat
immunforsvar eller stor sygdomsrisiko.
 Herudover kan hensynet til søskende også indgå, hvor behovet for forældrenes omsorg ikke kan tilgodeses på grund af ekstra arbejde i forhold til det barn, der har funktionsnedsættelsen eller den indgribende kroniske lidelse
 Personkredsen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen og den ene part ikke
har del i forældremyndigheden, hvis der er tilknytning
 Der er også mulighed for, at stedforældre kan få tabt arbejdsfortjeneste, når de deltager i
barnets forsørgelse
 Det er en forudsætning, at forældrene helt eller delvist har måttet ophøre med deres beskæftigelse for at passe barnet og har lidt et indtægtstab.
 Indtægtstabet kan være både som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende. Der
vil dog kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selv om forældrene på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed ikke
har et indtægtstab
 Som lønmodtager skal forældrene have indgået aftale med arbejdsgiver om hel eller delvis orlov. Forældrene skal fremsende arbejdsgivererklæring med orlovsbekræftelse.
 Som selvstændig erhvervsdrivende skal forældrene kunne sandsynliggøre et indtægtstab, som er relateret til barnets funktionsnedsættelse.

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie 2016

Side 16

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie




Ved vurderingen af behovet for tabt arbejdsfortjeneste lægges der vægt på lægefaglige (eller andre) faglige vurderinger af barnets behov for at blive passet i hjemmet
Der lægges endvidere vægt på forældrenes mulighed for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, samt mulighederne for at vende tilbage hertil efter en eventuel periode
med fuld tabt arbejdsfortjeneste

Omfang/varighed
 Tabt arbejdsfortjeneste kan ydes fra nogle timer om ugen/dagen og til dækning af en fuldtidsindtægt.
 Afgørende er, hvor længe det vurderes, at barnet har behov for at blive passet i hjemmet.
 Det kan også være for en kortere periode, hvor barnet er særlig sårbart for smittefare eller
forældrene skal oplæres i diætkost m.m.
 Tabt arbejdsfortjeneste kan deles af forældrene. Der kan normalt maksimalt ydes dækning
af tabt arbejdsfortjeneste for 37 timer pr. uge for forældrene tilsammen.
 Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i de sidste 3 måneders lønsedler. Der kan dog
et max. beløb – se takstblad. Bevillinger givet før 1. januar 2011 er ikke omfattet af max.
beløb.
 Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Modtageren skal betale 1/3 af det samlede ATP-bidrag, mens kommunen skal betale 2/3 af bidraget.
 Ydelsen satsreguleres én gang årligt ved årsskiftet.
 Såfremt forældrene har en arbejdsgiverfinansieret pension kompenseres den med
max. 10 %.
 Ved udmåling af omfanget for tabt arbejdsfortjeneste er der opmærksomhed på de samlede bevillinger i sagen, herunder:
o Dagtilbud, jf. § 32.
o Merudgifter, jf. SL § 41.
o Aflastning, jf. SL § 52,3,5 eller SL § 41.
Fradrag for sparede nettoudgifter
 Ved beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste skal der tages hensyn til de besparelser,
som arbejdsophøret medfører, dvs. at der skal reduceres med de udgifter, som ydelsesmodtageren har haft ved at varetage sit arbejde
 Det drejer sig typisk om befordring til og fra arbejde samt betaling for dagtilbud, hvis
barnet udmeldes af dagtilbud
 Ved beregning af fradrag af udgifter til befordring tages der udgangspunkt i den transportform, som forældrene benytter, dvs. enten klippekort eller statens laveste kilometertakst
Møder / behandling
 Der kan i særlige tilfælde ydes tabt arbejdsfortjeneste for de timer en forældre ledsager sit barn til behandling/kontroller. Det afgørende er det årlige omfang af disse kontroller, og at der foreligger dokumentation fra behandlende myndighed. Der skal som
minimum være tale om mere end 3 årlige kontroller.
Sektoransvar:
Der ydes som udgangspunkt ikke tabt arbejdsfortjeneste som kompensation for manglende
undervisnings- eller pasningstilbud i henhold til folkeskoleloven eller dagtilbudsloven.
Forældrene skal i den sammenhæng rette henvendelse til barnets/den unges skole eller dagtilbud, således at barnet/den unge pga. sin funktionsnedsættelse ikke stilles dårligere end andre
børn i kommunen.
Bilag 2 beskriver nærmere hvilke situationer, der kan danne grundlag for tabt arbejdsfortjeneste, beregningen og niveauet herfor.
Ophør / opfølgning
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Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, som ikke er tidsbegrænset, med mindre
der er truffet en aftale herom med modtageren af ydelsen. Ydelsen ophører, når betingelserne for tildeling ikke længere er til stede.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en opfølgning
Der vil blive fastsat en afviklingsperiode på 3 mdr. efter udgangen af den måned, hvor
betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet, hvis der er tale om en betydelig
nedsættelse af den tabte arbejdsfortjeneste (normalt 15 timer om ugen).
Der følges op på tabt arbejdsfortjeneste min. en gang årligt. I forbindelse med opfølgningen skal der foreligge fornyet lægelig dokumentation, arbejdsgivererklæring m.v.
Det er forældrenes pligt at oplyse sagsbehandleren om ændringer i barnets/forældrenes situation, som kan have betydning for tabt arbejdsfortjeneste

Tildeling:

Myndighed

Andet

Bilag 3 viser det vedtagne serviceniveau for en række ydelser efter denne bestemmelse.

Lovgrundlag SL § 42
Bekendtgørelse nr. 32 af 21/1 2015 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, kapitel 9, pkt. 221 – 261.
Ankestyrelsens principafgørelser 42-11, 54-11, 231-10, C8-08, C-49-02 m.fl.
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Særlig supplerende ydelse (SL § 43)
Formål



at personer, der modtager hjælp op til 37 timer ugentligt til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter SL § 42 og bliver ledige fra deres erhvervsarbejde, kan få mulighed
for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet under perioden med tabt arbejdsfortjeneste.

Indhold
Denne ydelse supplerer tabt arbejdsfortjeneste efter SL § 42.
Målgruppe / tildelingskriterier
 Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste efter SL § 42, og som bliver ledige fra et deltidsjob
 Betingelserne for at modtage en særlig supplerende ydelse er, at personen:
o er arbejdsløshedsforsikret
o ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
o ikke er selvforskyldt ledig
o ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning
Mange af disse personer har indkomst fra et deltidsarbejde ved siden af den tabte arbejdsfortjeneste. I tilfælde af ledighed fra dette arbejde, vil en del af dem ikke være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, da de ofte ikke kan opfylde rådighedskravet i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Omfang/varighed







Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste sygedagpengesats, jf. lov om dagpenge
ved sygdom og fødsel. Der kan dog kun udbetales et beløb, der svarer til 90 % af personens arbejdsfortjeneste i det arbejde, som pågældende er blevet ledig fra
Modtageren betaler 1/3 af det samlede ATP-bidrag, mens kommunen betaler 2/3 af
bidraget.
Ydelsen udbetales uden hensyn til ydelsesmodtagerens og ægtefællens indtægts- og
formueforhold
Ydelsen kan højest udbetales i tre måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Baggrunden for den begrænsede periode på tre måneder er, at ydelsen skal ses som et økonomisk sikkerhedsnet i en afgrænset periode, så der er mulighed for, at personen selv, med kommunens bistand, kan finde et nyt deltidsarbejde.
Det er væsentligt, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet under perioden med hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Opfølgning

Forældrene har pligt til at oplyse, hvis de i perioden med den særlige supplerende ydelse
kommer i ordinært arbejde igen.

Tildeling

Foretages af Myndighed med baggrund i en konkret individuel vurdering.

Lovgrundlag SL § 43
Bekendtgørelse nr. 32 af 21/1 2015 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 258-261.

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie 2016

Side 19

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie

Ankestyrelsens principafgørelser 101-13, C-33-05
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Aflastningsordning (handicapområdet) (SL § 44, jf. § 84)
Formål






Indhold







at give forældre til børn og unge med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser frirum og aflastning/afløsning og samtidig skabe gode rammer for barnet.
at forebygge en anbringelse af barnet / den unge
at give tid til / omsorg for søskende.
at aflaste af forældrene

Samvær med ligestillede.
Pasning og pleje.
Indsatsen tilrettelægges således, at forældrene sikres frirum og aflastning, og omfatter typisk ophold i aflastningsfamilie eller på aflastningsinstitution (Løvstikken)
Aflønning af aflastningsfamilier sker ved fastsættelse af vederlag med udgangspunkt i
KLs vejledende takster.
Indsatsen kan også foregå hos en familie i barnets/den unges netværk.

Målgruppe / tildelingskriterier
 forældre, der har brug for aflastning/afløsning i forhold til et barn med en plejekrævende
funktionsnedsættelse.
 aflastningsbehovet skal være funderet i barnets funktionsnedsættelse sammenholdt med
forældrenes ressourcer, muligheder og netværk
 barnets / den unges særlige behov skal kunne tilgodeses ved aflastning. En samlet vurdering skal således pege på, at behovet for aflastning er til stede. Der lægges vægt på, at der
er tale om ophold af kortere varighed, og at de enkelte aflastningsophold tidsmæssigt
strækker sig fra én til to dage typisk weekends. Der kan i ganske særlige tilfælde ydes aflastning i ferier på specialinstitution (Løvstikken)
Omfang/varighed
 aflastningsophold er af kortere varighed og bevilges efter en konkret og individuel vurdering. Aflastning efter denne bestemmelse vil normalt være ca. 25 døgn om året, svarende
til hver 4. weekend. Det bevilgede antal døgn/timer kan fordeles på hverdage eller weekends
 ved vurderingen af behovet for aflastning foretages der en helhedsvurdering ift. omfanget
af den øvrige hjælp, som familien modtager
 indsatsen evalueres som udgangspunkt én gang årligt
Leverandør Det afdækkes først, hvorvidt der i netværket er mulighed for at etablere aflastning. Derefter
afdækkes mulighed for plejefamilie.
Tildeling

Myndighed

Lovgrundlag SL § 44, jf. § 84
Vejledning nr. 3, kapitel 10.
Ankestyrelsens principafgørelser 85-13, 44-11.
Aflastning kan endvidere ydes efter bestemmelserne i SL § 52, stk. 3, nr. 5, samt § 41 (se særskilte standarder om disse).
Forholdet mellem bestemmelserne er således:
§ 44, jf. § 84 er aflastningsophold uden for hjemmet. Her er det
familiens behov for aflastning, grundet barnets funktionsnedsættelse, der er i centrum.
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Ledsagerordning (SL § 45)
Formål






Indhold








at medvirke til den unges selvvstændiggørelse og integration i samfundet
at give den unge individuel ledsagelse til konkrete
aktiviteter
at give den unge mulighed for at deltage i selvvalgte
aktiviteter uden altid at skulle være afhængig af hjælp
fra familie og venner
at medvirke til, at den unge kan leve på så normale
vilkår som muligt trods betydelig og varigt nedsat
funktionsevne

selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks.
hjælp med at tage overtøj af og på og hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler.
hjælp til bleskift/toiletbesøg, indkøb af tøj, gaver m.v.
ledsagelse til gåture og sociale aktiviteter, fx biograf, sport og forlystelser.
ledsageren skal ikke fungere som kontaktperson eller besøgsven
ledsagerordningen skal supplere de øvrige serviceydelser, men ikke erstatte dem, og
omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet.
den unge har ret til selv at udpege en person til at udfør opgaven. Som udgangspunkt
vil en ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til
ledsagelsen, ikke kunne iværksættes.

Målgruppe / tildelingskriterier
 hjemmeboende børn og unge mellem 12 og 18 år, der på grund af betydelig og varigt
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ikke er i stand til at færdes på egen hånd uden
for hjemmet fx:
o kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt
svagsynede, personer med psykisk udviklingshæmning o. lign.
 målgruppen omfatter ikke personer med funktionsnedsættelse som følge af sindslidelse eller af sociale årsager
 det skal være den unge selv, der efterspørger ledsagelsen og definerer indholdet af
denne. Ledsagerens opgave er at fungere som ”arme og ben”. Forældres ønske om aflastning kan ikke være grundlag for tildeling af ledsagelse
 Såfremt barnet/den unge har døgnophold jf. SL § 52, stk. 3, nr. 5 (aflastning) eller jf.
SL § 52, stk. 3, nr. 7 (anbringelse) har barnet/den unge ikke ret til ledsagerordning.
Omfang/varighed




Opfølgning

den unge skal tilbydes 15 timers ledsagelse pr. måned, uanset hvad den unge ønsker at
blive ledsaget til.
ud fra den unges behov aftales det mellem den unge og ledsager, hvornår ydelsen leveres.
aflønningsniveau for ledsagere er mindstelønnen. Modtager af ledsagelse kan opspare
ubrugte ledsagertimer inden for en periode på 6 måneder. Ikke forbrugte timer bortfalder efter udløb af 6 måneders perioden.

Bevillingen skal revurderes en gang årligt med den unge og familien.
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Krav til leverandør
 ledsageren skal have en særlig interesse i, eller erfaring med, at arbejde med mennesker med funktionsnedsættelse, og være i stand til at møde den unge med respekt
 ledsageren har pligt til at oplyse hvis ordningen ikke bliver brugt
Tildeling



Myndighed foretager en konkret, individuel vurdering af den unges behov for ledsagelse, og rammer og behov drøftes med den unge og forældre. Kommunen ansætter
ledsageren, hvis denne kan godkendes. Der følges løbende op med henblik på evt.
rådgivning og vejledning ift. ledsagelsen.

Lovgrundlag SL § 45
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, kapitel 11.
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Børnefaglig undersøgelse (SL § 50)
Formål




Indhold











den børnefaglige undersøgelse sætter barnet/den unge i centrum og understøtter, at
barnet/den unge og forældre er aktører i eget liv
Myndighed har pligt til at undersøge barnets/den unges forhold, når det må antages, at
de trænger til særlig støtte

undersøgelsen skal indeholde oplysning om:
o udvikling og adfærd
o familieforhold
o skoleforhold
o sundhedsforhold
o fritidsforhold og venskaber
o andre relevante forhold
som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge.
Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens
karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse.
undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at
iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være
i undersøgelsen skal det afdækkes hvilke ressourcer og problemer der er hos barnet,
familien og netværket
hos unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal
indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe
der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge stiller sig til evt. foranstaltninger og om der er forhold i familien eller i
dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne
i forbindelse med undersøgelsen skal det vurderes, om der skal foretages en undersøgelse af evt. andre børn i familien
hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart
efter fødslen, skal de vordende forældres forhold undersøges nærmere

Målgruppe/tildelingskriterier



børn/unge i alderen 0-18 år og deres forældre og som umiddelbart vurderes at være i
målgruppen væsentlige behov eller åbenbar risiko (børnelinealen)
det er tilstrækkeligt, at det må "antages", at der er et behov, der behøver ikke at være
sikkerhed. Man kan sige, at hvis man er i tvivl bør der laves en undersøgelse. Sikkerhed for, at der er et behov for egentlige foranstaltninger for at kunne imødekomme
barnet/den unges behov for særlig støtte, skal tilvejebringes ved undersøgelsen. Viser
denne, at der ikke er behov for foranstaltninger for at afhjælpe barnet eller den unges
behov, kan sagen afsluttes

Omfang/varighed



undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at Myndighed bliver opmærksom
på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.
hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen
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Såfremt den børnefaglige undersøgelse viser at barnets problemer kan afhjælpes med
en mindre indgribende eller forebyggende indsats afsluttes sagen i Myndighed

Tildeling

Sagsbehandler i forlængelse af en indledende vurdering

Andet

Børnefaglig undersøgelse udarbejdes i DUBU

Lovgrundlag

SL § 50
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Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
og deltagelse i aktiviteter (SL § 52, stk. 3, nr.1)
Formål



sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og
stimulation
 understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som
de kan profitere af
 bidrager til at sikre barnets/den unges trivsel og
udvikling.
Der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten, jf. SL § 52a,
stk. 1, nr. 2.
Iværksættelse af foranstaltningen kan foregå uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, jf. SL § 56.
Indhold

Indholdet i foranstaltningen kan være:
 deltagelse i dagtilbud, SFO, klub eller lign.
 deltagelse i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet
Kravet til indholdet i aktiviteten er, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er tale om generelle aktiviteter i nærmiljøet. Støtte til fritidsaktiviteter
kan gives i kombination med en fast kontaktperson

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
 børn i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling, herunder børn med psykisk syge forældre
 børn, der er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet
 børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte
barnet




Omfang/varighed




Tildeling

foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet, og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt resultat
der lægges afgørende vægt på barnets pædagogiske behov og forældrenes evne til og
mulighed for at imødekomme dette
tilbuddet om deltagelse i aktiviteter er typisk målrettet børn og unge, der selv kan
transportere sig til og fra aktiviteten.
da foranstaltningen kan gives som et pålæg til forældrene, kan kommunen trække i
familiens børneydelse, såfremt pålægget ikke følges.

foranstaltningen gives typisk for et år ad gangen
foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt
hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes
der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år

Myndighed, med udgangspunkt i BFU (SL § 50)

Egenbetaling Forældrene betaler som udgangspunkt for foranstaltningen, jf. dog § 52 a, stk. 1.
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Der kan evt. udstedes Fritidspas
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 1
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 353
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Praktisk-pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (Støttekorpset) (SL § 52,
stk. 3, nr. 2)
Formål







at familien bevares samlet og bringes til selv at kunne tage vare på barnets/den unges
trivsel og udvikling
at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter
at støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i hverdagen.
at støtte op om børnenes trivsel og udvikling
at det enkelte barn kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed
og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtte gives så vidt muligt til
barnet og forældrene samtidigt med henblik på udviklingen af barnets sociale, følelsesmæssige og kognitive kompetencer. Indsatsen tilrettelægges individuelt, i forhold
til de mål sagsbehandlerne har fastsat i handleplanen.

Praktisk/ pædagogisk støtte i hjemmet er som udgangspunkt et alternativ til dagbehandling i
Børne-/Familiehuset og tilbydes som en individuel familieindsats, målrettet de familier der ikke kan profitere af egentlig familiebehandling, idet det er godtgjort at familien ikke kan omsætte de terapeutiske anvisninger/ opgaver til handling og hvor opgaven i hjemmet derfor er
karakteriseret ved konkrete anvisninger og anskuelige anvisninger.
Indhold

Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold bl.a. være:
 give støtte til at få struktureret hverdagen
 anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet
 give forældrene konkrete redskaber til at få hverdagen til at fungere i overensstemmelse med børnenes behov
 øge familiens indsigt i egen situation
 understøtte, at forældrene får barnet/den unge i skole eller dagtilbud dagligt
 understøtte, at barnet/den unge trives og ikke lider skade
Hjælpen ydes som udgangspunkt på hverdage, men kan også ydes aften og weekender. Det
bør fremgå af udviklingsplanen, hvis indsatsen ligger ud over almindelig arbejdstid. Der skal i
givet fald være et specifikt formål med dette

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
 familier, der af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter
 familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med
uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets/den unges
trivsel og udvikling
 familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i udvikling af struktur i dagligdagen
Omfang/varighed


Konkrete anvisninger i hjemmet m.h.p. at skabe en daglig struktur, der tilgodeser barnets/den unges behov for forudsigelighed og kontinuitet. Der arbejdes altid ud fra den
konkrete handleplan og den deraf følgende udviklingsplan. Der kan ikke indsættes
nye mål for samarbejdet med familien med mindre der sker revision af handleplans-

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie 2016

Side 28

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie

målene. Udviklingsplaner og statusudtalelser forholder sig altid til handleplansmålene
og opfyldelsen af disse.

Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.

Levering af ydelsen
Ydelsen leveres fortrinsvis af Børne- og Familiehuset. Der gives intern
supervision.
Der kan kun undtagelsesvis anvendes anden leverandør, og kun hvis opgavens karakter gør
det mest hensigtsmæssigt.
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 2
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 354
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Familiebehandling til børn 0 til 5 år (SL § 52, stk. 3, nr. 3)
- der er visiteret til Sundhedspleje og Familiehus
Formål








at behandle familiens problemer
at bevare familien samlet
at styrke relationen mellem familien og barnet
at forebygge anbringelse
at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer
at bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov

Indhold
Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter f.eks.:
 samtaler med familien
 gruppeforløb
 familiekurser (PREP m.m.)
 observation
 familieaktiviteter
 forældregruppe
 behandlingsture
 psykologbehandling
 redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes
relationer, familieroller og opdragelsesmetoder

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier:
 med børn i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling i alderen
0 til 5 år og deres forældre/ primære omsorgspersoner, som det fremgår af Bornholms
Regionskommunes anbringelsesgrundlag
 hvor familiedynamikken medfører, at barnet er i risiko for at mistrives
 med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne
kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet, og hvor det anses for relevant
at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien
 i skilsmisser, hvor skilsmissen har så negative følgevirkninger for barnets/ børnenes
trivsel og udvikling, at barnets forbliven i hjemmet er truet
 hvor forældrene har alvorlige sociale problemer, fx misbrug, psykisk sygdom m.v.
Der lægges vægt på:
 at familien skal have vilje og evne til forandring
 at forældrene skal kunne reflektere over egen situation
 at familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i
familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien
 at der altid tages udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for på denne måde at få afklaret hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel
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Omfang/varighed



Tildeling

familiebehandlingen tager udgangspunkt i de af sagsbehandler og familie fastsatte mål
som de fremgår af barnets og familiens handleplan
opfølgning hver 3. måned eller når handleplanens mål er opfyldt
indsatsen ophører såfremt udvikling eller samarbejde ikke kan opnås

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50
og formålet med handleplanen

Levering af ydelsen
Ydelsen leveres fortrinsvis af Sundhedspleje og Familiehuset. Der gives intern
supervision.
Der anvendes kun undtagelsesvis anden leverandør, og kun hvis opgavens karakter gør det
mest hensigtsmæssigt.
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 3
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 355
Ankestyrelsens principafgørelse 16-13.
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Dagbehandling og kontaktpædagog til børn 5 til 13 år (SL § 52, stk. 3, nr. 3)
- der er visiteret til Børne- og Familiehus
Barnets indskrivning i Børne- og Familiehuset er af kompenserende og udviklende karakter. Omfatter dagbehandling og kontaktpædagog og i nogen tilfælde familiebehandling
Formål









at behandle barnets problemer
at bevare barnet i hjemmet og nærmiljøet
at styrke relationen mellem familien og barnet
at forebygge anbringelse
at give barnet mere hensigtsmæssige samspilsformer
at bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov
at give mulighed for personlig udvikling, sundhed og en tryg opvækst

Indhold
Dagbehandling og kontaktpædagog kan omfatte forskellige aktiviteter f.eks.:
 omsorgsopgaver omkring det enkelte barn
 social træning og støtte
 samtaler med barnet og/eller familien
 gruppeforløb
 observation af barnet
 børne- og familieaktiviteter
 behandlingsture
 støtte og fastholde barnet i skoletilbud og fritidsliv
 at støtte barnet i at skabe relationer
 at støtte barnet i dets rolle i hjemmet
 redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes
relationer, familieroller og opdragelsesmetoder
Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn:
 i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling i alderen 5 til 13 år
og deres forældre/ primære omsorgspersoner, som det fremgår af Bornholms Regionskommunes anbringelsesgrundlag
 hvor familiedynamikken medfører, at barnet er i risiko for at mistrives, men barnet
kan fortsat bo i hjemmet og rummes i nærmiljøet
 med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne
kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet, og hvor det anses for relevant
at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien
 i skilsmisser, hvor skilsmissen har så negative følgevirkninger for barnets/ børnenes
trivsel og udvikling, at barnets forbliven i hjemmet er truet
 hvor forældrene har alvorlige sociale problemer, fx misbrug, psykisk sygdom m.v.
Omfang/varighed




dagbehandling og kontaktpædagog tager udgangspunkt i de af sagsbehandler og familie fastsatte mål som de fremgår af barnets og familiens handleplan
opfølgning hver 3. måned eller når handleplanens mål er opfyldt
indsatsen ophører såfremt barnets udvikling er truet eller samarbejde ikke kan opnås
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Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50
og formålet med handleplanen

Levering af ydelsen
Ydelsen leveres fortrinsvis af Børne- og Familiehuset.
Der anvendes kun undtagelsesvis anden leverandør, og kun hvis opgavens karakter gør det
mest hensigtsmæssigt.
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 3
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 355
Ankestyrelsens principafgørelse 16-13.
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Familiebehandling (SL § 52, stk. 3, nr. 3)
Formål








behandle barnets/den unges problemer
at udvikle barnet/den unge/familien
bevare familien samlet
forebygge anbringelse
give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer
bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov

Indhold
Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter f.eks.:
 samtaler med familien
 gruppeforløb
 familiekurser (PREP m.m.)
 observation
 familieaktiviteter
 redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og
opdragelsesmetoder
Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier:
 hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives.
 med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne
kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for
relevant at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien
 i skilsmisser, hvor skilsmissen har så negative følgevirkninger for barnets/ børnenes
trivsel og udvikling, at barnets forbliven i hjemmet er truet
 hvor den unge har alvorlige teenageproblemer, fx misbrug, selvdestruktion m.v.
Der lægges vægt på:
 at familien skal have vilje og evne til forandring
 at forældrene skal kunne reflektere over egen situation
 at familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i
familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien
 at der altid tages udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for på denne måde at få afklaret hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel
Omfang/varighed
Støtte i hjemmet tildeles på 2 niveauer (”pakke” 1 og 2), alt efter hvilke problemstillinger og
målsætninger, der fremgår af handleplanen:
Pakke 1:
Forløb med samtaler/terapi til et barn, ung, forældre eller par.
Omfang 1½ time om ugen. Skal dække samtaler, transport, møder og skriftligt arbejde.
Forløbet er i udgangspunktet bevilget for op til 3 måneder med mindre andet er aftalt.
Pakke 2:
Personer der er i stand til at reflektere over egen situation, og gennem samtale finde frem til
løsninger på problemstillinger de står i.
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Omfang 3 timer om ugen. Skal dække samtale, transport, møder, skriftligt arbejde.
Forløbet er i udgangspunktet bevilget for op til 3 måneder med mindre andet er aftalt.
Pakke 3:
Personer der er fanget i deres følelser, og kun i mindre grad er i stand til at se sig ud af deres
vanskeligheder. Der er brug for mere instruktiv vejledning og mere støtte til at gennemføre
ændringer.
Omfang 6 timer om ugen. Skal dække samtale/konkret vejledning, transport, møder, skriftligt
arbejde.
Forløbet er i udgangspunktet bevilget for op til 3 måneder med mindre andet er aftalt.
Pakke 4:
Personer i udpræget forsvar og som ikke er i stand til at samarbejde om teoretiske løsninger på
deres problemer. De skal bringes i ro, og guides frem til løsninger de kan erfare virker. De har
brug for at nogen tager ansvaret fra dem.
Omfang 9 timer om ugen. Skal dække Samtale/konkret vejledning/hjælp til praktiske opgaver,
transport, møder, skriftligt arbejde.
Forløbet er i udgangspunktet bevilget for op til 3 måneder med mindre andet er aftalt.
Der kan tildeles flere timer i kortere perioder, fx. mens der foregår en udredning af familiens
forhold.
Der kan undtagelsesvis bevilges tabt arbejdsfortjeneste til forældrene i forbindelse med familiebehandling, såfremt dette er af afgørende betydning for forældrenes deltagelse (SL § 52a,
stk. 1 nr. 2)

Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.

Levering af ydelsen
Ydelsen leveres fortrinsvis af Børne- og Familiehuset.
Der anvendes kun undtagelsesvis anden leverandør, og kun hvis opgavens karakter gør det
mest hensigtsmæssigt.
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 3
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 355
Ankestyrelsens principafgørelse 16-13.
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Ungekonsulent (SL § 52, stk. 3, nr. 3)
Formål






at tilbyde individuel støtte til den unge og den unges forældre
at støtte den enkelte unge til at opnå muligheder for personlig udvikling, sundhed og et
selvstændigt voksenliv
behandle barnets/den unges problemer
bevare familien samlet
forebygge anbringelse
give den unge og forældrene mere hensigtsmæssige samspilsformer og
indbyrdes relationer
bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme den unges behov











at koordinere helhedsindsatsen omkring den unge
at yde støtte til håndtering af egen økonomi
tilbud om aktiviteter med andre unge
forældre- og netværksarbejde
individuelt tilpasset bo-træning
individuelle samtaler til den unge og forældrene
støtte og fastholde i forhold til skole, uddannelse og job
støtte den unge i at bevare og styrke gode sociale relationer til familie, venner etc.
støtte den unge i at opretholde en god struktur på hverdagen






Indhold

Målgruppe / tildelingskriterier
 unge med betydelige vanskeligheder i.f.t. jævnaldrene, hvor der, med udgangspunkt i
BFU (SL § 50) dokumenteres behov for individuel støtte til udvikling, sociale relationer
og fastholdelse af skole/uddannelse
 unge med væsentlige behov i alderen 13 – 18 år (22 år)
 unge i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling
Omfang/varighed
 tilrettelægges individuelt ud fra handleplans mål og der skal ske opfølgning hver 3. måned
Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.

Levering af ydelsen
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 3
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 355
Ankestyrelsens principafgørelse 16-13.

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie 2016

Side 36

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie

Døgnophold for forældremyndighedsindehaver(e) (SL § 52 stk.3 nr. 4)
- barnet eller den unge og andre medlemmer af familie
Formål





Indhold




at undersøge samspilsformer og forældreevne med henblik på at vurdere og observere,
om familien kan forblive samlet
sikre, at en forældreevneundersøgelse evt. kan gennemføres
sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen

opholdet kan være i plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller i sjældne tilfælde
på en døgninstitution
indsatsen kan f.eks. indeholde:
o udførelse af praktiske dagligdagsopgaver
o familie- og gruppesamtaler
o individuel støtte
o psykologisk og pædagogisk undersøgelse (kan leveres af eksterne)
o psykologiske og pædagogiske observationer

Målgruppe / tildelingskriterier
 kendetegnes typisk ved at være familier med børn i alderen 0-3 år eller gravide, hvor
der er alvorlig bekymring for forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere
periode
 familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at tage vare på deres barn, og hvor
det derfor må vurderes, om barnet/børnene skal anbringes
 forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte.
Inden anvendelse af døgnophold skal det være afklaret og dokumenteret, at behovet for støtte
til familien er af et sådant omfang, at støtten ikke i tilstrækkeligt omfang kan gives ved intensiv familiebehandling gennem Sundhedsplejen og Familiehuset.

Omfang/varighed
Opholdet foregår typisk på døgnbasis og kan som udgangspunkt tildeles for 3 - 5 måneder.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal der foretages en revurdering.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned.

Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandleren med baggrund i en konkret, individuel vurdering og med udgangspunkt i BFU iht. SL § 50.

Levering af ydelsen
Plejefamilier, opholdssteder eller i sjældne tilfælde døgninstitutioner
Egenbetaling Forældrene betaler for egen og barnets forsørgelse under opholdet.
Andet

Udgifter til familiens kørsel i forbindelse med foranstaltningen kan dækkes efter en konkret
vurdering.
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Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 4 Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt.
356 m. fl.
Der henvises til Partnerskabsaftale med Familieplejen Bornholm (22.12.15)
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Aflastningsordning (SL § 52, stk. 3, nr. 5)
Formål








at aflaste forældrene, så de kan generere overskud til at håndtere en til tider meget
kompleks opgave eller et udsat barn
at støtte udvikling af barnet/den unge
at forebygge mere indgribende foranstaltninger
at give barnet/den unge kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile
familiemønstre og relationer
at give barnet/den unge mulighed for træning, støtte og samvær med ligestillede (Løvstikken)
at forebygge en anbringelse

Foranstaltningen kan gives i sammenhæng med andre forbyggende foranstaltninger.
Aflastning kan finde sted som weekendaflastning og på hverdage.

Indhold

Indholdet i indsatsen er:
 støtte, opdragelse og optræning af barnet/den unge
 opbygning af sociale kompetencer
 tryghed og omsorg
 almindelige hverdagsoplevelser
 samvær med ligestillede
 pasning og pleje
Indsatsen omfatter typisk ophold på i plejefamilie, på opholdssted eller på døgninstitution
(Løvstikken) Indsatsen kan også foregå hos en netværksplejefamilie.

Målgruppe / tildelingskriterier
 børn og unge, der af sociale-, fysiske- eller psykiske årsager har brug for voksenstøtte,
omsorg og oplevelser i et andet miljø end det daglige
 foranstaltningen gives som udgangspunkt til yngre børn under 12 år.
 gives som udgangspunkt også til børn, hvis forældre har psykiske sygdomme, hvis
forældre er indlagt, eller hvis forældre er i periodevist misbrug og til børn med fysiskog psykisk funktionsnedsættelse, hvor støttemulighederne i hjemmet er udtømte
 aflastningsophold etableres som udgangspunkt i netværket eller plejefamilie. Hvis
dette ikke er muligt, anvendes godkendte opholdssteder eller døgninstitutioner (Løvstikken).
.
Der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelser efter SL § 50, der peger på behovet for
foranstaltningen.
Omfang/varighed




Aflastning bevilges efter en konkret og individuel vurdering og vil normalt være ca.
25 døgn om året, svarende til hver 4. weekend.
I særlige tilfælde kan bevilges aflastning på en hverdag om ugen, samt ekstra døgn til
ferie med barnet.
Der vil max – og kun i helt særlige tilfælde - kunne bevilges aflastning 14 døgn om
måneden. Er behovet større, skal der iværksættes en egentlig anbringelse uden for
hjemmet efter reglerne i SL § 52, stk. 3, nr. 7.
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Tildeling

Ved vurderingen af behovet for aflastning hos fysisk- og psykisk funktionsnedsatte
børn foretages der en helhedsvurdering ift. omfanget af den øvrige hjælp, som familien modtager
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 6 måned.

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.

Leverandør Det afdækkes, hvorvidt der i netværket er mulighed for at etablere aflastning. Derefter afdækkes plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner og, der er godkendt til
aflastning og er opført på Tilbudsportalen.
Andet

Netværksfamilier honoreres ikke med vederlag.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 5.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier pkt. 357 m.fl.
Løvstikken § 66, stk. 1, nr. 6
Ankestyrelsens principafgørelser 85-13, 44-11, C-22-04, 85-12.
Der henvises til Partnerskabsaftale med Familieplejen Bornholm (22.12.15)
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Fast kontaktperson (Støttekorpset) (SL § 52, stk. 3, nr. 6)
Formål







Indhold

at der kan tildeles fast kontaktperson til barnet/den unge og/eller til hele familien
at formålet med fast kontaktperson til barnet/den unge er at sikre fast og stabil voksenkontakt, der ikke har karakter af omsorgsperson
at foranstaltningen kan også være en tvungen foranstaltning ved tiltalefrafald eller et
vilkår i en dom
at formål med kontaktperson til hele familien er at yde et supplement til forældrenes
egne omsorgs- og opdragelsesmæssige kompetencer
hensigten med kontaktperson for hele familien er, at kompensere på de områder hvor
forældrene ikke formår at være ansvarlige for børnenes udvikling og adfærd

En kontaktperson kan have mange funktioner, herunder fx.:
 at yde konkret støtte i og udenfor hjemmet, med henblik på at skabe en daglig struktur, der tilgodeser barnets/den unges behov for forudsigelighed og kontinuitet.
 at deltage i samarbejdet med dagtilbud og skole, samt eventuelle fritidstilbud såfremt
der er behov for dette
 at samarbejde med den øvrige familie til barnet/den unge om hjælp og støtte til familien, såfremt familien samtykker til dette
 at agere rollemodel for barnet/den unge/forældre

Målgruppe / tildelingskriterier
 Personkredsen er typisk børn/unge, der har behov for hjælp til f.eks. at fastholde en
støttende og stabil voksenkontakt, skolegang, komme ud af kriminalitet og/eller misbrug, eller til at få et godt socialt netværk
 Familier hvor det er godtgjort at der vil være et vedvarende behov for at supplere forældrenes kompetencer med en særlig indsats på nærmere beskrevne områder, hvor
forældrenes kompetencer ikke er tilstrækkelige til at varetage det fulde forældreansvar
 Familier der ikke kan udvikle de alle nødvendige forældrekompetencer, men er i stand
til at yde basal omsorg for børnene.
 Foranstaltningen tildeles som udgangspunkt større børn (12 år og derover) eller til
familien
 Det er en forudsætning, at barnet/den unges eller familiens behov for støtte ikke kan
imødekommes i eget familienetværket
 Fast kontaktperson kan foranstaltes uden forældremyndighedsindehavers samtykke,
jf. SL § 56
Omfang/varighed




Tildeling

Fastlægges af Myndighed
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50
og formålet med handleplanen
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Levering af ydelsen
Børne- og Familiehuset, som har et støttekorps af faste støtte/kontaktpersoner.
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 6
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 358-359 m.fl.
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Anbringelse i konkret- og netværksgodkendt plejefamilie (SL § 52 stk. 3, nr. 7)
Formål

Det er Bornholms Regionskommunes intention at fastholde børn og unge længst muligt i eget
hjem om nødvendigt med støtte, hvorfor anbringelser kun finder sted når der ikke finde mindre indgribende formålstjenlige indsatser, der kan afhjælpe barnets mistrivsel. Herudover kan
barnet anbringes p.g.a. forældrenes sygdom eller død.
Endvidere kan barnet/den unge ifølge Bornholms Regionskommunes anbringelsesgrundlag
hvis forældrene ikke vil medvirke til ambulante forebyggende/kompenserende indsatser – dette gælder primært børn under 15 år.
Formålet med anbringelse i netværkspleje er at fastholde, drage nytte af og styrke eksisterende
netværksrelationer for barnet/den unge og endvidere at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed
i barnets opvækst i en kendt familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families
sociale liv

Indhold

Netværksanbringelse er anbringelse hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk
eller nærmiljø. Der behøver ikke nødvendigvis at være biologiske bånd mellem barn/den unge
og plejeforældre. Det centrale er, at der er en vis tilknytning mellem barn og plejeforældre.
Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen:
 at varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige
udvikling
 at være rollemodel for barnet/den unge
 at styrke barnet i at opnå kompetencer til at blive en selvhjulpen voksen
 at varetage barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie
 at sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v.

Målgruppe / tildelingskriterier
 barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når forældrene ikke er i stand
til at sikre barnets sundhed og udvikling, og de ikke vurderes at kunne bringes til dette
med forebyggende foranstaltninger
 inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, har det altid været vurderet, om
forældrene på nogen måde med anden støtte vil kunne bringes i stand til at varetage
barnets/den unges behov
 barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når problemernes omfang
og/eller karakter ikke kan løses med forebyggende foranstaltninger
 anbringelse i netværksplejefamilier anvendes, når der er mulighed for gode samarbejdsrelationer mellem netværksplejefamilien og den biologiske familie, og når det
vurderes, at netværksplejefamilien er i stand til at sikre barnets sundhed, udvikling og
trivsel
 det afdækkes altid, hvorvidt det er muligt at anbringe barnet i netværket. Hvis der ikke
i netværket er ressourcer hertil, anbringes barnet så vidt muligt i plejefamilie
 der kan afholdes inddragende netværksmøde inden beslutning om anbringelse, hvis
det er muligt
Omfang/varighed


Døgnanbringelse sker så vidt muligt med henblik på hjemgivelse og ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie 2016

Side 43

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie




Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned.

Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.
Plejefamilien skal være godkendt til konkret døgnophold af Center for Børn og Familie,
Bornholms Regionskommune. Netværks- og konkret godkendte plejefamilier er ikke omfattet
af reglerne om socialtilsyn. Der udføres et personrettet tilsyn med
barnet / den unge af sagsbehandleren.

Andet

Netværksplejefamilien modtager ikke vederlag, men får godtgjort
sine udgifter i forbindelse med, at den har barnet i pleje, herunder for kost og logi (omkostningsbeløb). I forbindelse med anbringelsen afdækkes familiens almindelige livsførelse med
henblik på afklaring af, hvilke udgifter der kan forventes dækket. Det er en konkret vurdering,
hvilke dokumenterede udgifter, der kan dækkes.
Netværksplejefamilien kan efter en konkret vurdering få tabt arbejdsfortjeneste for en periode,
hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet eller den unge.
Forældrene sættes ikke i egenbetaling ved anbringelse i netværket.
Konkret godkendte plejefamilier følger reglerne om vederlagsfastsættelse m.m. jf. Retningslinjer for Vederlag, Enkeltydelser m.v. ved plejefamilieanbringelser

Lovgrundlag SL, § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og nr. 3.
Bekendtgørelse nr. 1554 af 17/12 2013 om plejefamilier.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 510-514 m.fl.
Ankestyrelsens principafgørelse 32-14
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Anbringelse i generelt godkendt plejefamilie (SL § 52 stk. 3, nr. 7)
Formål








Indhold

Det er Bornholms Regionskommunes intention at fastholde børn og unge længst muligt i
eget hjem om nødvendigt med støtte, hvorfor anbringelser kun finder sted når der ikke
finde mindre indgribende formålstjenlige indsatser, der kan afhjælpe barnets mistrivsel.
Herudover kan barnet anbringes p.g.a. forældrenes sygdom eller død.
Endvidere kan barnet/den unge ifølge Bornholms Regionskommunes anbringelsesgrundlag anbringes hvis forældrene ikke vil medvirke til ambulante forebyggende/kompenserende indsatser – dette gælder primært børn under 15 år.
Formålet med anbringelse i plejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg, udvikling og
tryghed i barnets opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling
og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i
en families sociale liv.
Anbringelse i plejefamilie tilstræber at barnet/den unge skal have samme muligheder som
andre børn og unge for uddannelse, arbejde og familieliv. En anbringelse skal andet og
mere end fjerne et barn fra en uacceptabel situation i hjemmet; den skal også bidrage positivt til at hjælpe barnet videre.

Anbringelse i generelt godkendt plejefamilie tilstræbes at tilgodese barnets behov for at vokse
op i en familie og profitere af nærhed og omsorg samt udvikling i familiemæssige rammer.
Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen:
 at varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige
udvikling
 at være rollemodel for barnet/den unge
 at styrke barnet i at opnå kompetencer til at blive en selvhjulpen voksen
 at varetage barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie
 at sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v.

Målgruppe / tildelingskriterier
 barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når forældrene ikke er i stand
til at sikre barnets sundhed og udvikling, og de ikke vurderes at kunne bringes til dette
med forebyggende foranstaltninger
 inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, har det altid været vurderet, om
forældrene på nogen måde med anden støtte vil kunne bringes i stand til at varetage
barnets/den unges behov
 anbringelse i plejefamilier anvendes, når der er mulighed for gode samarbejdsrelationer mellem plejefamilien og den biologiske familie, og når det vurderes, at plejefamilien er i stand til at sikre barnets sundhed, udvikling og trivsel
 det afdækkes altid, hvorvidt det er muligt at anbringe barnet i netværket. Hvis der ikke
i netværket er ressourcer hertil, anbringes barnet så vidt muligt i plejefamilie
 der sker anbringelse af børn i plejefamilie, når der ikke er mulighed for netværkspleje
og det vurderes, at barnet kan profitere af at indgå i og udvikle tætte relationer til
voksne
 anbringelse i plejefamilie sker altid på baggrund af en match proces
 der kan afholdes inddragende netværksmøde inden beslutning om anbringelse hvis
muligt
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Omfang/varighed




døgnanbringelse sker så vidt muligt med henblik på hjemgivelse og ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt
hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes
der skal foretages opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned

Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.
Plejefamilien skal være generelt godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til døgnophold.
Der udføres et personrettet tilsyn med barnet / den unge af sagsbehandleren.
Der henvises i øvrigt til Partnerskabsaftalen med Familieplejen Bornholm (22.12.15)

Andet

Generelt godkendte plejefamilier aflønnes med vederlag. Se: Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser m.v. ved plejefamilieanbringelser (2016)

Lovgrundlag SL, § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1.
Bekendtgørelse nr. 551 af 28/4 2015 om plejefamilier.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 510-514 m.fl.
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Anbringelse i kommunal plejefamilie (SL § 52 stk.3, nr. 7)
Formål
 Det er Bornholms Regionskommunes intention at fastholde børn og unge længst muligt i eget hjem
om nødvendigt med støtte, hvorfor anbringelser kun finder sted når der ikke findes mindre indgribende formålstjenelige indsatser, der kan afhjælpe barnet/den unges mistrivsel. Herudover kan barnet anbringes p.g.a. forældrenes sygdom eller død.
 Endvidere kan barnet/den unge ifølge BRKs anbringelsesgrundlag anbringes hvis forældrene ikke vil
medvirke til ambulant forebyggende kompenserende indsatser – dette gælder primært børn under
15år.
 Formålet med anbringelse i plejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg, udvikling og tryghed i barnets opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv.
 Anbringelse i plejefamilie tilstræber at barnet/den unge skal have samme muligheder som andre børn
og unge for uddannelse, arbejde og familieliv. En anbringelse skal andet og mere end fjerne et barn
fra en uacceptabel situation i hjemmet; den skal også bidrage positivt til at hjælpe barnet videre.
Indhold

Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen:
 behandling af barnets/den unges psykosociale vanskeligheder
 varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige
udvikling
 være rollemodel for barnet/den unge
 sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v.
 varetage barnets/den unges behov for at bevare kontakten til
den biologiske familie

Målgruppe / tildelingskriterier
 Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn med behov for socialpædagogisk
indsats og med mere akutte behov. Der skal være tale om et betydeligt behandlingsbehov hos barnet.
 Målgruppen kan også omfatte børn og unge, der er i dagbehandling. Muligheden for
at anvende kommunal plejefamilie afdækkes altid før anbringelse på døgninstitution.
 Inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, har det altid været vurderet, om
forældrene på nogen måde med anden støtte vil kunne bringes i stand til at varetage
barnets/den unges behov.
 Barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når problemernes omfang
og/eller karakter ikke kan løses med forebyggende foranstaltninger.
Omfang/varighed





Tildeling

Anbringelse i specialiseret plejefamilie kan ved akutte behov finde sted i en kortere,
afgrænset periode og kan i andre tilfælde ses som en del af et længerevarende forløb,
hvor også andre foranstaltninger og anbringelsesformer kan anvendes.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned.

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.
Plejefamilien skal være generelt godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til døgnophold.
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Der udføres et personrettet tilsyn med barnet / den unge af sagsbehandleren.
Der henvises i øvrigt til Partnerskabsaftalen med Familieplejen Bornholm (22.12.15)
Andet

Kommunale plejefamilier aflønnes med vederlag. Se: Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser m.v. ved plejefamilieanbringelser (2016)

Lovgrundlag SL, § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1.
Bekendtgørelse nr. 551 af 28/4 2015 om plejefamilier.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 510-514 m.fl.
Vederlag

Vederlaget til kommunale plejefamilier fastsættes på baggrund af den specialiserede opgave
Vederlaget træder i stedet for en lønindtægt, idet det forventes plejeforældrene er hjemme.

Egenbetaling Der fastsættes en egenbetaling for forældrene efter reglerne i betalingsbekendtgørelsen. Udgangspunktet er, at forældrene altid sættes i egenbetaling, ligesom børneydelserne inddrages.
Forældrebetalingen er indtægtsbestemt og kan maksimalt udgøre 50.800 kr. årligt (2014).
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3., nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 2.
Bekendtgørelse om plejefamilier, nr. 1554 af 18/12 2013.
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for
børn og unge under 18 år samt for døgnophold og
udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år, nr.
712 af 19/6 2013.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 503 ff., m.fl.
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Anbringelse på døgninstitution/opholdssted (SL § 52 stk. 3, nr. 7)
(socialt udsatte)
Formål

Formålet med anbringelse på døgninstitution/opholdssted er som udgangspunkt at barnet/den
unge modtager adækvat behandling for betydelige sociale- eller funktionsmæssige vanskeligheder. Anbringelsen skal sikre barnets særlige behov for socialpædagogisk behandling således at barnet/den unge bringes på niveau med jævnaldrene og over kort tid kan bringes ned
ad indsatstrappen. Herudover er formålet at styrke barnet i at opnå kompetencer til at blive en
selvhjulpen voksen.
Anbringelse på døgninstitution/opholdssted skal sikre barnets/den unges særlige behov for:
 behandling
 observation og udredning
 akut anbringelse

Indhold

På døgninstitutionerne arbejdes der typisk med:
 behandling af barnets/den unges betydelige psykosociale vanskeligheder
 at støtte barnet/den unge i at indgå i sunde relationer og socialt liv
 at styrke barnets/den unges evne til social omgang med jævnaldrene
 at udvikle og styrke barnets/den unges selvværd og selvtillid
 at samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk
 at sikre barnets/den unges behov for undervisning og uddannelse

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge:
 med behov for en målrettet specialiseret socialpædagogisk indsats
 hvor der skal foretages udredning/observation før en eventuel længerevarende anbringelse
 med akut behov for anbringelse i specialiserede tilbud
Målgruppen er karakteriseret ved at have behov for særlig specialiseret indsats p.g.a. betydelige psykosociale vanskeligheder eller betydelige og varige funktionsnedsættelser og vil som
hovedregel være mere end 12 år.
PPR kan inddrages med henblik på vurdering af skole- eller uddannelsestilbud.
Inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, har det altid været vurderet, om forældrene på nogen måde med anden støtte vil kunne bringes i stand til at varetage barnets/den
unges behov.
Barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når problemernes omfang og/eller karakter ikke kan løses med anbringelse i plejefamilie eller forebyggende foranstaltninger.
Omfang/varighed
Anbringelse på døgninstitution er som udgangspunkt en foranstaltning for en afgrænset periode, hvor der skal være fokus på at opnå målene i handleplanen og sætte en mindre indgribende
foranstaltning i stedet.
Anbringelse på døgninstitution kommer først på tale, nar det er afdækket, at plejefamilie (herunder netværkspleje og kommunal plejefamilie) ikke kan anvendes.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen min. hver 3. måned.
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Ved akut anbringelse skal der inden for 6 uger være en begrundet stillingtagen til fortsat anbringelse eller hjemgivelse.
Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.
Der udføres et personrettet tilsyn med barnet / den unge af sagsbehandleren.
Kvalitetskrav til leverandør:
Døgninstitutioner og opholdssteder skal være godkendt af socialtilsynet og opført
på Tilbudsportalen.

Andet

Følgeudgifter af anbringelsen afholdes som udgangspunkt af døgninstitutionen.
Evt. følgeudgifter for forældrene kan afholdes efter SL § 52 a, nr. 2 og 3.
Der kan ydes ind- og udskrivningsbeløb efter gældende vejledning og konkret vurdering. Til
nødvendige anskaffelser ydes billigste, relevante løsning.

Egenbetaling Der fastsættes en egenbetaling for forældrene efter reglerne i betalingsbekendtgørelsen. Udgangspunktet er, at forældrene altid sættes i egenbetaling, ligesom børneydelserne inddrages.
Forældrebetalingen er indtægtsbestemt og kan maksimalt udgøre 50.800 kr. årligt (2014).
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 6.
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt
for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år, nr. 712 af 19/6
2013.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 532, ff., m.fl.
Diverse principafgørelser fra Ankestyrelsen.
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Anbringelse på døgninstitution (Løvstikken) (SL § 52 stk. 3, nr. 7)
(fysisk og psykisk funktionsnedsættelse)
Formål

Formålet med anbringelse på døgninstitution/opholdssted er som udgangspunkt at barnet/den
unge modtager adækvat behandling for betydelige fysiske eller psykiske funktionsmæssige
vanskeligheder. Anbringelsen skal sikre barnets særlige behov for social og sundhedsmæssig
behandling således at barnet/den unge bringes i så god trivsel som muligt under hensyn til deres funktionsmæssige begrænsninger. Herudover er formålet at styrke barnet i at opnå kompetencer til at blive så selvhjulpen som muligt i voksentilværelsen.
Anbringelse på døgninstitution/opholdssted skal sikre barnets/den unges særlige behov for:
 behandling
 observation og udredning
 akut anbringelse

Indhold

På døgninstitutionen arbejdes der (typisk) med:
 behandling af barnets/den unges betydelige fysiske og psykiske vanskeligheder
 at støtte barnet/den unge i at indgå i sunde relationer og socialt liv
 at styrke barnets/den unges evne til social omgang med jævnaldrene
 at udvikle og styrke barnets/den unges selvværd og selvtillid
 at samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk
 at sikre barnets/den unges behov for undervisning og uddannelse

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge:
 med behov for en målrettet specialiseret social- og sundhedsfaglig indsats
 hvor der skal foretages udredning/observation før en eventuel længerevarende anbringelse
 med akut behov for anbringelse i specialiserede tilbud
Målgruppen er karakteriseret ved at have behov for særlig specialiseret indsats p.g.a. betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
PPR kan inddrages med henblik på vurdering af skole- eller uddannelsestilbud.
Inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, har det altid været vurderet, om forældrene på nogen måde med anden støtte vil kunne bringes i stand til at varetage barnets/den
unges behov.
Barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når problemernes omfang og/eller karakter ikke kan løses med anbringelse i plejefamilie eller forebyggende foranstaltninger.
Omfang/varighed
Anbringelse på døgninstitution er som udgangspunkt en længerevarende foranstaltning, hvor
der skal være fokus på at opnå målene i handleplanen.
Anbringelse på døgninstitution kommer først på tale, nar det er afdækket, at plejefamilie (herunder netværkspleje og kommunal plejefamilie) ikke kan anvendes.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned.
Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.
Der udføres et personrettet tilsyn med barnet / den unge af sagsbehandleren.
Kvalitetskrav til leverandør:
Døgninstitutioner og opholdssteder skal være godkendt af socialtilsynet og opført
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på Tilbudsportalen.
Andet

Følgeudgifter af anbringelsen afholdes som udgangspunkt af døgninstitutionen i øvrigt henvises til Bekendtgørelse nr. 1432 af 23-12-2012.
Evt. følgeudgifter for forældrene kan afholdes efter SL § 52 a, nr. 2 og 3.
Der kan ydes ind- og udskrivningsbeløb efter gældende vejledning og konkret vurdering. Til
nødvendige anskaffelser ydes billigste, relevante løsning.

Egenbetaling Der fastsættes en egenbetaling for forældrene efter reglerne i betalingsbekendtgørelsen. Udgangspunktet er, at forældrene altid sættes i egenbetaling, ligesom børneydelserne inddrages.
Forældrebetalingen er indtægtsbestemt og kan maksimalt udgøre 50.800 kr. årligt (2014).
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 6.
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt
for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år, nr. 712 af 19/6
2013.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 532, ff., m.fl.
Diverse principafgørelser fra Ankestyrelsen.
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Anbringelse på eget værelse/hybel (SL § 52 stk. 3, nr.7)
Formål

Formålet med anbringelse på eget værelse er at yde støtte, rådgivning og vejledning med henblik på at styrke den unges evne til at mestre eget liv og få en god overgang til voksentilværelsen.

Indhold

Den unge skal gøres selvhjulpen gennem et støttende forløb med ungekonsulent (se dette).
Der samarbejdes med den unge om at afdække de områder, hvor den unge behøver en ændring, så evnen til at mestre eget liv styrkes.
Der kan for eksempel arbejdes med at:
 støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen, herunder skole,
uddannelse/arbejde og fritid.
 yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig
 støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling
 støtte den unge i kontakten og relationen til familien
 give økonomisk rådgivning og praktisk vejledning i forhold til at have ansvar for egen
tilværelse
 give vejledning i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af
gæster, forhold til naboer osv.

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen er kendetegnet ved at være unge:
 der vurderes til at kunne bringes til at fungere i egen bolig med støtte
 der har brug for personlig støtte fra ungekonsulent
 hvor anden anbringelse har været forsøgt uden den ønskede
effekt
 hvor det vurderes, at anden anbringelse vil være
uhensigtsmæssig.
Målgruppen er normalt unge på 16-17 år.
Inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, har det altid været vurderet, om forældrene på nogen måde med anden støtte vil kunne bringes i stand til at varetage barnets/den
unges behov.
Barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når problemernes omfang og/eller karakter ikke kan løses med forebyggende foranstaltninger.
Omfang/varighed
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3 måned.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt eller hvis det viser sig, at
formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.

Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.
Der udføres et personrettet tilsyn med barnet / den unge af sagsbehandleren.

Andet

Bornholms Regionskommune anbringer typisk unge i hybler / værelser i
nærheden af den unges skole / uddannelsesinstitution og med ungekonsulent afhængig af det
konkrete behov.

Egenbetaling Der fastsættes en egenbetaling for forældrene efter reglerne i betalingsbekendtgørelsen. Udgangspunktet er, at forældrene altid sættes i egenbetaling, ligesom børneydelserne inddrages.
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Forældrebetalingen er indtægtsbestemt og kan maksimalt udgøre 50.800 kr. årligt (2014).
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 4.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 517 m.fl.
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt
for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år, nr.
712 af 19/6 2013.
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Anbringelse på kostskole/efterskole (SL § 52 stk. 3, nr. 7)
Formål

Formålet er gennem en fast struktur for både skole og fritid og en tryg base uden for hjemmet
at sikre den unges trivsel, udvikling og læring.
Formålet er også at give den unge mulighed for at bryde med uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige vanskeligheder.
Formålet er endvidere at sikre, at den unge klargøres til en ungdomsuddannelse.

Indhold

Foranstaltningen kan blandt andet omfatte:
 styrkelse af den unges sociale og faglige kompetencer
 mulighed for stabil voksenkontakt
 støtte og opbakning til en positiv personlig udvikling
 styrkelse af den personlige ansvarlighed og evnen til at klare sig selv
 støtte til at få struktur på hverdagen i forhold til både skolegang og fritid
 Opmærksomhed på konkrete faglige behov

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
 unge 15-17 årige, der har behov for særlig faglig og social støtte
 unge med behov for miljøskifte, og som ikke kan profitere af de sammenhængende og
fleksible tilbud, der er i lokalsamfundet
 unge, der er under udslusning fra døgntilbud
Derudover kendetegnes målgruppen ved:
 selvtillids- og selvværdsproblemer
 manglende modenhed
 problemer med at håndtere konflikter
 problemer i forhold til familien
 personlige problemer
 eventuelt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Den unge skal kunne profitere af samværet med jævnaldrende såvel i - som uden for skoletiden.
Målgruppen omfatter ikke unge, der alene pga. faglige/undervisningsmæssige vanskeligheder
har behov for ophold på kost/efterskole.
Inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, har det altid været vurderet, om forældrene på nogen måde med anden støtte vil kunne bringes i stand til at varetage barnets/den
unges behov.
Barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når problemernes omfang og/eller karakter ikke kan løses med forebyggende foranstaltninger (se SL § 52 a)
Omfang/varighed
Der bevilges kostskoleophold og efterskoleophold for ét skoleår ad gangen.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned.
Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.
Der udføres et personrettet tilsyn med barnet / den unge af sagsbehandleren.

Kvalitetskrav til leverandør
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Skolen skal være opført på Tilbudsportalen.
Egenbetaling Der fastsættes en egenbetaling for forældrene efter reglerne i betalingsbekendtgørelsen. Udgangspunktet er, at forældrene altid sættes i egenbetaling, ligesom børneydelserne inddrages.
Forældrebetalingen er indtægtsbestemt og kan maksimalt udgøre 50.800 kr. årligt (2014).
Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 eller 6.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 521 ff., m.fl.
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt
for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år, nr.
712 af 19/6 2013.
Ankestyrelsens principafgørelser 209-10, O-26-99.
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Praktiktilbud (SL § 52, stk. 3, nr. 8)
Formål

Formålet er at:
 støtte den unge i at have en meningsfuld fritidsbeskæftigelse
 fastholde den unges tilknytning til uddannelsessystemet
 opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet

Indhold




Der kan iværksættes praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver.
Et vigtigt element i arbejdspraktikken er, at den unge lærer de almindelige normer og
omgangsformer, der hersker på en arbejdsplads, og at den unge indgår på lige fod med
voksne og andre unge på arbejdspladsen.
Praktiktilbuddet kan være et fritidstilbud eller et supplement til et skoletilbud.

Målgruppe / tildelingskriterier
 Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge i 14-17 års alderen, der er socialt
belastede og har problemer med at begå sig i samfundet og som har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt at kunne fastholdes i uddannelse.
Omfang/varighed





Et praktiktilbud vil normalt være 5-6 timer ugentlig, når der er tale om et fritidstilbud
til den unge. Er praktiktilbuddet et supplement til skole / uddannelse, vil det normalt
være ca. 15 timer ugentlig.
Foranstaltningen ophører senest, inden den unge fylder 18 år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned.

Tildeling

Sagsbehandler / faglig koordinator bevilger.
UU udfører

Andet

Der udbetales praktikgodtgørelse efter gældende takst, jf. KLs vejledende satser.
Praktikophold er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 8.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 361.
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Økonomisk støtte til ophold på kostskole/efterskole (SL § 52 a stk. 1 nr. 1)
Formål

Formålet er at give delvis eller fuld økonomisk støtte til forældrenes egen andel af udgiften til
f.eks. ophold på efterskole på baggrund af
 en vurdering af barnets / den unges særlige behov
 forældremyndighedsindehavers evne til at afholde
udgiften med udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering
 en vurdering af udgiftens størrelse
Støtten gives alene for at undgå en mere indgribende foranstaltning.

Indhold

Kost/efterskoleopholdet skal tilrettelægges efter den unges særlige behov og skal grundlæggende indeholde et relevant undervisningstilbud og fritids-/aktivitetsmuligheder.

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen er børn og unge fra familier med sociale problemstillinger og hvor det vurderes,
at problemerne kan afhjælpes med en mindre indsats i en afgrænset periode.
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
 unge med familieproblemer
 unge, der har væsentlige behov, men ikke har behov for en anbringelse uden for eget
hjem
Støtten ydes alene, når forældremyndighedens indehaver ikke selv har tilstrækkelige midler
hertil. Ved vurderingen heraf tages der udgangspunkt i Borgerservices takster for minimums
leveomkostninger, og at et rimeligt budget ikke bringes ud af balance. Forældrene skal som
udgangspunkt selv afholde udgifter til hjemtransport, beklædning og lommepenge og andreøvrige udgifter under skoleopholdet.
Omfang/varighed
Bevillingen til efterskole gives for ét skoleår ad gangen. Som udgangspunkt kan der maksimalt ydes tilskud til efterskoleophold i to år. Forløbet vurderes løbende og efter
behov.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Tildeling

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering.

Lovgrundlag SL § 52 a, stk. 1, nr. 1.
Vejledning nr. 3 om Særlig støtte til børn og unge og deres
familier, pkt. 364 ff.
Ankestyrelsens principafgørelse 209-10
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Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver (SL § 52 a, stk. 1, nr. 2
eller 3)
- til udgifter for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller bidrage til stabil kontakt under en anbringelse m.v.
Formål

Indhold

At yde økonomisk bistand for at:
 Undgå en anbringelse eller fremme en hjemgivelse. Der skal være tale om, at en anbringelse uden for hjemmet er en reel forestående mulighed eller at en hjemgivelse
reelt bliver mulig.
 Støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse uden for
hjemmet.






Støtten indgår som led i en samlet løsning af familiens problemer og sigter mod at
sætte familien i stand til selv at klare sine vanskeligheder
Bestemmelsen kan anvendes til at yde hjælp til forældrenes transportudgifter i forbindelse med samvær eller til specielle udgifter, der er nødvendige, for at et fysisk eller
psykisk handicappet barn kan besøge forældrene i hjemmet. Der kan eksempelvis
ydes støtte til udgifter til indretning eller udstyr i hjemmet, der er nødvendigt, for at
barnet/den unge kan have en stabil kontakt med forældrene.
Bestemmelsen kan anvendes til at yde hjælp til en formålsbestemt aktivitet i forbindelse med en længerevarende samværsperiode.
Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde tilskud til fødselsdags- og julegaver.

Målgruppe / tildelingskriterier
 Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier, hvor støtte efter denne bestemmelse kan betyde, at barnet / den unge ikke anbringes uden for hjemmet, eller familier
med anbragte børn og unge.
 Hjælp i medfør af servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 2 eller 3, er ikke trangsbestemt og
afhænger således ikke af familiens økonomiske forhold. Det betyder, at den økonomiske støtte alene afhænger af formålet med støtten.
Omfang/varighed







Tildeling

Ydelsen kan tildeles i hele anbringelsens længde, dog maksimalt indtil det 18. år.
Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde en familie hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.
Når støtten ydes for at undgå en anbringelse eller for at fremme en hjemgivelse, er det
en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte ogmuligheden for at undgå anbringelse eller fremme hjemgivelse.
Kommunen kan undtagelsesvist fx yde tilskud til boligrelaterede udgifter, såfremt der
ikke er andre muligheder herfor, og det herved er muligt at undgå en anbringelse af
barnet.
Ved bevillingen til at støtte kontakten mellem forældre og anbragte børn/unge er det
en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og
formålet med at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en opfølgning.

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler med baggrund i en konkret individuel
vurdering.
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Lovgrundlag SL § 52 a, stk. 1, nr. 2 og 3. Vejledning nr. 3 om Særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 370 ff.
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Støtteperson til forældremyndighedsindehavere (SL § 54, stk. 1 og 2)
- i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse udenfor hjemmet
Formål

Formålet er:
 at støtte forældrene i at blive afklaret i forhold til anbringelsen
 at hjælpe forældrene til at udfylde deres forældrerolle under anbringelsen
 at styrke kontakten mellem forældrene og barnet
 at barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet
 at bidrage til at støtte familien i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at
barnet eller den unge måtte anbringes udenfor hjemmet

Indhold

Støttepersonens opgave er at:
 styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet
 hjælpe til udredning af spørgsmål i forhold til SL bestemmelser vedr. børn og unge
 hjælpe med forberedelse og evaluering af møder m.v.
 hjælpe med at læse og forstå breve vedr. anbringelsen
 medvirke til, at forældrene kan blive afklarede omkring anbringelsen

Målgruppe / tildelingskriterier
 tilbud til alle forældre med børn eller unge, der er anbragt udenfor hjemmet efter
SL § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58
 støtten kan etableres, så snart en anbringelse indgår som en mulig foranstaltning
 det er forældremyndighedsindehaverens opholdskommune, der bevilger en støtteperson
Omfang/varighed




Tildeling

der ydes et fast beløb på 2500,- kr. pr md. Beløbet dækker løn og transportudgifter for
støttepersonen
beløbet kan undtagelsesvis forhøjes i en opstartsfase (max 3 måneder) mhp. etablering
af kontakt mellem støtteperson og forældre
støttepersonen erstatter/er ikke bisidder og kan ikke varetage behandlingsmæssige opgaver

Myndighed. Sker på baggrund af beslutning om anbringelse efter SL § 52, stk. 3, nr. 7.

Levering af ydelsen
 ydelsen leveres af Børne- og Familiehuset, Støttekorpset
 ønsker forældrene en person, de kender, tages udgangspunkt i dette ønske. Kommunen foretager en konkret vurdering af, hvorvidt den pågældende person er egnet som
støtteperson
Egenbetaling Der er ingen egenbetaling til støtteperson.
Lovgrundlag SL § 54.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 376.
Ankestyrelsens principafgørelse C-46-02.
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Bistand ved udpegning af forældremyndighedsindehaver (SL § 57)
Formål

Indhold



Myndighed skal medvirke til at barnet/den unge får udpeget en forældremyndighedsindehaver hvor der ingen forældremyndighedsindehaver er.



Myndighed skal orientere statsforvaltningen om forældremyndighedsindehavers
død og orientere sig om en anden forældremyndighedsindehaver fortsat lever
Myndighed skal være behjælpelig med at pege på mulige forældremyndighedsindehavere og deres tilknytning til barnet
såfremt der ikke umiddelbart findes egnede kandidater, er Myndighed forpligtiget
til at yde en aktiv indsats for at finde frem til en kandidat da intet barn kan være
uden forældremyndighedsindehaver
Myndighed skal tage kontakt til barnet/den unge, pårørende, bekendt eller andre,
der står barnet/den unge nær mhp. at finde frem til egnede kandidater
Myndighed skal gøre Statsforvaltningen opmærksom på, om der er behov for at
udpege midlertidig værge






Målgruppe/tildelingskriterier
 børn/unge hvor forældremyndighedsindehaver er død
Omfang/varighed
 fra dødsfald til ny forældremyndighedsindehaver er udpeget
Tildeling
 Statsforvaltning i samarbejde med Myndighed
Kvalitetskrav til leverandør
Andet

Lovkrav



I tilfælde af at kontakt til forældremyndighedsindehaver er afprøvet og umulig at
opnå kan Myndighed anmode om at Statsforvaltningen udpeger ad hoc værge

SL § 57
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Forældrepålæg (SL § 57 a)
Formål





Indhold




reglerne om pålæg skal bidrage til, at forældrene i højere grad påtager sig ansvar for deres
børn og giver dem den nødvendige støtte
reglerne skal også gøre det klart for barnet/den unge, at kommunen stiller krav til dem
at træffe afgørelse om, at meddele forældremyndighedsindehaveren forældrepålæg om at
samarbejde om at løse barnets/den unges vanskeligheder når der forligger oplysninger om
at
1. at barnet/den unge har ulovligt skolefravær eller at undervisningspligten i øvrigt
ikke opfyldes
2. at barnet/den unge har begået kriminalitet af en vist omfang eller grovhed
3. at barnet/den unge har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer
4. at forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsning af barnet/den unges problemer

forældrepålægget angiver en eller flere handlepligter for forældremyndighedsindehaveren
som skal være egnet til løsning af barnets/den unges problemer og som står i rimeligt forhold til formålet
det kan herunder fastsættes at forældremyndighedsindehaveren skal
1. sikre barnets/den unges fremmøde i skolen/dagtilbud ved personligt at følge barnet/den unge i skole/dagtilbud
2. deltage i forældremøder/konsultationer
3. sikre barnets/den unges deltagelse i konkrete fritidsaktiviteter ved at følge barnet/den unge til det pågældende sted
4. sikre barnet/den unge er hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt
5. deltage i et af kommunen tilbudt forældreprogram
6. deltage i møder med relevante myndigheder om løsning af barnet/den unges problemer

Målgruppe/tildelingskriterier
 målgruppen er de forældre, der faktisk er i stand til at påtage sig deres ansvar som forældre, men som af forskellige årsager ikke vil eller ikke har intentioner om at gøre det
 børn/unge hvis udvikling er truet og hvor det ikke er muligt at opnå samtykke til opnåelse
af nødvendige foranstaltninger
 forældre der ikke lever op til deres forældreansvar i en sådan grad at barnet/den unges udvikling er i fare
 hvis forældre ikke efterlever et forældrepåbud skal Myndighed træffe afgørelse om, at betingelserne for at få udbetalt Børne- og Ungeydelse ikke er opfyldt
Omfang/varighed
 kan forlænges med højst 6 måneder ad gangen
 afgørelse træffes for højst 12 måneder i alt
 opfølgning hver 6 uge
 indeholdelse af Børne- og Ungeydelse kan max. fastsættes for 3 måneder ad gangen
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Tildeling



Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler på baggrund af en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht.
SL § 50.

Kvalitetskrav til leverandør
Andet
Selvom forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker en foranstaltning, som fx konsulentbistand, praktisk pædagogiske støtte, familiebehandling, behandling af barnet/den unge og kontaktperson, kan denne iværksættes når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke.
Lovkrav § 57 a
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Ungepålæg (SL § 57 b)
Formål

Indhold



Formålet med ungepålægget er at få barnet eller den unge ind i en positiv udvikling, og
det er afgørende for anvendelse af ungepålægget, at det indgår i en fremadrettet bestræbelse på at ændre barnets eller den unges adfærd og ikke som en straf med bagudrettet
perspektiv. Pålægget gives efter en konkret vurdering, er et led i den forebyggende indsats
og har ikke karakter af en enkeltstående reaktion eller sanktion over for et bestemt forhold.



Myndighed skal træffe afgørelse om at meddele en ung i alderen 12-17 år et ungepålæg,
hvis den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at
der er risiko for, at den unges udvikling er i fare. Det skal samtidig vurderes, at de frivillige foranstaltninger efter § 52 ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe den unges problemer.
Myndigheds afgørelse om ungepålæg kan træffes med eller uden forældrenes samtykke.
et ungepålæg kan kun fastsættes, hvis der foreligger oplysninger om en eller flere af nedenstående:
o den unge har ulovligt skolefravær,
o undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes
o den unge har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed
o den unge har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer
o den unge nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen den
unges problemer.
pålæggene skal være klart formulerede, så det er tydeligt for barnet/den unge, hvad pågældende skal gøre for at efterleve pålægget
pålæggene skal være egnede til at bidrage til en løsning af problemerne i den konkrete
sag. Det vil sige, at der skal være en direkte eller indirekte sammenhæng mellem pålæggets indhold og den adfærd eller ændring i adfærd, som man ønsker hos barnet eller den
unge. Handlepligterne skal i forlængelse heraf hjælpe barnet eller den unge til at handle
anderledes
de konkrete handlepligter, barnet eller den unge pålægges, er realistiske at efterleve,
pålæggets indhold skal stå i rimeligt forhold til formålet med pålægget og de problemer,
der søges løst










Målgruppe/tildelingskriterier
 unge der:
o
o
o
o
o



har ulovligt skolefravær,
hvor undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes
har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed
har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer
nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen den unges
problemer.
Ovenstående problemstillinger skal ikke automatisk føre til et ungepålæg. Afgørelse om
ungepålæg skal træffes på baggrund af en konkret vurdering af, om de samlede betingelser for at anvende pålægget er opfyldt. Vurderingen skal foretages på baggrund af en undersøgelse af den unges forhold. Samtidig forudsætter afgørelse om ungepålæg som udgangspunkt, at der forinden er afholdt en samtale med den ung
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Omfang/varighed

Tildeling






kan forlænges med højst 6 måneder ad gangen
afgørelse træffes for højst 12 måneder i alt
opfølgning hver 6 uge
indeholdelse af Børne- og Ungeydelse kan max. fastsættes for 3 måneder ad gangen



Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler på baggrund af en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse iht.
SL § 50.

Kvalitetskrav til leverandør
Andet

Lovkrav



Selvom de unge ikke ønsker en foranstaltning, som fx konsulentbistand, praktisk pædagogiske støtte, familiebehandling, behandling af barnet/den unge og kontaktperson, kan denne iværksættes når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset
det manglende samtykke.

SL § 57 b
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Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie

Netværkssamråd (SL § 57 c)
Formål






Indhold

forskning peger på at kriminalitetsforebyggende indsatser, der inkluderer flere aspekter af
barnets eller den unges liv, og som inddrager barnet/den unge, familien og andre aktører
fra netværket har en positiv effekt
netværkssamråd giver mulighed for en afdækning af barnets / den unges problemer og behov, samt en identificering af de ressourcer, der kan støtte op om de aftaler og de initiativer, der iværksættes
sikrer at der iværksættes en planlagt og kontrolleret indsats, med henblik på at forpligte
den unge, forældrene, netværket og andre relevante fagpersoner på en indsats, der skal
hjælpe barnet /den unge ud af kriminalitet
viser barnet eller den unge, at deres kriminelle handling tages alvorligt og afføder en reaktion.

Netværkssamråd tilbydes indenfor 7 dage med deltagelse af professionelt- og privat netværk
når der er:
 meddelelse om, at et barn eller en ung er mistænkt eller sigtet og skal afhøres
 underretning om, at et barn eller en ung er mistænkt
 mundtlig gennemgang af eller modtagelse af udtræk af politiets ungelister (mandagsmøde)
 alvorlig kriminalitet
 kriminalitet, hvori vold er involveret
 voldtægt
 røveri
 indbrud
 omfattende tyveri
 grovere former for hærværk
 gentagen kriminalitet: at barnet eller den unge gentagne gange har begået kriminalitet
uanset kriminalitetens art
 unge, der er idømt en ungdomssanktion, og som dermed allerede er i et struktureret forløb,
hvor der afholdes netværksmøder, er ikke den primære målgruppe


Målgruppe/tildelingskriterier




unge der har begået ovenstående kriminalitet
Der er ingen nedre aldersgrænse.
Bestemmelsen gælder dermed også børn under 15 år.

Omfang/varighed




Der afholdes et møde med deltagelse af:
o repræsentant fra Myndighed
o barnet/den unge
o forældremyndighedsindehaverne
o relevante fagpersoner
o relevante personer fra det private netværk
Myndighed er ikke forpligtet til at indkalde til et nyt netværkssamråd, hvis der inden for
det seneste år har været afholdt et netværkssamråd
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Tildeling Lovkrav, der skal indkaldes af Myndighed indenfor 7 dage efter modtagelse af underretning
Andet

Netværkssamråd skal bygge på et frivillighedsprincip:
o udgangspunktet er, at barnet / den unge og forældrene skal deltage fordi de oplever det, som en god ide
o der er ikke umiddelbart sanktionsmulighed ved udeblivelse

Lovkrav SL § 57c
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Ungdomssanktion (SL § 57 d)
Formål



Ungdomssanktionen er en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed for 15-17 årige. Den bygger på en formodning om, at den hårde kerne af socialt belastede
og utilpassede unge kriminelle mellem 15 og 17 år i hvert fald i et vist omfang vil kunne ’rettes
op’ ved et længerevarende socialpædagogisk forløb. Forløbet skal medvirke til, at de ikke fortsætter med at begå kriminalitet 1 - eller at de ikke begår kriminalitet i samme omfang, som de
ville have gjort uden en særlig indsats

Indhold







ungdomssanktionen er et alternativ til ubetinget fængselsstraf
ungdomssanktionen opdeles i 3 faser, som gennemgås af alle idømt ungdomssanktion:
1. fase i sikret regi
2. fase på døgninstitution eller opholdssted
3. fase i ambulant regi
Myndighed skal fremkomme med en indstilling til anklagemyndigheden om ungdomssanktion
vil være formålstjenlig.
indstillingen fra Myndighed skal ligeledes indeholde forslag til, hvordan ungdomssanktionen for
den pågældende unge bør udformes, herunder hvor længe den unge bør opholde sig på en sikret
døgninstitution, og i hvor lang tid den unge efterfølgende skal være anbragt på en åben institution

Målgruppe/Tildelingskriterier


unge med markante tilpasningsproblemer, dvs. unge med en mangelfuldt udviklet evne til at
skabe normale sociale relationer.
 præget af et højt angstniveau, uhensigtsmæssige og grænseoverskridende reaktionsmuligheder.
 ungdomssanktionen skal anses for formålstjenlig i forhold til at imødekomme den unges særlige
behov for behandling
 det er ikke en forudsætning, at den unge samtykker og er motiveret for at gennemføre et ungdomssanktionsforløb.
 den unge kan anses for ”uegnet” for eksempel, hvis den unge har en psykisk lidelse og derfor ikke kan nås med eller drage nytte af socialpædagogisk behandling.
Omfang/varighed



Tildeling




samlet varighed for ungdomssanktion er 24 måneder, fordelt på:
1. max. 12 måneder i sikret regi
2. max. 18 måneder sammenlagt på sikret afdeling og åben døgninstitution eller opholdssted.
Perioder hvor den unge er rømmet, er varetægtsfængslet eller afsoner i anden sag tæller ikke
med.
ungdomssanktion idømmes af retten, efter indstilling fra Myndighed og indholdet udmøntes i
Myndighed
Myndighed udpeger en koordinator
Koordinatorfunktionen fastlægges efter individuel vurdering:
o opgaven varetages i Ungehuset
o koordinator købes ad hoc - eksternt
o sagsbehandler er koordinator
o en medarbejder på anbringelsesstedet er koordinator
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Kvalitetskrav til leverandør
Leverandør skal være godkendt af socialtilsynet og opført på Tilbudsportalen
Lovkrav SL § 57 d
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Anbringelse udenfor hjemmet uden samtykke (SL 58)
Formål




Indhold






at barnet/den unge er i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på barnets/den unges sundhed eller udvikling
at gennemføre den foranstaltning Myndighed har vurderet kan afhjælpe barnets/den unges
vanskeligheder og det ikke er muligt at opnå samtykke fra forældremyndighedsindehaverne eller den unge, der er fyldt 15 år

at det ved en børnefaglig undersøgelse (§ 50) er godtgjort at barnet/den unge vil lide alvorlig skade på sundhed og/eller udvikling såfremt barnet/den unge ikke anbringes udenfor hjemmet
sagen forelægges Børne-og Ungeudvalget af Myndighed med en redegørelse for
o forældrekompetencer
o barnets/den unges trivsel og udvikling
o barnets behov for behandling
i redegørelsen indgår tillige om der åbenbar risiko for m barnet/den unge lider alvorlig
skade pga.:
o utilstrækkelig omsorg for/eller behandling af barnet/den unge
o overgreb som barnet/den unge har været udsat for
o misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos
barnet/den unge
o andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet/den unge

Målgruppe/tildelingskriterier
 børn/unge der er i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og/eller udvikling
og hvor der ikke kan opnås samtykke til foranstaltning fra forældremyndighedsindehavere
eller den unge, der er fyldt 15 år.
Omfang/varighed
 så længe formålet for indsatsen tilsiger det, dog længst til den unge fylder 18 år
Tildeling
 Børne- og Ungeudvalget efter indstilling fra Myndighed
Andet






Forældrene og den unge får tildelt advokatbistand. De har ret til hver sin advokat
(SL § 72)
Forældrene tildeles støtteperson (§ SL 54)
Der kan ikke fastsættes egenbetaling fra forældre (bekendtgørelse nr. 712 af 19.6.2013)
Der træffes afgørelse om samvær (SL § 71)

Lovgrundlag SL § 58
Diverse principafgørelser
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Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke (SL § 63)
Formål

Indhold



at sikre behandling af børn/unge hvor forældremyndighedsindehaveren undlader at
lade et barn/en ung undersøge/behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet/den unge for betydelig varig nedsat funktionsevne



indlæggelse/ambulant behandling på hospital uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren
dele af behandling som forældremyndighedsindehaveren modsætter sig under indlæggelse med samtykke (fx blodtransfusion)



Målgruppe/tildelingskriterier
 børn/unge med en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet/den
unge for betydelig og varig funktionsnedsættelse, hvor forældremyndighedsindehaveren modsætter sig undersøgelse/behandling
Omfang/varighed
 så længe formålet tilsiger det

Tildeling

Andet



Børne- og Ungeudvalget efter indstilling fra Myndighed



Foranstaltningen forudsætter tilslutning fra den behandlende overlæge

Lovgrundlag SL § 63
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Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser (SL § 68, 68 a)
Formål





Indhold






at et anbragt barn/t ung først kan hjemgives når Myndighed har truffet afgørelse
om hjemgivelse og om hjemgivelsesperiodens længde. I særlige tilfælde kan
Myndighed beslutte, at der ikke skal være en hjemgivelsesperiode.
at sikre en skånsom og planlagt hjemgivelse for barnet/den unge
at forberede evt. støtte til barnet/den unge eller forældre efter hjemgivelsen

i tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et
barn eller en ung, der er anbragt med samtykke efter § 52, stk. 1, skal Myndighed
tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes.
det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke efter §
52, stk. 1, anmoder om at blive hjemgivet
Myndighed skal fastsætte længden af en hjemgivelsesperiode. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder, og længden fastsættes under hensyn til:
o muligheden for at sikre en skånsom og planlagt hjemgivelse for barnet eller den unge
o forberedelse af eventuel støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 5 eller 6
o kommunens mulighed for at foretage en vurdering af, om der er grundlag
for at træffe afgørelse efter § 58 eller § 68 a (barnet har været anbragt
udenfor hjemmet i mindst 3 år) i situationer, hvor forældrene har tilbagekaldt et samtykke til en frivillig anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7

Målgruppe/tildelingskriterier
Børn og unge anbragt udenfor hjemmet med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og unge over 15 år, der anmoder om hjemgivelse
Omfang/varighed
 7 dage fra anmodning om hjemgivelse fremsættes
 Hjemgivelsesperioden kan max. vare i 6 måneder
Tildeling

Myndighed

Lovgrundlag SL § 68 og 68a
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Tvangsbortadoption af anbragte børn (SL § 68d, 68e og 68 f)
Formål

Indhold



i forbindelse med en afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung uden for
hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 52, stk. 1, eller § 58, hvor det må antages, at
barnet eller den unge vil være anbragt i en længere årrække, skal Myndighed
overveje, om hensynet til kontinuitet og stabilitet i barnets eller den unges opvækst
taler for, at barnet/den unge i stedet bliver adopteret



Hvis myndighed vurderer, at adoption af et barn eller en ung ikke kan gennemføres med samtykke fra barnets eller den unges forældre og at adoption vil kunne
gennemføres uden samtykke fra forældrene forelægger Myndighed sagen for Børne- og Ungeudvalget
Indstillingen skal indeholde følgende:
o Den børnefaglige undersøgelse
o Handleplanen
o En redegørelse for, at betingelserne for adoption uden samtykke er opfyldt.
o Oplysninger om barnets eller den unges holdning til den påtænkte adoption



Målgruppe/tildelingskriterier
 Børn/unge hvor det må antages, at barnet/den unge vil være anbragt i en længere
årrække og hvor kontinuitet og stabilitet i barnets/den unges opvækst taler for, at
barnet/den unge i stedet bliver bortadopteret
Tildeling
1. Myndighed indstiller til Børne- og Ungeudvalget
2. Børne- og Ungeudvalget kan, hvis mindst 4 af 5 medlemmer af udvalget stemmer
for, indstille skriftligt og begrundet til Ankestyrelsen, at barnet bortadopteres.
Kvalitetskrav til leverandør
Adoptivforældrene skal være godkendt til adoption af Statsforvaltningen

Lovgrundlag

SL § 68 d, e, f
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Ændring af anbringelsessted (SL § 69)
Formål





Indhold






for at sikre at formålet med en anbringelse opfyldes, skal Myndighed på baggrund
af det løbende personrettede tilsyn med barnet/den unge på anbringelsesstedet,
træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted, når formålet med anbringelsen
ikke ses at kunne opnås i den eksisterende anbringelse
kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12
år

Kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, skal Børn- og Ungeudvalget
træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted
Ved afgørelsen skal Børn-og Ungeudvalget under hensyntagen til formålet med
anbringelsen og barnet og den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere,
om barnet/den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted. Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes herefter af
Myndighed.
Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted,
skal Myndighed udarbejde en indstilling, der indeholder:
o den seneste handleplan
o barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet, jf. § 48,
o en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den
unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, under fortsat ophold på det aktuelle
anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov
for støtte,
o en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til
at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for
nære og stabile voksenrelationer,
o en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted, jf. stk. 5, og
o øvrige nødvendige oplysninger.

Målgruppe/tildelingskriterier
 børn/unge anbragt udenfor hjemmet, hvor formålet med anbringelsen ikke kan
opnås i det aktuelle anbringelsessted
Tildeling

Børne- og Ungeudvalget efter indstilling fra Myndighed, eller Myndighed ved samtykke.

Kvalitetskrav til leverandør
Anbringelsessted skal være godkendt af Socialtilsynet og opført på Tilbudsportalen eller konkret godkendt af BF
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Lovgrundlag

SL § 69
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Samvær og kontakt (SL § 71)
Formål




Indhold





at sikre samvær og kontakt mellem barn/den unges og det biologiske forældre og netværk – herunder søskende, bedsteforældre og øvrige familiemedlemmer – under anbringelse udenfor hjemmet
Myndighed skal under hensyntagen til barnet/den unges bedste og under hensyntagen
til beskyttelsen af barnet/den unges sundhed og udvikling og beskyttelse af barnet/den
unge mod overgreb sørge for, at forbindelsen mellem barnet/den unge og forældrene/netværket holdes ved lige

Myndighed skal, hvis nødvendigt, træffe afgørelse om omfang og udøvelse af kontakt
og samvær og fastsætte nærmere vilkår for dette
ved afgørelsen lægges særlig vægt på indholdet og formålet med anbringelsen og barnets behov for samvær med familie og/eller netværk
forældrenes evne til at se, imødekomme og have omsorg for barnet og acceptere de
vilkår barnet lever under

Målgruppe/tildelingskriterier


anbragte børn og deres forældre/netværk

Omfang/varighed




Tildeling



der træffes afgørelse om omfang og varighed i hvert enkelt tilfælde
der kan træffes afgørelse om, at samværet er støttet eller overvåget (ved overvågning
skal der ikke foreligge samtykke fra forældremyndighed, Børne- og Ungeudvalget
træffer beslutning)
Børne- og Ungeudvalget kan træffe afgørelse om afbrydelse af samvær, brev-, mailog telefonkontakt

Myndighed/ Børn- og Ungeudvalget

Kvalitetskrav til leverandør

Andet



samværskonsulenter udarbejder statusudtalelser min. hver 3. måned



ved manglende samtykke indstiller Myndighed til Børne- og Ungeudvalgets beslutning
samværskonsulenter hører under Børne- Familiehusets Støttekorps



Lovgrundlag

SL § 71 stk. 1 – 8
SL § 75
SL § 123 stk. 2
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Advokatbistand og aktindsigt (SL § 72)
Formål





advokatbistand: støtte forældremyndighedens indehaver og børn, der er fyldt 12 år i
forbindelse med mødet i Børne-og Ungeudvalget, således at det sikres, at forældrene
får tilstrækkelig adgang til at gøre indsigelse med hensyn til sagens faktiske og retlige
omstændigheder, inden der træffes afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger
aktindsigt: at give forældremyndighedsindehaveren mulighed for, at gøre sig bekendt
med sagens akter

Indhold


















Advokatbistand:
skal tilbydes forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, gratis
advokatbistand under en sag om:
gennemførelse af en undersøgelse efter § 51
anbringelse uden for hjemmet efter § 58
opretholdelse af en anbringelse efter § 62
gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63
videreførelse af en anbringelse efter § 68 a
godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3
ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58
afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5
brev og telefonkontrol efter § 123, stk. 2
anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1
tilbageholdelse efter § 123 c
flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4
Aktindsigt:
Myndighed har vejledningsforpligtigelse om de rettigheder, der følger af Forvaltningsloven herunder retten til aktindsigt i den enkelte sag samt omfanget og formen
for afgørelser
Der foretages konkret vurdering af, om undtagelsesbestemmelserne fra aktinsigt skal
bringes i anvendelse for at beskytte barnet/den unge når det har betroet sig til offentlig
ansatte eller andre om forholdene i hjemmet.

Målgruppe/tildelingskriterier





Advokatbistand:
Forældre og børn over 12 år hvor det påtænkes at indstille til Børne- og Ungeudvalget
at træffe tvangsmæssig beslutning om foranstaltning
Aktindsigt:
Forældremyndighedsindehavere har ret til aktindsigt til enhver tid

Omfang/varighed




Advokatbistand:
Under sagens behandling op til Børne- og Ungeudvalgets beslutning og i klageprocessen
Aktindsigt:
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Tildeling



Forældremyndighedsindehaveren har ret til at modtage kopi af sagens akter indenfor 7
dage efter anmodning



Myndighed

Kvalitetskrav til leverandør



Andet

Lovgrundlag



Myndighed udleverer advokatliste over advokater i nærområdet. Såfremt der vælges
anden advokat påhviler det forældremyndighedsindehaveren selv at betale for advokatens transport til og fra Bornholm

Retten til gratis advokatbistand omfatter derfor ikke situationer, hvor der endnu ikke
er berammet møde i børn og unge-udvalget, eller hvor kommunalbestyrelsen fortsat
arbejder med forældremyndighedens indehaver på at finde en løsning og således endnu ikke har truffet beslutning om at beramme et møde i børn og unge-udvalget.

SL § 72
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Foreløbig afgørelse om tvangsforanstaltninger (SL § 75)
(Formandsbeslutning)
Formål

Indhold




at sikre barnet ved akut opstået viden om at et barn/en ung er i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed eller udvikling
betingelsen for at træffe en foreløbig afgørelse er, at en afgørelse om iværksættelse af
den pågældende foranstaltning m.v. af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige
behov ikke kan afvente forelæggelse for børn og unge-udvalget



formanden for Børne- og Ungeudvalget kan træffe foreløbige afgørelse om:
















gennemførelse af en undersøgelse efter § 51
anbringelse uden for hjemmet efter § 58
gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63
videreførelse af en anbringelse efter § 68 a
ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58
afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5
flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4
brev og telefonkontrol efter § 123, stk. 2
anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1
tilbageholdelse efter § 123 c
Formandsbeslutningen skal indenfor 24 timer gives skriftligt til forældremyndighedsindehaveren
Iværksættelse vil være det tidspunkt hvor afgørelsen føre ud i livet
I tilfælde hvor afgørelsen ikke umiddelbart kan effektueres, fordi barnet holdes skjult,
vil iværksættelsen være det tidspunkt hvor Myndighed tager skridt til iværksættelse af
afgørelse fx ved at anmode politiet om bistand til at få barnet eller den unge eftersøgt.
Hvis det ikke er muligt at overbringe meddelelsen til forældremyndighedsindehaveren, fordi det ikke har været muligt at lokalisere den pågældende, selvom der har været gjort en aktiv indsats, vil dette ikke ugyldighedsgrund

Målgruppe/tildelingskriterier
 Børn/unge i akut åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed eller udvikling
Omfang/varighed



Tildeling




formandsbeslutninger skal kunne foretages alle ugens dage og hele døgnet
Myndighed skal snarest muligt og senest 7 dage efter at afgørelsen er truffet forelægges Børne-og Ungeudvalget til godkendelse
7 dages fristen beregnes fra iværksættelsen
indenfor 4 uger skal sagen atter forlægges Børne- og Ungeudvalget mhp. en egentlig
behandling af tvangsgrundlaget i.f.t foranstaltning og afhjælpning af barnets/den unges vanskeligheder



Myndighed indstiller til Børne- og Ungeudvalget
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Kvalitetskrav til leverandør


Myndighed er forpligtiget til at stille et beredskab til rådighed døgnets 24 timer året
rundt. Kontakt til rådighedsvagt sker via politiet

Andet
Lovgrundlag SL § 75
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Efterværn – kontaktperson m.v. (SL § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og stk. 5)
Formål

Indhold

Særlig støtte, der skal sikre, at unge, der har haft iværksat foranstaltninger efter SL § 52, stk. 3
nr. 6 og 7 samt § 58 umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan bibeholde støtte, til den unge fylder 23 år max.




støtten omfatter en fast kontaktperson
der kan enten være tale om opretholdelse af en allerede udpeget kontaktperson eller
udpegning af en ny
foranstaltningen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig

Målgruppe / tildelingskriterier
Der er tre muligheder for at få tildelt en kontaktperson:
1. unge, der op til det fyldte 18. år har haft en fast kontaktperson og hvor der fortsat
skønnes at være et behov, og den unge er indforstået med handleplansmålene
2. unge, der er eller har været anbragt uden for hjemmet i plejefamilie eller opholdssted/døgninstitution umiddelbart op til det fyldte 18. år, og hvor der fortsat skønnes at
være et behov for støtte, og den unge er indforstået med handleplansmålene.
Disse to muligheder for tildeling af en kontaktperson tildeles som udgangspunkt til unge med
et spinkelt eller manglende netværk, således at den unge eksempelvis får mulighed for at
tale med en voksen person, der kan hjælpe med at skabe en mere glidende overgang til voksentilværelsen.
Det er afgørende for bevilling af efterværn at der sker en udvikling i den unges selvstændige
liv i løbet af den periode hvor efterværnet tildeles.
Udgangspunkt for bevilling af efterværn er i øvrigt:
 at det bidrager til en bedre indføring på arbejdsmarkedet
 at det giver støtte til gennemførsel af en uddannelse
 at det giver en mere glidende overgang til selvstændig bolig

3. Unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller har været anbragte uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og som ikke tilbydes støtte i form af en
opretholdelse af et døgnophold, skal have tilbud om en fast kontaktperson frem til det
23. år.
Målgruppen omfatter ikke unge med varige og indgribende funktionsnedsættelse, hvor der er
udsigt til at være behov for en indsats udover det 23. år i form af ophold i botilbud for
voksne.
Omfang/varighed





kontaktperson i forbindelse med efterværn tildeles for et halvt år ad gangen
foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt
hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes
der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned
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Tildeling




Myndighed. Indstilling hertil foretages senest af sagsbehandler når den unge fylder 17½ år
med baggrund i en konkret individuel vurdering
Der indledes samarbejde med Psykiatri og Handicap (voksenområdet) efter aftale på Det
Koordinerende Ungeudvalg med henblik på at tilrettelægge en god overgang for de unge,
der ikke er i målgruppen for efterværn.

Kvalitetskrav til leverandør
 Ydelsen leveres af ungekonsulent fra Ungehuset eller Støttekorpset fra Børne- og Familiehuset
 Fast kontaktperson arbejder ud fra de angivne mål i handleplanen med henblik på at
gøre den unge i stand til at tage vare på egen livssituation så hurtigt som muligt.
 I forbindelse med opfølgningsmøde på handleplanen udarbejder kontaktpersonen en
skriftlig status
 Hvis der er behov for at ændre handleplansmålene, skal kontaktpersonen kontakte
sagsbehandleren.

Andet

Der fastsættes ikke egenbetaling for den unge til en fast kontaktperson. Den unge skal selv
afholde følgeudgifter i forbindelse med samværet med kontaktpersonen

Lovgrundlag SL § 76
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, kapitel 18, pkt. 489 - 498
Diverse principafgørelser fra Ankestyrelsen, herunder 95-13,
233-10, 66-13 m.fl.
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Efterværn – kontaktperson - unge på eget værelse (SL § 76, stk. 6)
Formål
Særlig støtte, der skal sikre, at unge, der har været anbragt i eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted jf. § 66 stk.1 nr. 4, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 19.
år.
Indhold





støtten omfatter en fast kontaktperson
der kan enten være tale om opretholdelse af en allerede udpeget kontaktperson eller
udpegning af en ny
foranstaltningen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig

Målgruppe/tildelingskriterie


unge, der op til det 18. år har været anbragt på eget værelse eller kollegie og som ikke
visiteres til fortsat døgnophold

Det er afgørende for bevilling af efterværn at der sker en udvikling i den unges selvstændige
liv i løbet af den periode hvor efterværnet tildeles
Udgangspunkt for bevilling af efterværn er i øvrigt:
 at det bidrager til en bedre indføring på arbejdsmarkedet
 at det giver støtte til gennemførsel af en uddannelse
 at det giver en mere glidende overgang til selvstændig bolig
Omfang og varighed
 kontaktperson i forbindelse med efterværn tildeles for et halvt år ad gangen
 foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt
 hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes
 der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hver 3. måned
halve år
 støtten kan max. ydes frem til det fyldte 19. år
Tildeling

Bevilling gives af Myndighed og afgørelse træffes i forbindelse med afgørelse om efterværn
senest når den unge er 17 ½ år.

Leverandør Ungehuset
Andet

Lovbestemt ydelse, som skal gives hvis den unge ikke fortsat er anbragt på eget værelse

Lovgrundlag SL § 76 stk. 6

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie 2016

Side 84

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie

Efterværn – døgnophold og udslusning (SL § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
(tilbud 18-22 år)
Formål

Formålet er at sikre, at unge, der har haft iværksat hjælpeforanstaltninger forud for det 18. år i
form af anbringelse uden for hjemmet, kan bibeholde en form for støtte frem til det fyldte 23.
år, med henblik på at sikre en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Indhold

Foranstaltningen kan omfatte fortsættelse af døgnophold eller udslusning på det hidtidige
anbringelsessted.

Målgruppe / tildelingskriterier
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge, der skønnes at have behov for støtte ud
over det 18. år, herunder:
 unge med svære adfærdsvanskeligheder
 unge med misbrugsproblemer
 unge med psykosociale vanskeligheder
 sent udviklede unge med behov for støtte til social og personlig udvikling
Det skal endvidere være vurderingen, at
 efterværn vil være af væsentlig betydning for at den unge kan opnå selvstændig tilværelse
 der skal være udsigt til positiv udvikling (men ikke nødvendigvis, at den unge bliver
helt selvhjulpen efter det fyldte 23. år).
 den unge skal selv ville det og samarbejde omkring handleplanen
 støtten vil bidrage til en god overgang til et selvstændigt voksenliv
Målgruppen omfatter ikke unge med varige og indgribende funktionsnedsættelse, hvor der er
udsigt til at være behov for en indgribende indsats udover det 23. år.
Omfang/varighed





Tildeling

Kan tildeles i alderen 18 – 22 år. Der foretages en opfølgning af indsatsen hver 3. måned.
Det er afgørende, at der foregår en udvikling i den unges liv i løbet af den periode,
hvor der fortsat er iværksat støtte overfor den unge. Det betyder, at det forventes, at
foranstaltningen løbende udfases.
Foranstaltningen kan maksimalt tildeles, til den unge fylder 23 år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at
formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.

Beslutning om efterværn for egne borgere træffes i Myndighed, senest når den unge fylder
17½ år. Der indledes samarbejde med Psykiatri og Handicap (voksenområdet), når den unge
fylder 16 ½ år, med henblik på at tilrettelægge en god overgang.
For unge, der vil få anden opholdskommune efter det fyldte 18. indstiller Myndighed , ny
handlekommune beslutter.

Kvalitetskrav til leverandør
Anbringelsesstedet skal være godkendt af socialtilsynet og opført på Tilbudsportalen. Et værelse / en hybel skal være konkret godkendt af beliggenhedskommunen
Andet

Der fastsættes egenbetaling for den unge efter reglerne i SL
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§ 159. Se bilag 5
Lovgrundlag SL §§ 76 og 159.
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt
for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år, nr.
712 af 19/6 2013.
Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres
familier, kapitel 18, pkt. 489 - 498
Diverse principafgørelser fra Ankestyrelsen, herunder 95-13,
233-10, 66-13 m.fl.
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Efterværn – døgnophold og udslusning (tilbud 18-22 år) (SL § 76 a)
Formål

Indhold



At tilbyde unge i alderen 18 – 22 år med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsevne fortsat døgnophold i plejefamilie, når dette har væsentlig
betydning for den unges behov for støtte og den unge er indforstået hermed






fortsat ophold i hidtidig plejefamilie
ophold i ny plejefamilie, der har nær relation til den unge (netværk)
bidrage til god overgang til voksenlivet
fokus på omsorg og på forberedelse til den unges næste boform

Målgruppe/tildelingskriterier
 unge mellem 18 og 22 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der
har været anbragt op til det 18. år i plejefamilie
Omfang/varighed




Tildeling



ophører når opholdet ikke længere opfylder sit formål under hensyn til den
unges behov for støtte dog senest når den unge fylder 23 år
opfølgning sker hver 3. måned
handleplanen skal indeholde tids- og overgangsplan til voksentilbud

Myndighed. Indstilling hertil foretages af sagsbehandler når den unge fylder 17½ år
med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i resultaterne
af den børnefaglige undersøgelse iht. SL § 50.

Kvalitetskrav til leverandør



Plejefamilien skal være godkendt af socialtilsynet og opført på Tilbudsportalen eller
konkret godkendt af beliggenhedskommunen
Se i øvrigt Partnerskabsaftale med Familieplejen Bornholm

Andet
Lovkrav

SL § 76 a.
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Handleplan (SL § 140)
Formål





Indhold





handleplanen er skal forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og
problemer der skal handles på og gøres en indsats i forhold til og angive, hvad målene er for denne indsats
at der opsættes konkrete mål for indsatsen
handleplanen er en forlængelse af den børnefaglige undersøgelse og skal udarbejdes
i umiddelbar forlængelse af- og på baggrund af den børnefaglige undersøgelse (SL §
50) med udgangspunkt i de udækkede behov, der er fremkommet via undersøgelse

handleplanen skal indeholde konkrete mål for barnet/den unges trivsel og udvikling
målene skal være i overensstemmelse med det overordnede formål med indsatsen
for unge der er fyldt 16 år opstilles mål for den unges overgang til voksenlivet, herunder i.f.t. beskæftigelse og uddannelse så den unge bliver så godt forberedt til senere at leve en så selvstændig voksentilværelse som muligt

Målgruppe/tildelingskriterier









Alle børn/unge, der får udarbejdet en børnefaglig undersøgelse og hvor denne viser
udækkede behov hvor der er brug for en indsats idenfor servicelovens område
Såfremt den børnefaglige undersøgelse viser at barnets problemer kan afhjælpes
med en mindre indgribende eller forebyggende indsats afsluttes sagen i Myndighed
Der skal dog altid udarbejdes handleplan:
før der træffes afgørelser om foranstaltninger efter servicelovens § 52 og § 76 over
for et barn eller en ung, der har behov for særlig støtte
før der træffes afgørelse om foranstaltninger efter § 52 over for vordende forældre,
hvor det må formodes, at det kommende barn vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen
når et barn eller en ung under 18 år har et behandlingskrævende stofmisbrug
når et barn eller en ung under 18 år har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig
kriminalitet
hvis forældrene til et barn eller en ung, som skal anbringes, ønsker en særskilt plan
for den støtte, som forældrene gives
ved varetægtssurrogat

Omfang/varighed



Handleplan skal være udarbejdet senest 4 måneder efter viden om barnets/den unges
vanskeligheder – altså parallelt med den børnefaglige undersøgelse

Tildeling
Myndighed

Andet

Handleplaner udarbejdes i DUBU

Lovgrundlag

SL § 140
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Underretning SL § 155
Formål





Indhold










Myndighed skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning vurdere, om
underretningen giver grund til at antage, at der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet/den unge.
Myndighed skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle
indkomne underretning med henblik på at afklare, om et barn/en ung trænger til særlig støtte
Dette omfatter dels de underretninger, som giver anledning til akutte foranstaltninger og dels de underretninger, som ikke gør.

der skal sendes kvittering til underretter indenfor 6 hverdage efter modtagelsen
risikovurdering foretages indenfor 24 timer (se faglig standard) 24 timers vurderingen
skal særligt have fokus på sikkerhedsaspektet for barnet, herunder hvornår børnesamtalen skal afholdes
vurdering af behov for akutte foranstaltninger for at sikre barnet
forældremyndighedsindehaveren orienteres om underretningens indhold og forventet
sagsbehandlingsplan (familiemøde)
der kan være tilfælde, hvor yderligere uddybning af underretning er nødvendig for, at
kunne foretage 24-timers vurdering
såfremt der ikke er behov for akut indsats udarbejdes tidsplan for indhentning af yderligere oplysninger til brug for genvurderingen (”nye øjne”)
socialfaglig vurdering på baggrund af evt. tidligere akter, aktuel underretning og de
fundne forhold
orientering til underretter i offentligt hverv om, hvorvidt der udarbejdes børnefaglig undersøgelse og/eller eventuelle foranstaltninger - herunder type af foranstaltninger

Målgruppe/tildelingskriterier


Alle børn/unge der er genstand for en underretning uanset om underretningen modtages
anonymt, fra en samarbejdspartner eller fra en anden kommune

Omfang/varighed



Der foretages en socialfaglig vurdering på baggrund af underretningens indhold og indsamlede oplysninger. Den samlede sagsbehandlingstid må ikke overstige 4 uger med
mindre der er ganske særlige forholde der gør at udredningen ikke kan færdiggøres

Tildeling
Myndighed

Andet



Pjece om retssikkerhed udleveres på familiemødet.

Lovgrundlag
SL § 155
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Bilag 1 - § 41 merudgifter
De mest anvendte merudgiftsydelser og rammen for deres bevilling
Aflastning i hjemmet:
Familier til børn med funktionsnedsættelse har i varierende omfang behov for aflastning i hjemmet. Der
er flere aflastningsmuligheder:
Selvantaget barnepige/ hjemmepasser. Som udgangspunkt skal familien selv finde en person der kan varetage opgaven. Hvis det ud fra en konkret vurdering besluttes at der kan bevilges selvantaget barnepige
gælder følgende:
Personen skal som hovedregel være fyldt 18 år
Der kan normalt ydes op til 3 timer ugentlig privat selvantaget barnepige. Den bevilgede merudgift udgør forskellen mellem løntrin 11 (udgift til barnepige) og fratrukket 75 kr. i timen når barnet er under 10
år (den udgift forældre normalt har til barnepige). Hvis aflastningsbehovet er større, skal dette vurderes
efter de øvrige aflastningsbestemmelser.
Er forældrene skilt, forventes det som udgangspunkt, at de kan aflaste hinanden.
Forældrene er arbejdsgivere og ydelsen udbetales til dem som en merudgift. Det er således dem der afholder udgiften til hjælpen.
Under 3 timer per uge:
Udgiften indregnes i standardbeløbet. Forældrene gøres opmærksom på at løn som selvantaget barnepige
er skattepligtig.
Over 3 timer pr. uge:
Der udleveres timeopgørelsessedler til forældrene, som den selvantagne barnepige udfylder og underskriver. Udgiften udbetales til forældrene, der så afholder lønnen til passeren. Igen husk at gøre opmærksom at lønnen er skattepligtig.
Aflastning udenfor hjemmet i medfør af § 52.3.5 og § 84:
Denne aflastningsform behandles under handleguide vedr. aflastning (se denne)
Astma/ Allergi
Børn/unge med astma/allergi er normalt ikke omfattet af målgruppen.
Barnepige:
Følger samme regler som Selvantaget barnepige under aflastning.

Befordring/kørsel:
Der kan ydes tilskud til befordring til forskellige formål i det omfang, det vurderes at være en nødvendig
følge af barnets funktionsnedsættelse.
Kørsel efter nedenstående anvendes kun i det omfang, udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning
(sundhedsloven, folkeskoleloven m.fl.)
A. Der ydes fuld støtte til transport med offentligt transportmiddel
B. Hvis borgeren benytter egen bil, ydes kilometertakst efter statens lave kørselstakst
C. Hvis borgeren ikke har egen bil, og ikke mulighed for at benytte offentligt
transportmiddel, ydes udgift til kørsel med taxa.
Kørsel til behandling / kontroller
Der kan ydes merudgifter hertil, hvis der er tale om mindst 4 årlige behandlinger og dermed
mere end hvad andre forældre skal køre deres barn til.
Hjælp efter sundhedsloven
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Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling findes Sundhedslovens § 171 samt i den tilhørende bekendtgørelse nr. 959 af 29/8 2014.
Regionen yder befordringsgodtgørelse til barnet / den unge, hvis dennes tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. Sundhedsloven dækker som udgangspunkt altid befordringsudgifter, hvis afstanden overstiger 50 km. Regionen yder befordringsgodtgørelse til
en ledsager efter bekendtgørelsens §§ 23, 26 og 27, i det omfang barnet / den unge er omfattet
af reglerne om befordring.
Hjælp efter servicelovens § 41 som merudgift.
Hvis befordringen ikke dækkes efter sundhedsloven, kan hjælpen ydes efter SL § 41. Der kan
undtagelsesvis ydes befordringsgodtgørelse efter SL § 41 til forælder
nr. 2. Det kan komme på tale i situationer, hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at
begge forældre ledsager barnet, eks. fordi det er nødvendigt under selve
befordringen eller fordi begge forældre skal orienteres samtidigt ved en undersøgelse/behandling.
Kørsel i fritid
Kørsel til fritidsaktiviteter:
Der ydes kørsel til fritidsaktiviteter i nærområdet 1-2 gange ugentlig. Der ydes kørsel til aktiviteter uden for nærområdet efter en individuel vurdering.
Kørsel til familie og venner:
Der ydes kørsel til familie og venner i nærområdet 1 gang om ugen.
Der ydes kørsel til familie og venner udenfor nærområdet 4 gange om året.
Nærområdet forstås som 10 km. fra bopælen.
Kørsel til skole / dagtilbud
Kørsel mellem specialskole / særligt dagtilbud og hjemmet dækkes som oftest af tilbuddet /
efter Undervisningsministeriets regler om befordring, hvis transporten af barnet er nødvendig.
Der kan kun undtagelsesvis blive tale om merudgifter hertil efter SL
§ 41.
Biler – drift
Hjælp til anskaffelse af bil til befordring af børn og unge med funktionsnedsættelse kan ikke
ydes efter SL § 41, men evt. efter reglerne i SL § 114.
I beregning af merudgifter til drift af en bevilget bil tages der udgangspunkt i 3 forskellige situationer:
Handicapbil som ekstrabil.
Alle udgifter regnes som merudgifter: forsikringer, reparationer, vinterdæk mv.
Kørslen deles op i formålsbestemt og ikkeformålsbestemt kørsel.
Formålsbestemt kørsel:
 Formålsbestemt kørsel er relateret til barnet med funktionsnedsættelsen. Det kan
f.eks. være kørsel til undersøgelser, kontrol mv.
 Denne kørsel dækkes med den faktiske udgift til brændstof. Det vil sige, at man finder
ud af, hvor langt bilen kører pr. liter, og hvad en liter brændstof
koster (www.benzinpriser.dk).
Ikke-formålsbestemt kørsel:
 F.eks. kørsel til indkøb, familiebesøg mv.
 Denne kørsel dækkes med forskellen i faktisk udgift til brændstof til handicapbilen
minus faktiske udgifter til kørsel i familiens almindelige bil.
Kørsel uden barn dækkes ikke.
Handicapbil i stedet for almindelig bil.
Her medregnes:
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Forskellen mellem f.eks. nuværende forsikring og tidligere forsikring. Det samme gælder reparationer og vinterdæk mv.
Kørslen deles op i formålsbestemt og ikkeformålsbestemt kørsel.
Formålsbestemt kørsel:
 Formålsbestemt kørsel er relateret til barnet med funktionsnedsættelsen. Det kan
f.eks. være kørsel til undersøgelser, kontrol mv.
 Denne kørsel dækkes med den faktiske udgift til brændstof. Det vil sige, at man finder
ud af, hvor langt bilen kører pr. liter, og hvad en liter brændstof
koster (www.benzinpriser.dk).
Ikke-formålsbestemt kørsel:
 F.eks. kørsel til indkøb, familiebesøg, på arbejde mv.
 Denne kørsel dækkes med forskellen i faktisk udgift til brændstof til handicapbilen
minus faktiske udgifter til kørsel i familiens almindelige bil.
Kørsel uden barn dækkes ikke.

Hvis familien ikke havde bil tidligere:
Det skal vurderes, hvorvidt det er sandsynligt, at familien ikke ville have anskaffet sig bil ud
fra den betragtning, at de fleste familier anskaffer sig bil, når de får børn. Valget af stedet for
bopælen i forhold til begge forældres arbejde og barnets daginstitution/skole i bopælsdistriktet
skal i denne forbindelse også tages i betragtning.
Hvis det er vurderes, at familien ikke ville have anskaffet sig bil gør følgende sig gældende:
 Alle udgifter regnes som merudgifter: forsikringer, reparationer, vinterdæk mv.
 Al kørsel dækkes med den faktiske udgift til brændstof.
 Tidligere udgifter til offentlig transport (f.eks.månedskort til bus) fratrækkes.
Kørsel uden barn dækkes ikke.
Generelt for de tre typer:
Ved førstegangsberegning skal det vurderes, hvorvidt der er en forskel mellem den bevilgede
bil og den faktisk købte bil, og om der er afledte udgifter heraf, der ikke kan betragtes som
merudgifter.
Eksempel:
Familien vælger en større bil end bevilget. Dette medfører en større udgift til drift af bilen.
Ved beregning af merudgifterne tages udgangspunkt i den bevilgede bil.
Ved førstegangs beregning af merudgifter til handicapbil udarbejdes beregningerne til kørsel
på baggrund af skøn baseret på de første 3 måneder.
Sagsbehandleren kan anmode om et kørselsregnskab.
Ved revurdering tages udgangspunkt i kørslen det foregående år.
Der tages ligeledes udgangspunkt i, at en familie almindeligvis kører 20.000 km årligt.
Det fremgår af regninger fra reparationer, hvor meget bilen har kørt.
Hvis der er tale om større børn med funktionsnedsættelse, kan udgifter til offentlig transport
ved kørsel til besøg hos venner og til fritidsinteresser fra trækkes merudgiftsbeløbet.
Skader og hærværk og Falck-abonnement dækkes som udgangspunkt ikke.
Der ydes ikke merudgifter til
 Afdrag
 Udligningsafgift på dieselbil
 Grønne afgifter
 Reparation af handicapindretninger i bilen.
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Serviceniveauet for dækning af ikke-formålsbestemt kørsel fremgår af punktet Befordring /
kørsel.
Boligskift / boligændring
Der kan dækkes merudgifter ved en flytning, som er betinget af nedsat funktionsevne eller
kronisk/langvarig lidelse hos barnet/den unge efter SL § 41.
Bestemmelsen er dog subsidiær til SL § 116 stk. 2.
Eksempler på hjælp efter SL § 41:
 Indskud i en ny lejebolig
 Salgsomkostninger, f.eks. ejendomsmæglersalær
ved salg af hidtidig bolig
 Leje af flyttebil
 Flytning af telefon mv.
 Dobbelt boligudgift i forbindelse med flytning til
en handicapegnet bolig
 Forhøjede drifts- og forbrugsudgifter som følge
af boligskiftet, f.eks. varme

Behandlingsredskaber
Der kan normalt ikke ydes hjælp til behandlingsredskaber. Disse udgifter skal som udgangspunkt afholdes af sygehusvæsenet. Hovedprincippet er at et hjælpemiddel kan betragtes som et behandlingsredskab,
når der er tale omen midlertidig tilstand, og når hjælpemidlet udleveres under kontrol af sygehuset.
Sygehusapparatur er følgende redskaber:
-

Hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus og anvendes
i reglen under kontrol af sygehuset, ind til tilstanden er stationær. Hvis der efter behandlingen er permanent brug for det pågældende hjælpemiddel skal det ydes efter Servicelovens § 112

-

Apparatur som ordineres af sygehuset under indlæggelse og anskaffes til mere eller
mindre permanent brug i hjemmet efter udskrivelsen, men hvor patienten har fået undervisning i brugen på sygehuset eller er under en vis kontrol af dette.

Beklædning
Der kan ydes hjælp til tøj, som skal udformes på en særlig måde, eller til ekstra beklædning/ sko som er
nødvendig på grund af ekstraordinært slid p grund af barnets færden, og / eller fordi det skal vaskes ofte
på grund af urenlighed. Alle forældre har udgifter til tøj pga. slitage eller bortkomst, hvilket ikke er en
merudgift. Der skal således anlægges en konkret individuel vurdering. Vurderingen af merudgift i forhold til almindeligt for alderen forekommende tøjforbrug skal fremgå af journalen.
Som udgangspunkt for sandsynliggørelsen af merudgiften kan den vejledende regel lægges til grund, at
de månedlige udgifter til tøj et barn uden handicap.
Ansøgning om specialtilpasset tøj til kørestolsbrugere behandles i Hjælpemidler efter § 112
I nogle tilfælde kan bevillingen overgå fra § 112 til en nødvendig merudgift efter § 41. Med hensyn til
fodtøj henvises til ” fodtøj”
Bleer
Bleer til vådliggere (over 5 år), som ikke er en følgevirkning af et handicap er en merudgift § 41.
Hvis barnet er vådligger som følge at et handicap er det en § 112 udgift. Henvendelse til Hjælpemidler.
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Briller
Der kan som hovedregel ikke yde hjælp til briller efter § 41 Hvis der som følge af handicappet er særlige
merudgifter, f.eks. fordi brillerne ofte ødelægges, kan der undtagelsesvis beregnes merudgift efter § 41, eller
hvis barnet lider af en øjensygdom f.eks. grøn stær, der gør at brillerne skal skiftes ofte. Der bevilges max.
1500,- kr. til stel.
Computerudstyr m.v.
Skal som udgangspunkt behandles efter Servicelovens § 112 eller § 113 hos hjælpemidler. Stationære Pc’er
og digitale kameraer m.v. betragtes som almindeligt forbrugsgode og der kan ikke ydes tilskud hertil efter §
41.
Udgifter til printerpapir, patroner, materiale til laminering m.m. betragtes som merudgift, hvis barnets handicap gør at der er behov for visualisering. Ankestyrelsen har lagt vægt på at der ved ”leg” forstås beskæftigelse/ underholdning i modsætning til udvikling/ undervisning, som i givet fald vil henhøre under folkeskoleloven. Merudgifter i forbindelse med undervisning f.eks. en computer til skolebrug afholdes efter Undervisningsministeriets regler. Der kan henvises til Kommunikationscentret.
Cykler/befordring i fritiden
Anskaffelse af en almindelig cykel er ikke en merudgift. SL § 41 er subsidiær til SL § 112 om hjælpemidler
og § 113 om forbrugsgoder. Hvis betingelserne i SL § 112 eller 113 ikke er opfylde kan ansøgning vurderes
efter SL § 41. har barnet brug for en specialbygget cykel på grund af sit handicap kan dette evt. bevilges som
hjælpemiddel efter SL 112. Er der ikke grundlag for dette kan der ydes tilskud efter § 41 fratrukket en egenbetaling på 1500 kr. pr. cykel.
Ansøgning vedrørende specialcykler og tandem behandles af Center for Sundhed, hvis der er tale om et nødvendigt transportmiddel for at barnet kan komme til / fra sit dagtilbud/ skole. Såfremt der er tale om en cykel
der alene skal bruges til leg og fritid (ture med familien) kan der ydes hjælp efter § 41 til tandem, lad/ christianiacykler, anhængere m.m., hvis barnets alder indikerer at det burde kunne cykle selv på egen cykel. Udgiften til almindelig cykel skal fratrækkes (1500,- kr. /2015)
Tilpasning af cykler og særlige anordninger på cykler behandles af Center for Sundhed.
Diabetes
Der ydes et standardbeløb til kost til dækning af diabeteskost med og uden specialvarer.
Lægeordineret medicin forbundet med sygdommen kræver medicinbevilling.

Diætkost
Der kan efter § 41 ydes tilskud til diætkost. Behovet for diætkost skal være dokumenteret via læge eller sygehus.
Udgifter til særlige diætpræparater til børn med phenylketonuri (Føllings sygdom) afholdes af staten (John F.
Kennedy Instituttet). Præparaterne rekvireres direkte hos instituttet bortset fra Aminogran, der distribueres
via apotekerne.
Udgifter til særlige diætpræparater i forbindelse med sygehusbehandling afholdes af sygehusvæsenet
Døgninstitutionsanbragte børn
Er barnet anbragt i medfør af § 52.3.7 skal alle merudgifter afholdes over anbringelsen. Merudgift i forbindelse med besøg i hjemmet afholdes som en anbringelsesudgift. Der kan være behov for personlige hjælpemidler som skal bevilges efter § 112. Denne ansøgning skal behandles i Center for Sundhed.
Boligindretning efter § 116 kan bevilges selv om barnet er anbragt. Ansøgning til Center for Sundhed.
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Encoprese/manglende afføringskontrol
Der skal være tale om børn over 5 år, der har et massivt problem med flere uheld om dagen.
Det skal være lægeligt godtgjort, hvorvidt der er tale om fysiske /
psykiske eller sociale problemer. Der kan ydes merudgifter til ekstra vask (se under tøjvask),
bleer, udskiftning af madras, dyne m.v. Udskiftning af madras, dyne og lign. dækkes med årlig engangsbevilling på 1500 kr.
Ferie
Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter som følge af barnets / den unges funktionsnedsættelse i forbindelse med ferie, som familier i almindelighed holder.
Eksempler på merudgifter ved ferieophold:
Feriehus
Hvis familien pga. mange hjælpemidler f.eks. har brug for et større feriehus, kan udgiften til
det lejede hus – fratrukket prisen på et almindeligt hus – medregnes som
merudgift.
Priserne kan oplyses af udlejningsbureauet.
Færgebilletter
Merudgifter til færgebilletter pga. en større bil. Forskellen mellem den større bil og en almindelig bil dækkes.
Medfølgende hjælper
Såfremt det vurderes, at barnets pleje- og eller pasningsbehov er så omfattende (mindst 15 timer pr. uge), at det nødvendiggør, at en voksen hjælper er med på ferie, kan følgende dækkes
som merudgifter:
 Rejseudgifter til hjælperen
 Ekstra værelse til hjælperen
 Ekstra udgift til kost 100 kr. pr. døgn
 Aflønning af hjælperen sker med maks. 37 timer pr. uge, men ikke nødvendigvis med
7,4 timer pr. dag – udgangspunktet for aflønningen er løntrin 11.
Det skal være særligt påkrævet af hensyn til barnet / den unge eller en afgørende forudsætning
for gennemførelse af rejsen, at medhjælperen deltager.
Der kan mod dokumentation ydes merudgifter til hjælperens opholds- og rejseudgifter på op
til 4.000 kr. pr. uge i højest 2 uger årligt.
Sommerlejr m.v.
Som udgangspunkt ydes der ikke hjælp til udgifter til sommerlejr m.v., da familier med børn
må påregne udgifter her til.
Der kan undtagelsesvist ydes tilskud til en lejrskole i Danmark, fratrukket en egenbetaling på
2500 kr.
Fodtøj
Familien skal selv betale for de første 4 par pr. år. Skal barnet have specielt dyre sko vurderes det hvorvidt
differencen til et par almindelige sko refunderes.
Forsikringer
Der ydes som hovedregel ikke hjælp til forsikringer, da det normalt ikke anses som en nødvendig merudgift i
forbindelse med forsørgelsen i hjemmet. Der kan heller ikke ydes hjælp til dækning af
sygeforsikringer. Servicelovens § 41 omfatter ikke udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen Danmark eller
andre private forsikringer.
Fritidsaktiviteter
Der kan ydes hjælp til betaling af 1 fritidsaktivitet, hvis disse på grund af barnets funktionsnedsættelse er
dyrere end sædvanligt.
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Merudgiften beregnes som forskellen mellem aktiviteten for børn uden handicap og den udgift, som aktiviteten koster, når der er taget højde for barnets handicap.
BRK tilbyder fritidspas, der giver adgang til en række af kommunens fritidstilbud.
Handicapsvømning kan være behandling og skal i så fald betales af Regionen. Barnet henvises hertil af lægen.
Fysioterapi
Der henvises til SL ydes efter § 11 stk. 7
Fysioterapi efter Sundhedsloven (specialiseret/almen) sker efter henvisning fra hospital (GOP).
Indbo/inventar
Kommunen kan kun undtagelsesvis refundere merudgifter til genanskaffelse og reparation af indbo, der er
ødelagt af barnet som følge af funktionsnedsættelsen. Forældrene skal søge at undgå ekstraordinære udgifter
hertil gennem pædagogiske tiltag og indretning af hjemmet og barnets omgivelser.
(Se fx Principafgørelser C-4-08 og 77-11).
Indlæggelse på hospital
Hvis et barn eller en ung indlægges grundet den nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse, kan
der mod dokumentation ydes dækning af merudgiften til den ene eller begge forældres ophold,
såfremt sygehuset ikke dækker dette. Ved ophold forstås hotel, kost (ekstra udgift) og befordring mellem
hotel og hospital. Det er en forudsætning for dækning af merudgiften, at det er lægeligt påkrævet og dokumenteret, at den ene eller begge forældre er til stede.
Der kan ydes merudgifter til kost og transport til én forælder.
Kost pr. person pr. døgn: 105 kr.
Transport: billigste transportmiddel eller statens laveste km takst, når det er nødvendigt at egen bil benyttes.
Søges der dækning af merudgiften til besøg ved sygehusophold af den forælder, der ikke er indlagt
sammen med barnet, vil hyppigheden og varigheden af besøget afhænge af, om barnet er indlagt:
Under 2 uger: ingen besøg dækkes.
Mere end 2 uger: et besøg om ugen dækkes.
Ved hyppige kortvarige akutte eller planlagte indlæggelser dækkes et besøg uden overnatning
pr. indlæggelse.
Som udgangspunkt bevilges der ikke dækning af parkeringsafgift ved hospitalsbesøg.
Kontingenter
Medlemskab af patientforeninger m.m. er ikke en merudgift. Kun hvis forældre skal være medlem for at
komme på et relevant kursus kan medlemskabet bevilges for den periode der dækker kursustidspunktet.
Kurser / handicaprettede
Der kan gives merudgifter til relevante kurser til familier til børn og unge med alle diagnoser indenfor
målgruppen. Det vurderes, om kommunen kan give rådgivning og vejledning eller om sundhedssektoren kan
tilbyde kursus eller lign. Der bevilges som udgangspunkt ét relevant kursus, når et barn eller en ung er ny
diagnosticeret eller familie første gang er blevet opmærksomme på behovet for et kursus.
Der bevilges ikke kurser til erfaringsudveksling og netværksdannelse med andre familier og børn med
funktionsnedsættelse. Merudgiftsydelsen kan dække nødvendige rejseudgifter(svarende til billigste rejseform), kursusgebyr og opholdsudgifter.
Hvis kosten er inkluderet i kurset, skal der ske en modregning for egenbetaling pr. dag for kost som følgende:
15 år og ældre på 100 kr.
14 år og yngre på 55 kr.
Legetøj

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie 2016

Side 96

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Center for Børn og Familie

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges betaling af legetøj, uanset at legetøjet er specielt udviklet til børn
med funktionsnedsættelse.
Lommepenge
Der kan ikke ydes hjælp til lommepenge som en merudgift, som kompensation for at barnet ikke kan påtage
sig et fritidsjob (SM 0-69-96)
Medicin
Der kan ydes merudgiftsydelse til den del af egenbetalingen, der ikke dækkes efter sundhedslovens
regler, til lægeordineret medicin, som er en følge af barnets / den unges handicap.
Eventuel mulighed for kronikertilskud og individuelt tilskud efter sundhedsloven skal undersøges forud forbevilling af merudgiftsydelse. Behandlende eller praktiserende læge orienterer herom.
Der ydes kun merudgift til det billigste produkt. Udgifter til medicin alene overstiger ikke minimumsbeløbet
efter § 41, da regler om statstilskud til medicin til børn forhindrer dette.
Medicinbevilling, normalt gældende for et år af gangen, sendes til apoteket.
Overvågning
Når et barn på grund af stærkt nedsat funktionsevne har behov for overvågning hele eller dele af døgnet på
grund af det apparatur, der anvendes, så afholdes udgiften til overvågning af sygehusvæsenet (aflønning af
ventilatører m.v.)
Overvågningsudstyr
Som f.eks. særlige alarmer skal bevilges som udlån §112. Bevillingskompetencen er hos Center for Sundhed
Psykologbehandling
Kan ikke bevilges via § 41. Der henvises til § 11 stk. 7 og 8 (se disse)
Sygeforsikring
Tilskud til merudgifter kan ikke reduceres med eventuelle tilskud fra private sygeforsikringer. Betaling af
merudgifter er udgifter som det offentlige har påtaget sig, og disse tilskud er uafhængige af modtagerens
økonomiske situation.
Sondemad
Der kan efter § 41 ydes hjælp til sondemad. Der skal foreligge en lægelig dokumentation for behovet, og
merudgiften beregnes individuelt og konkret. Husk at fratrække almindelig udgift til kost idet det udelukkende er merudgiften der skal dækkes. Der kan i forbindelse med sygdom og alvorlig svækkelse ydes tilskud fra
sygesikringen til ernæringspræparater, hvis disse er ordineret af læge. - Se vejledning om tilskud fra den
offentlige sygesikring til lægeordinerede ernæringspræparater nr. 72 af 24.juni 2003.
Vedr. selve sonden henvises til hjemmesygeplejen. Praksis er at hjemmesygeplejen kun udleverer sonder og
sprøjter hvis de i forvejen er inde i billedet. Ellers bevilges disse efter § 41
Tandbehandling
Der kan ikke ydes tilskud til tandbehandling. Behandling af børn må dog forudsættes klaret af den kommunale og regionale børne- og ungdomstandpleje.
Refusion af rejseudgifter til specialtandpleje sker ved henvendelse til Borgerservice.
Tolkebistand
Tolkebistand er en kommunal udgift hvis sagsbehandleren har behov for tolkebistand i forbindelse med
sagsbehandlingen - f.eks. døve tolk.
Udgifter til tolkning i forbindelse med lægebesøg og sygehusophold er ikke en kommunal udgift. Skoler og
børnehaver afholder selv udgiften hvis de har behov for tolkebistand.
Uddannelse
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Der kan ikke ydes hjælp efter § 41 til merudgifter til ekstraundervisning og uddannelse. Disse skal afholdes
af skolevæsenet. Også merudgifter, der opstår i forbindelse med undervisning f.eks. en computer til hjælp i
skolen, skal afholdes efter Undervisningsministeriets regler.
Vask og tørring af tøj
Ved astma/ allergi Der kan ikke gives merudgift til vask og slitage af tøj. Ved eksem der kan bevilges hjælp
til merudgift til vask, tørring og slitage på tøj ved indgribende eksem hvor der er afsmittende/ fedtende salver/ cremer/ olier som misfarver tøjet. Ligeledes hvis barnet/ den unge kradser sig til blods og i svære tilfælde hvor der dannes væskende sår.
Se takstblad
Vådligger
Børn, der alene ikke kan ligge tørre i sengen om natten, kommer ikke ind under § 41.
I særlige tilfælde, hvor
- behandlingsmulighederne er udtømte - er man i behandling med minirin betragtes behandlingsmulighederne ikke som udtømte
- barnet er i skolealderen
- lidelsen anses for kronisk- i praksis skal lidelsen vare barnealderen ud.
Kan der efter en konkret vurdering ydes hjælp efter § 41 til ekstra vask og udskiftning af sengetøj.
Se takstblad
I praksis betyder dette, at der ikke er grundlag for at bevilge merudgift til en familie hvor kun et enkelt barn
er vådligger om natten, idet merudgifterne ikke kommer over 1/8 af standardbeløbet.
Er der 2 børn i familien der er vådliggere, kan der til barn nr. 2 ydes hjælp (se takstblad)
Det betyder at familien kommer over 1/8 af standardbeløbet og der kan udbetales merudgiftsydelse. Ovenstående betingelser: behandlingsmulighederne skal være udtømte, barn i skolealderen, kronisk skal alle 3
være opfyldt)
Der skal altid indhentes lægelig dokumentation
Et barn/ ung som er vådligger og som heller ikke kan holde sig tør om dagen - og hvor ovenstående betingelser er opfyldt kan være berettiget til max. 1500 kr. årligt til udskiftning af sengetøj m.v.
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Bilag 2 – om betingelserne for og omfanget af tabt arbejdsfortjeneste SL § 42
Tallene i parentes henviser til Ankestyrelsens principafgørelser.
Hensigten med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge med nedsat funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse, har nogle særlige behov, som kan medføre tabt arbejdsfortjeneste, når barnet
forsørges i hjemmet.
Generelt.
Forinden bevilling af tabt arbejdsfortjeneste udfylder forældrene et ansøgningsskema og et supplerende skema angående barnets nedsatte funktionsevne samt en detaljeret beskrivelse af årsagen og omfanget eller der
modtages en henvisning fra behandlende instans. Det forventes, at forældrene som udgangspunkt indretter
deres arbejdstid, således at behovet for tabt arbejdsfortjeneste begrænses mest muligt.
Der vurderes altid ud fra familiens samlede situation og andre kompenserende ydelser.
Der lægges endvidere vægt på, at alle børnefamilier – uanset om deres barn har et handicap eller ej – har
udfordringer med at indrette sig og få en dagligdag til at hænge sammen.
Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste er kort fortalt:
 at barnet er vurderet til at være i målgruppen
 at barnet/den unge forsørges i hjemmet.
 at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet/den unge
passes i hjemmet.
 at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet eller
den unge.
 at moderen eller faderen helt eller delvist har måttet ophøre med beskæftigelsen for at
passe barnet/den unge.
 at der kan dokumenteres et indtægtstab ved at passe barnet/den unge.
Reglen om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold børn, som er anbragt uden for
hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens
eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og
at tilstedeværelsen er det mest hensigtsmæssige for barnet.
Ophold i udlandet
Tabt arbejdsfortjeneste kan tages med til udlandet efter reglerne i udlandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse
nr. 1296 af 15/12 2009. Det er en betingelse for at bevare hjælpen i udlandet, at der er tale om midlertidige
ophold, og at man inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp.
Omfang
Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste fra få timer om dagen eller om ugen til maksimalt 37 timer pr. uge. Forældrene har mulighed for at dele de bevilgede timer. For at bevare forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet anbefales, at der så vidt muligt ikke bevilges fuld tid til den ene forælder. Er der behov for pasning svarende til fuld tid, anbefales forældrene at dele timerne, når det kan lade sig gøre i forhold til arbejdsgiverne.
Ved barnet/den unges indlæggelse på sygehuset kan der bevilges tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre
samtidig, hvis det lægeligt dokumenteres, at der er behov for begge forældres tilstedeværelse med baggrund i
operationens alvor, eller hvis begge forældre skal have information om, hvordan barnet skal behandles efter
udskrivelsen fra sygehuset.
Beregning
Bruttoindtægten fastsættes ud fra den seneste lønindtægt/forsørgelsesgrundlag enten som lønmodtager eller
som selvstændig, som forælderen har haft forud for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Kan beløbet ikke
dokumenteres, beregnes timeløn på baggrund af hjemmehjælpstakst. Lønnen dokumenteres ved fremsendelse af lønsedler eller seneste afsluttede årsregnskab.
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Eventuelle tillæg, som er en integreret del af lønnen, indgår også i beregningsgrundlaget, hvis de normalt
kommer til udbetaling.
Der er et max. beløb pr. måned – se takstblad
Pension
Bidrag til en arbejdsgiverbetalt pensionsordning indgår ikke i beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste,
men beregnes og betales til modtagers pensionskasse. Der kan makismalt gives 10 % af bruttoydelsen.
Feriegodtgørelse
Aktive bevillinger:
Ved årsskiftet beregnes et tillæg til ferieformål på 1 % af bruttoydelsen. Udbetaling finder sted
pr. 01.05.
Der må ikke afvikles ferie betalt af tidligere arbejdsgiver samtidig med modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste
uden modregning.
Ferie v/ophør af fast løbende tabt arbejdsfortjeneste: Ved ophør eller ved ændringer i tabt arbejdsfortjeneste
udbetales et tillæg på 12,5 % af bruttoydelsen i det foregående kalenderår til ferieformål.
Hvis en forældre modtager feriegodtgørelse efter ferieloven, skal der ske en reduktion i bruttoydelsen.
Tillæg til ferieformål ved ophør
Når bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste ophører, udbetales et tillæg på 12,5 % af bruttoydelsen idet foregående kalenderår til ferieformål. Er der udbetalt 1 % tillæg til ferieformål, indgår dette beløb ikke i beregningen. Der beregnes endvidere et tillæg på 12,5 % af bruttoydelsen fra foregående- og indeværende år. Beløbet
udbetales til forældrene ved ydelsens ophør.
Hvis en forældre reduceres i antal timer for tabt arbejdsfortjeneste, betragtes dette som delvist
ophør og der skal udbetales tillæg til ferieformål forholdsmæssigt til det antal timer forælderen er
reduceret.
Fradrag
De eventuelle besparelser, der opnås ved arbejdsophøret skal fratrækkes nettoydelsen.
Besparelserne drejer sig typisk om:
 Befordring
 Dagtilbud
 Feriegodtgørelse, der er optjent tidligere, da der ikke kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste samtidig
med afholdelse af ferie.
Lønstigning
Bruttoydelsen satsreguleres hver den 1. januar efter KLs takster, men skal holdes indenfor max. beløbet ved
bevillinger efter 1. januar 2011.
Opfølgning på bevilling
Hvis betingelserne for udbetalingen af ydelsen ikke længere er til stede, skal der træffes afgørelse om nedsættelse af ydelsen. Det kan f.eks. ske i forbindelse med opfølgning af den enkelte sag, som kommunen foretager efter servicelovens § 148 stk. 2.
Hvis der sker ændringer i bevilling eller nedsættes timetallet udbetales hjælpen til tabt arbejdsfortjeneste i 3
måneder efter udgangen af den måned (afviklingsperioden), hvor betingelserne for at modtage hjælpen bortfalder. Dette er dog ikke gældende, hvis der på forhånd er aftalt en afgrænset periode. Dette følger af principafgørelse 231-10.
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Hvis forælderen påbegynder arbejde i varslingsperioden, forkortes varslingen fra det tidspunkt arbejdet påbegyndes. Hvis forælderen påbegynder arbejde på nedsat tid, nedsættes udbetalingen med det antal timer for
tabt arbejdsfortjeneste tilsvarende i afviklingsperioden.
Kompensationen ophører automatisk hvis barnet bliver anbragt, flytter hjemmefra eller fylder 18 år
(principafgørelse 45-14).
Sammenhæng med andre bestemmelser
A-kassen
Forælderen vejledes til at kontakte A-kassen for rådgivning om, hvordan vedkommende er stillet i forhold til
evt. arbejdsløshedsdagpenge.
Barselsorlov og barselspenge
En mor eller far er berettiget tabt arbejdsfortjeneste, når de ikke længere har ret til barselsorlov med fuld
løn, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne. Hvis de opfylder betingelserne i begge love, er der
valgfrihed.
Hvis de har et barn med funktionsnedsættelse, modtager tabt arbejdsfortjeneste og føder et rask barn, har de
ret til tabt arbejdsfortjeneste, såfremt hun fortsat passer barnet med funktionsnedsættelsen (C 28-01).
Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn
Forældre kan vælge mellem tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge efter barselslovens § 26, såfremt
betingelserne efter begge regelsæt er opfyldt (C 21-01).
Overenskomster kan indeholde bestemmelser om tjenestefrihed af familiemæssige årsager. Se fx.
www.modst.dk og www.kl.dk.
Pasning af nærtstående med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom
Bestemmelserne i Servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med funktionsnedsættelse eller alvorlig
sygdom i hjemmet omhandler også børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom.
Hvis betingelserne ved begge ordninger er opfyldt, er der valgfrihed for forælderen. Vær dog
opmærksom på varighedsbegrænsningen, jf. § 118.
Oplysningspligt
Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at der rejses krav om tilbagebetaling af
ydelsen, jf. servicelovens § 164. Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger – bl.a. ved
edb-samkøring – om økonomiske forhold mv. fra fx arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser og andre
myndigheder, herunder kommuner, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2 og 4.
Eksempler på situationer, hvor der kan vurderes behov for løbende tabt arbejdsfortjeneste,
evt. for en kortere periode
Diabetes

Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til nydiagnostiserede børn efter en konkret vurdering.
Perioden skal bruges til oplæring i blodsukkermåling og brug af insulin m.v.

Lægeordineret behandling
Børn og unge, der pga. deres handicap skal gå til lægeordineret behandling.
Udgangspunktet for beregningen af tid er:
 Den tid aktiviteten varer
 Transporttiden til og fra behandlingen, såfremt dette foregår i
arbejdstiden.
Manglende eller urolig søvn
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Børn og unge, som sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe
dem i løbet af natten.
Behovet for søvn vurderes konkret ud fra de faktiske omstændigheder.
Nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko
Børn og unge, som pga. nedsat immunforsvar, medfødt lidelse eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i et
alment dagtilbud eller skole.
Det vurderes, hvorvidt opgaven hensigtsmæssigt kan løses af en aflastningsperson, jf. SL § 84.
Er det mest hensigtsmæssigt, at en forældre passer barnet, bevilges typisk det antal timer, der svarer til forælderens seneste ansættelse.
Nydiagnosticering
I forbindelse med diagnosticering af børn med funktionsnedsættelser, der kræver en særlig indsats, særlig
kost eller lign., kan der for en kortere periode og efter en konkret vurdering bevilges tabt arbejdsfortjeneste,
så familien kan indrette sig på den nye situation.
Personlig pleje og overvågning
Udmåling af timer til børn og unge, der har et stort behov for pleje og overvågning, fordi de er fysisk svage
eller ofte får sygdomsanfald.
Behovet for personlig pleje vurderes konkret i forhold til barnets alder, da mindre børn altid skal hjælpes
med personlig pleje.
Udgangspunktet er, at der ikke kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til personlig pleje af børn under 10 år.
Udgangspunktet for børn over 10 år er, at der kan ydes maks. 30 min. pr. dag på arbejdsdage.
I vurderingen skal det overvejes, hvorvidt opgaven hensigtsmæssigt kan løses af hjemmeplejen eller en aflastningsperson, jf. SL § 44, jf. §§ 83 og 84.
Behovet for overvågning vurderes konkret i forhold til, i hvilket omfang barnet kan være i dagtilbud eller
skole og SFO/klub.
Søskende
Hensynet til søskende kan også indgå, hvor behovet for forældrenes omsorg ikke kan tilgodeses pga. ekstra
opgaver i forhold til barnet med funktionsnedsættelsen eller indgribende kroniske eller indgribende langvarige lidelse.
Det vurderes, hvorvidt en aflastningsperson, jf. SL § 84, kan aflaste forældrene, der således får tid til søskende.
Hvis dette ikke er en mulighed, er udgangspunktet 2 timer pr. uge, hvor forældrene har mulighed for evt. at
hente en søskende før fra dagtilbud eller skole og SFO.
Tilsyn
Børn og unge, som har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres
handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre.
Såfremt det drejer det sig om en enlig forsørger, og barnet skal være under konstant tilsyn, når barnet er i
hjemmet, er udgangspunktet, at følgende kan bevilges, såfremt det enkelte element vurderes nødvendigt at
udføre, inden barnet kommer hjem fra dagtilbud eller skole/SFO:
 Indkøb: 30 min. pr. uge.
 Tøjvask: 30 min. pr. uge.
 Forberedelse af mad: 30 min. pr. dag.
Varierende sygdom
Børn og unge, hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må
vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole.
Behovet vurderes konkret. Typisk vil der bevilges fuld tid, såfremt opgaven ikke kan løses ved ansættelse af
aflastningsperson, jf. SL § 84.
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Eksempler på situationer, hvor der kan vurderes at være behov for lejlighedsvis tabt
arbejdsfortjeneste
Ambulante behandlinger
Børn og unge, som skal deltage i mange ambulante behandlinger og hvor det er nødvendigt, at en forælder
ledsager barnet.
Hvis der er tale om mindst 3 hospitalskontroller om året, kan der efter en konkret vurdering bevilges tabt
arbejdsfortjeneste.
Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste i det omfang, det er nødvendigt, når behandlingen ikke kan tilrettelægges uden for arbejdstiden. Der skal dog være tale om et væsentligt fravær. Udgangspunktet er et fravær fra
arbejdet på mindst 4 timer pr. gang.
Udgangspunktet for forbrug af tid er:
 den tid behandlingen varer
 transporttiden til og fra behandlingen, såfremt dette foregår i
arbejdstiden.
Indlæggelser
Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til den ene forælder under barnets indlæggelse.
Hvis det er lægeligt påkrævet, kan der undtagelsesvist ydes tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre
samtidigt. Dette kan f.eks. være, hvis lidelsen er så alvorlig, at det dokumenteret kræver begge forældres
tilstedeværelse.
Kurser
Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til deltagelse i handicaprettede kurser – det forudsættes dog, at kurset
findes relevant og medfører et betydeligt fravær fra arbejdet (se Bilag 2 om § 41). Udgangspunktet er ét fravær fra arbejdet på mindst 4 timer.
Undersøgelser og kontroller
Børn og unge, som skal deltage i mange undersøgelser og kontroller.
Hvis der er tale om mindst 3 hospitalskontroller om året kan der, efter en konkret vurdering, bevilges tabt
arbejdsfortjeneste.
Udgangspunktet er et fravær fra arbejde på mindst 4 timer pr. gang.
Der gives som udgangspunkt ikke tabt arbejdsfortjeneste til lejlighedsvise (1-2 gange årligt)
hospitalskontroller (C-8-08)
Eksempler på situationer, hvor der ikke kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste.
Hjemmeundervisning
Der kan ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste for den tid, forældrene evt. hjemmeunderviser deres barn. Se nærmere Bilag 1 om hjemmetræning efter § 32.
Lektielæsning
Der gives ikke tabt arbejdsfortjeneste til lektielæsning, da det er en opgave, der skal løses i skoleregi. Det
betragtes endvidere som en opgave, som alle forældre har i forhold til skolesøgende børn.
Rengøring og praktiske gøremål
Der gives som udgangspunkt ikke tabt arbejdsfortjeneste til udførelse af almindelig dagligdags opgaver såsom indkøb, rengøring og madlavning. Opgaverne er noget alle familier må udføre, og det forudsættes dermed ikke at give større tilrettelæggelsesopgaver, end hvad forældre til ikke handicappede børn har.
Skolemøder
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Der gives som udgangspunkt ikke tabt arbejdsfortjeneste til ekstraordinære skolemøder mv., selvom disse
skyldes barnets nedsatte funktionsevne. Ankestyrelsen har vurderet, at dette ikke ligger udover, hvad
forældre til ikke-handicappede børn skulle deltage i, hvis børnene fx af sociale eller faglige årsager havde
problemer med skolegangen (C-38-06).
Hvis der er tale om mindst 4 ekstraordinære møder om året kan der, efter en konkret vurdering, bevilges tabt
arbejdsfortjeneste.
Specialskole/børnehave
Der gives ikke tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der ønsker en kortere dag for barnet i specialdagtilbud /
specialskole / SFO.
Strejke i dagtilbud / skole/SFO
Der er ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på grundlag af et pasningsbehov, der udelukkende
opstod som følge af strejke på en skole og i en skolefritidsordning (256-09).
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Bilag 3: Takstblad pr. 1.januar 2016

TABEL 1: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

kr. årlig

kr.
mdl.

pct.

Merudgiftsydelse
1. Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)

4.656

-

-

- 29.274

-

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 3)
2. Loft over beregningsgrundlag
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 20111)
3. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en
tilpasningsprocent)

-

- 1,4

-

- 1,4

5. Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

-

- 1,0

6. Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek.
indgår ikke i beregningsgrundlaget.

-

- 12,5

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 20112)
4. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten)
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 4)3)

Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
7. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum

849

-

-

596.681

-

-

Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32, stk. 8)
8. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
1) Jf. §

14 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.
2) Jf. § 25, stk. 3 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.
3) Jf. §§ 15 - 16 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.

TABEL 2: Social service – børn og unge1), døgnophold

kr. årlig
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov § 159)2)3)
1. Indtægtsgrænse
2. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)
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3. Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)

52.300

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen
nævnt i note 3.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af
1065 af 11. november 2009.
3) Jf. bkg.

12. december 2006, som senest ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2007, bkg. nr. 1379 af 12. december 2008 og bkg. nr.

nr. 712 af 19. juni 2013.
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