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Forord
Dette katalog henvender sig først og fremmest til forældre, hvis barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Kvalitetsstandarden kan
bruges som en guide til, hvilke muligheder der er for hjælp efter den sociale lovgivning, og hvilke kriterier der
skal til for at få en given hjælp.
Kataloget er samtidig et arbejdsredskab for medarbejderne i Specialafsnittet, som er den afdeling i
Jammerbugt Kommune, der tilbyder ydelserne.
Ydelser, der tilbydes til børn og familier i både Specialafsnittet og familieafdelingen, er ikke beskrevet i denne
kvalitetsstandard.
Kvalitetsstandarden er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017. De beskrevne
serviceniveauer justeres dog løbende i henhold til gældende lovgivning og praksis, herunder Ankestyrelsens
principafgørelser.
Kvalitetsstandarden er udtryk for et generelt serviceniveau og udgør et vejledende udgangspunkt for
Specialafsnittet i tildelingen af ydelser i den enkelte sag. Kvalitetsstandarden vil aldrig stå alene, da der altid
foretages en individuel vurdering i hver sag.
På Jammerbugt Kommunes hjemmeside og borger.dk findes yderligere oplysninger om, hvilke ydelser
Specialafsnittet kan tilbyde.
Specialafsnittet besvarer henvendelser fra borgere inden for 7 arbejdsdage. Den efterfølgende
sagsbehandling kan variere i længde. Se sagsbehandlingsfrister under de enkelte ydelser.
Sagsbehandlingsfristerne oplyser om, hvor længe en sag er undervejs fra første henvendelse/ansøgning, til
der træffes en afgørelse i sagen. Herefter kan der være sagsbehandlingstid til selve foranstaltningen
iværksættes, afhængigt af omfanget.

Læsevejledning
Dette katalog indeholder beskrivelser af ydelser i Specialafsnittet, der alene tilbydes børn og unge med en
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
samt deres familier.
Dette omfatter følgende ydelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning, undersøgelse og behandling (Lov om Social Service § 11, stk. 7)
Familievejlederordningen (Lov om Social Service § 11, stk. 8)
Særlige dagtilbud (Lov om Social Service § 32)
Hjemmetræning (Lov om Social Service § 32a)
Særlige klubtilbud (Lov om Social Service § 36)
Merudgifter (Lov om Social Service § 41)
Tabt arbejdsfortjeneste (Lov om Social Service § 42)
Særlig supplerende ydelser (Lov om Social Service § 43)
Behandlingsmæssig friplads (Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 3)
Ledsagerordning (Lov om Social Service § 45)
Afløsning eller aflastning til familien (Lov om Social Service § 84, stk. 1, jævnfør § 44)
Tilbagebetaling (Lov om Social Service § 164)
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For hver ydelse beskrives formålet med ydelsen, dets indhold, kriterier for tildeling af ydelsen,
sagsbehandlingsfrist, klagevejledning m.m.
Der foretages altid en individuel vurdering i den konkrete sag. Den individuelle vurdering beror på de
beskrevne serviceniveauer i dette katalog samt en vurdering af barnets eller den unges funktionsniveau.
Funktionsniveauet er udtryk for en vurdering af omfanget af udfordringer og behovet for støtte. Vurderingen
tager ligeledes udgangspunkt i barnets eller den unges udviklingstrin.
Funktionsniveauet er gradueret som følger:
0.
1.
2.
3.
4.

Almindelige problemer og intet støttebehov
Milde problemer og brug for let støtte
Moderate problemer og brug for nogen støtte
Store problemer og brug for megen støtte
Massive problemer og brug for omfattende støtte

Vurderingen af funktionsniveau sker i forhold til følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personlig pleje
Mobilitet – fysisk og psykisk
Kommunikation
Familieforhold
Skole- og institutionsforhold
Psykisk tilstand
Sundhed og helbred
Aktivitet
Socialt samvær eller netværk

Vurdering af funktionsniveau
I det følgende er det beskrevet, hvilke typer af udfordringer og behov, der definerer de 5 funktionsniveauer
(0-4) i forhold til de 9 temaer.
Beskrivelsen skal hjælpe Specialafsnittet med at foretage en vurdering af funktionsniveauet hos det enkelte
barn eller ung. Det skal understreges, at beskrivelsen ikke er udtømmende. Beskrivelsen kan bruges til at
drage paralleller til en konkret sag og kan anvendes vejledende, som afsæt til at vurdere funktionsniveauet.
Beskrivelserne skal altid ses i forhold til børns alderssvarende udviklingstrin.
Det er Specialafsnittet, der vurderer barnets funktionsniveau. For at kunne foretage vurderingen indhentes
oplysninger fra blandt andet fagpersoner. Oplysningerne kan være skole- eller dagtilbudsudtalelser,
forældreoplysninger, sundhedsoplysninger osv. Der sker en faglig drøftelse i Specialafsnittet i forbindelse
med den endelige vurdering. Metoden med vurdering af funktionsniveau er beskrevet i Socialstyrelsens
Metodehåndbog ”Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet” fra 2013 og anvendes
desuden i flere kommuner.

Personlig pleje
0. Barnet eller den unge kan selv klare al personlig pleje
1. Barnet eller den unge skal guides til af- og påklædning samt personlig hygiejne
2. Barnet eller den unge skal have hjælp til personlig hygiejne
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3. Barnet eller den unge skal have hjælp til toiletbesøg og personlig hygiejne
4. Barnet eller den unge skal have hjælp til al personlig pleje

Mobilitet – fysisk og psykisk
0.
1.
2.
3.
4.

Barnet eller den unge kan færdes frit
Barnet eller den unge kan færdes alene og frit på korte indøvede ruter
Barnet eller den unge skal have støtte eller ledsagelse i forbindelse med at færdes
Barnet eller den unge er ude af stand til at færdes alene og frit
Barnet eller den unge har massive gangproblemer og skal have hjælp til alle funktioner hermed

Kommunikation
0. Barnet eller den unge evner at kommunikere alderssvarende
1. Barnet eller den unge har kommunikationsvanskeligheder og har brug for redskaber eller metoder
til at underbygge sit sprog – for eksempel tegn til tale. Barnet eller den unge kan modtage kollektive
beskeder i mindre grupper.
2. Barnet eller den unge har kommunikationsvanskeligheder og har brug for redskaber eller metoder
til at ”erstatte” sit sprog – for eksempel tegnsprog eller velfungerende brug af talemaskine. Barnet
eller den unge har brug for, at kollektive beskeder gives individuelt.
3. Barnet eller den unge har kommunikationsvanskeligheder, og det er udelukkende voksne tæt på
barnet, der forstår barnet enten ved tale eller talemaskine. Barnet har vanskeligheder ved at aflæse
kropssprog og forstå beskeder – også når de gives individuelt.
4. Barnet eller den unge har massive kommunikationsvanskeligheder, og det er udelukkende voksne
tæt på barnet, der forstår barnet eller den unges signaler – for eksempel nik med hovedet eller
øjenbevægelser.

Familieforhold
0. Forældrene kan uden støtte varetage barnets/den unges støttebehov
1. Barnet eller den unge har brug for hjælp til personlig pleje og/eller en forudsigelig hverdag, og
forældrene mestrer dette efter en kort introduktion til redskaber.
2. Barnet eller den unge har brug for hjælp til personlig pleje og/eller en forudsigelig hverdag, hvilket
forældrene mestrer efter en omfattende introduktion til redskaber.
3. Barnet eller den unge har brug for hjælp til personlig pleje og/eller en forudsigelig hverdag, hvilket
forældrene har behov for løbende vejledning og støtte i for at kunne mestre.
4. Barnet eller den unge har brug for hjælp til personlig pleje og/eller en forudsigelig hverdag, hvilket
forældrene ikke mestrer trods megen vejledning og støtte, og der er brug for en mere massiv indsats.

Skole- og institutionsforhold
0. Barnet eller den unge klarer sig fint i skole eller institution uden støtte
1. Barnet eller den unge går i normal skole eller institution med begrænset støtte
2. Barnet eller den unge går i normal skole eller institution med nogen støtte i form af for eksempel
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
3. Barnet eller den unge kan som udgangspunkt ikke blive i normalmiljøet. Barnet/den unge har brug
for særligt tilrettelagt støtte i en specialklasse eller institution.
4. Barnet eller den unge kan ikke blive i normal skole eller institution. Barnet eller den unge har brug
for særlig tilrettelagt støtte i specialskole eller særlig indrettet undervisningstilbud på egen skole eller
på specialinstitution oprettet efter Lov om Social Service. Barnet eller den unge har brug for
dagbehandling.
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Psykisk tilstand
0.
1.
2.
3.

Barnet eller den unge er psykisk velfungerende
Barnet eller den unge er følelsesmæssigt ustabil i kortere perioder
Barnet eller den unge er følelsesmæssigt ustabil i længere perioder
Barnet eller den unge har svære psykiske belastninger – eksempelvis periodevis angst, lettere
forvrænget virkelighedsopfattelse, svære ukontrollerede reaktioner fysisk eller psykisk.
4. Barnet eller den unge er psykotisk eller har invaliderende angst samt massive ukontrollerede
reaktioner fysisk eller psykisk.

Sundhed og helbred
0.
1.
2.
3.

Barnet eller den unge er velfungerende med medicin – ved for eksempel astma eller eksem
Barnet eller den unge har lettere adfærdsvanskeligheder med medicin – ved for eksempel ADHD
Barnet eller den unge har svære adfærdsvanskeligheder med medicin
Barnet eller den unge fungerer med behandling, men det er livstruende, hvis barnet ikke modtager
behandling – for eksempel diabetikere, cøliaki eller cystisk fibrose. Barnets eller den unges
funktionsniveau forværres væsentlig uden behandling.
4. Barnet eller den unge er ikke velfungerende trods behandling.

Aktivitet
0. Barnet eller den unge har ingen problemer med at vælge en aktivitet og holde sig beskæftiget
1. Barnet eller den unge klarer stort set at holde sig beskæftiget, men har behov for støtte eller
vejledning til valgt af aktivitet
2. Barnet eller den unge har vanskeligt ved at holde sig beskæftiget og har behov for støtte eller
vejledning til at vælge eller gennemføre en aktivitet.
3. Barnet eller den unge har vanskeligt ved at holde sig beskæftiget og har behov for løbende støtte
eller vejledning til både at vælge og gennemføre en aktivitet. Barnet eller den unge har brug for støtte
med kortvarige intervaller.
4. Barnet eller den unge kan ikke holde sig beskæftiget og har brug for støtte eller ledsagelse i
forbindelse med at vælge og gennemføre en aktivitet – for eksempel én-til-én kontakt.

Socialt samvær eller netværk
0. Barnet eller den unge skaber ønsket kontakt til jævnaldrende og tager selv initiativ
1. Barnet eller den unge har lettere problemer i socialt samspil med jævnaldrende, og voksne skal være
ekstra opmærksomme på barnets eller den unges samvær med andre – den voksne kan for eksempel
være en pædagog i normalmiljøet.
2. Barnet eller den unge har behov for voksenstøtte i sit sociale samspil med andre. Barnet eller den
unge fungerer bedre i mindre grupper.
3. Barnet eller den unge har behov for voksenstøtte i sit sociale samspil med andre. Barnet eller den
unge har selv i mindre grupper brug for voksenstøtte for at kunne indgå i samspil med jævnaldrende.
4. Barnet eller den unge kan ikke indgå i sociale relationer med jævnaldrende og har behov for massiv
voksenstøtte – for eksempel én-til-én støtte eller i særlige specialskoler, specialinstitutioner eller
dagbehandlingstilbud.
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Ydelser og foranstaltninger i Specialafsnittet
For hver ydelse beskrives formålet med ydelsen, dets indhold, kriterier for tildeling af ydelsen,
sagsbehandlingsfrist, klagevejledning m.m.

Rådgivning, undersøgelse og behandling
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 11, stk. 7

Formål med ydelsen

At yde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling.

Målgruppe

Børn eller unge med adfærdsvanskeligheder, nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne samt deres familier.

Ydelsens indhold

Konkrete rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb af kortere
varighed med henblik på at løse konkrete problemer for eksempel:
•
•
•

Fysioterapi
Ergoterapi
Specifikke rådgivningsforløb

Omfanget af hjælpen ligger uden for Servicelovens kapitel 11 (særlig støtte
til børn og unge).
Kriterier for tildeling af
ydelsen

Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse svarende til
minimum et af følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•

Mobilitet – fysisk og psykisk: Belastningsgrad 4
Kommunikation: Minimum belastningsgrad 2
Familieforhold: Minimum belastningsgrad 2
Psykisk tilstand: Minimum belastningsgrad 2
Sundhed og helbred: Minimum belastningsgrad 2
Aktivitet: Minimum belastningsgrad 2
Socialt samvær eller netværk: Minimum belastningsgrad 2

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Der skal altid foretages en vurdering af, hvordan og hvorvidt der er
støttemuligheder i almenområdet eller det omgivende netværk.

Tilbuddets omfang

15 timer for en afmålt periode på 6 måneder. Dog vurderes omfanget
individuelt.

Leverandører af ydelsen

•
•
•
•

Børnefysioterapeuter i Sundhedshuset
Børneergoterapeuter i Sundhedshuset
Sundhedsplejersker, Sundhedsplejen
Familiecentret (for eksempel ved adfærdsvanskeligheder)
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•

Eksterne leverandører

Opfølgning på indsatsen

Der kan om fornødent revisiteres efter endt forløb. Hvad angår børnefysioterapi og ergoterapi, tager Sundhedshuset stilling til tidsperioden.

Budgetområde

Familie og forebyggelse. Ved børnefysioterapi og ergoterapi afholdes
disse udgifter af Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Sagsbehandlingsfrist

Op til 12 uger fra modtagelse af ansøgning til, at der træffes afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

•
•
•
•

Særlige bemærkninger

Kurser, jævnfør Lov om Social Service § 41
Vedligeholdelsestræning, jævnfør Lov om Social Service § 86, stk.
2, jævnfør § 44
Familiebehandling, jævnfør Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr.
3
Tilbud indeholdt i institution/skole (vær opmærksom på sektoransvarlighed)

Følgeudgifter kan eventuelt dækkes efter Lov om Social Service § 41, hvis
betingelserne herfor er opfyldt.
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Familievejlederordningen
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 11, stk. 8

Formål med ydelsen

At yde information og vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer.

Målgruppe

Familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, hvor funktionsnedsættelsen lige er konstateret.

Ydelsens indhold

Tilbud om hjemmebesøg, hvor der gives en helhedsorienteret og generel
vejledning i forhold til rettigheder og muligheder i og uden for kommunen
i forbindelse med barnets funktionsnedsættelse samt tilbud om netværk
med andre forældre.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Familien skal være omfattet af målgruppen.

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Ikke relevant.

Tilbuddets omfang

Ét hjemmebesøg.

Leverandører af ydelsen

Specialafsnittet udpeger en familievejleder.

Opfølgning på indsatsen

Der kan undtagelsesvist aftales et opfølgningsmøde med
familievejlederen.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.

Sagsbehandlingsfrist

Inden for 3 måneder efter, at Jammerbugt Kommune har fået kendskab
til konstateringen af funktionsnedsættelsen.

Klagevejledning

Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

Ingen.

Særlige bemærkninger

Ingen.
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Særlige dagtilbud
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag
Formål med ydelsen

Lov om Social Service § 32
•

•

At tilgodese børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte, behandling
og træning, således at de får gode muligheder for udvikling og
trivsel.
At sikre at forældre og børn bliver inddraget aktivt i udredningen
af barnets behov og i selve indsatsen.

Målgruppe

Børn inden den skoleparate alder med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og
behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud.

Ydelsens indhold

Særlige dagtilbud, der kan tilgodese barnets særlige behov for støtte eller
behandling, som ikke kan opnås i et alment dagtilbud.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Beslutningen om, hvorvidt der er behov for et særligt dagtilbud, skal ske
på baggrund af faglige undersøgelser af barnets ressourcer og behov. Hvis
det ikke er muligt at opfylde barnets behov i almindelig pasning eller
gennem opkvalificering i et almindeligt dagtilbud, indstilles til særligt
dagtilbud.

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Det skal løbende genvurderes, hvorvidt almenområdet kan varetage
barnets pasningsbehov – eventuelt gennem opkvalificering.

Tilbuddets omfang

Tilbuddet kan bevilges frem til, at barnet er skoleparat.

Leverandører af ydelsen

•
•

Specialbørnehaver (for eksempel Børnehaven Aaby, specialafdelingen Blå Stue)
Eksterne leverandører

Opfølgning på indsatsen

Løbende opfølgning.

Budgetområde

Skole og dagtilbud.

Sagsbehandlingsfrist

Sagen behandles umiddelbart efter beslutning i Visitationsudvalget.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
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Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
Relaterede ydelser

•
•

Særlige bemærkninger

Almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven, herunder særligt
etablerede ressourcegrupper
Hjemmetræning, jævnfør Lov om Social Service § 32 a

Der gives alene kørselsgodtgørelse ved transport af barnet til og fra
dagtilbuddet fra barnets folkeregisteradresse. Hvis forældrene er skilt, kan
den forælder, hvor barnet ikke har folkeregister, få refunderet det beløb,
der svarer til transporten til og fra barnets folkeregisteradresse.
Der er ikke hjemmel til at opkræve egenbetaling for ydelsen, såfremt
tilbuddet er givet af primært behandlingsmæssige årsager. Hvis tilbuddet
er givet af andre grunde, beregnes egenbetaling efter dagtilbudsloven,
eller der sker en vurdering af muligheden for at tildele friplads.
Hvis tilbuddet er givet primært af behandlingsmæssige årsager, afholdes
udgifter til transport af de særlige dagtilbud. De særlige dagtilbud afholder
ligeledes udgiften til forældrenes transport i forbindelse med behandlingsmøder.
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Hjemmetræning
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag
Formål med ydelsen

Lov om Social Service § 32 a
•

•
Målgruppe

Ydelsens indhold

Forældre, der ønsker at bruge deres ret til at imødekomme barnet eller
den unges behov for støtte og træning i hjemmet og derfor fravælger
Jammerbugt Kommunes tilbud om pasning i et særligt dag- eller
klubtilbud.
•
•
•

Kriterier for tildeling af
ydelsen

At tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte,
behandling og træning, således at de får gode muligheder for
udvikling og trivsel.
At sikre at forældre og børn bliver inddraget aktivt i udredningen
af barnets behov og i selve indsatsen.

•
•
•
•

Godkendelse af og tilsyn med forældrenes tilrettelæggelse af helt
eller delvis træning af barnet eller den unge i hjemmet.
Behandling og bevilling af økonomiske tilskud til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.
Behandling og bevilling af økonomisk tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, jævnfør Lov om Social Service § 42.
Forældrene har helt eller delvist fravalgt et særligt dag- eller
klubtilbud og har anmodet om hjemmetræning
Hjælpen imødekommer barnet eller den unges behov
Forældrene er i stand til at udføre opgaverne
Træningen sker gennem dokumenterbare træningsmetoder

Inden der gives bevilling, skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse,
jævnfør Lov om Social Service § 50.
Inddragelse af netværk og
almenområdet

Ikke relevant.

Tilbuddets omfang

Kan bevilges når barnet eller den unge er under 18 år.

Leverandører af ydelsen

Forældre til barnet eller den unge.

Opfølgning på indsatsen

Der føres tilsyn 2 gange årligt.
Ud over de to årlige tilsynsbesøg, kan der gennemføres yderligere tilsyn,
hvis det vurderes, at der er behov herfor.
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Budgetområde
Sagsbehandlingsfrist

Familie og forebyggelse.
•

•
•
•

Rådgivning til forældre om processen ved bevilling af
hjemmetræningsforløb og forældrenes ansvar for at fremkomme
med dokumenterbare hjemmetræningsforløb: 15 dage
Børnefaglig undersøgelse og relevante oplysninger fra fagpersoner: 4 måneder
Indstilling til Visitationsudvalget: 4 uger
Udarbejdelse af afgørelse: 15 dage

I alt: Maksimum 6 måneder.
Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

•
•

Særlige bemærkninger

Særlige dag- og klubtilbud, jævnfør Lov om Social Service §§ 32 og
36
Lov om Social Service §§ 41, 42, 43 og 84, stk. 1, jævnfør 44 samt
52, stk. 3

Der kan ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning – heller
ikke hvis hjemmeundervisningen kombineres med hjemmetræning.
Bemærk at alene forældrene har ret til at hjemmetræne og ikke personale,
medmindre opgaven med hjemmetræning kræver særligt personale at
udføre (se Ankestyrelsens principafgørelse 69-14).
Der er kun hjemmel til at bevilge hjælp til træningsudgifter, der er nødvendige for at kunne gennemføre træningen efter godkendte metoder.
Der opkræves som udgangspunkt egenbetaling for ydelsen, hvis
udgifterne overstiger det i lovgivningen fastsatte maksimumsbeløb, som
reguleres årligt (608.615 kr. - 2017-takst).
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Særlige klubtilbud
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag
Formål med ydelsen

Lov om Social Service § 36
•

•

At tilgodese børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte,
behandling og træning, således at de får gode muligheder for
udvikling og trivsel.
At sikre at forældre og børn bliver inddraget aktivt i udredningen
af barnets/den unges behov og indsatsen for børnene.

Målgruppe

Skolesøgende børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og
behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud.

Ydelsens indhold

Særlige klubtilbud, der kan tilgodese skolesøgende børns særlige behov
for støtte, behandling mv., som ikke kan opnås i et almindeligt tilbud.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Beslutningen om, hvorvidt der er behov for et særligt klubtilbud, skal ske
på baggrund af faglige undersøgelser af barnets eller den unges ressourcer
og behov. Hvis det ikke er muligt at opfylde barnets eller den unges behov
i almindelig pasning eller gennem opkvalificering i et almindeligt
klubtilbud, indstilles til særligt klubtilbud.

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Det skal løbende genvurderes, hvorvidt almenområdet kan varetage
barnets eller den unges pasningsbehov – eventuelt gennem opkvalificering.

Tilbuddets omfang

Kan bevilges, når barnet eller den unge er under 18 år.

Leverandører af ydelsen

Eksterne specialinstitutioner.

Opfølgning på indsatsen

Løbende opfølgning.

Budgetområde

Skole og dagtilbud.

Sagsbehandlingsfrist

Op til 12 uger fra modtagelse af ansøgning til, at der træffes afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
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Relaterede ydelser

•
•

Særlige bemærkninger

Almindeligt klubtilbud efter dagtilbudsloven herunder særligt
etablerede ressourcegrupper
Hjemmetræning jævnfør Lov om Social Service §32 a

Der ydes alene kørselsgodtgørelse ved transport af barnet til og fra
dagtilbuddet fra barnets folkeregisteradresse. Hvis forældrene er skilt, kan
den forælder, hvor barnet ikke har folkeregister hos, få refunderet det
beløb, der svarer til transporten til og fra barnets folkeregisteradresse.
Der er ikke hjemmel til at opkræve egenbetaling for ydelsen, hvis tilbuddet
er givet primært af behandlingsmæssige årsager. Hvis tilbuddet er givet af
andre grunde, beregnes egenbetaling efter dagtilbudsloven, og der sker
en vurdering af fripladser.
Hvis tilbuddet er givet primært af behandlingsmæssige årsager, afholdes
udgifter til transport af de særlige klubtilbud. De særlige klubtilbud
afholder ligeledes udgiften til forældrenes transport i forbindelse med
behandlingsmøder.
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Merudgifter
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Det er en betingelse, at merudgifterne ikke kan dækkes efter eller er reguleret af andre bestemmelser i
Lov om Social Service eller anden lovgivning, idet § 41 er subsidiær i forhold til disse.
Der ydes alene hjælp til dækning af merudgifter, såfremt det kommunalt anviste tilbud med hensyn til
pasning mv. følges.
Lovgrundlag
Formål med ydelsen

Lov om Social Service § 41
•

•
•

Målgruppe

•

•

At medvirke til at børn og unge med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller
langvarig lidelse kan forblive i hjemmet og dermed undgå
anbringelse.
At familier kan leve så normalt som muligt på trods af et barns/en
ungs funktionsevne eller langvarige lidelse.
At hindre at barnets eller den unges funktionsnedsættelse eller
indgribende eller kroniske lidelse forværres.
Familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller
langvarig lidelse.
Forældremyndighedsindehavere, biologiske forældre uden
forældremyndighed og pårørende, der faktisk forsørger barnet
eller den unge i hjemmet.

Forældre skal have forsørgelsespligt i forhold til barnet eller den unge.
Barnet eller den unge må ikke være anbragt eller forsørgelsespligtig over
for andre (ved ægteskab eller ved selv at blive forælder) eller
selvforsørgende.
Ydelsens indhold

Økonomisk kompensation for udgifter familien ikke ville have haft, hvis
barnet eller den unge ikke havde haft en funktionsnedsættelse.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Merudgifterne skal være nødvendige og en konsekvens af barnets eller
den unges nedsatte funktionsevne samt tæt knyttet til forsørgelsen af
barnet eller den unge i hjemmet.
Familien skal selv dække de udgifter, den ville have afholdt, hvis barnet
eller den unge ikke havde haft en funktionsnedsættelse.
Det er en betingelse, at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.
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Ved bevilling af ydelsen tages udgangspunkt i barnet eller den unges
funktionsniveau. Der gives nedenstående eksempler på merudgiftstyper
(er ikke udtømmende).
Kost og diætpræparater
Udgifter til kost og diætpræparater vurderes som udgangspunkt nødvendige, hvis behovet er lægeligt dokumenteret, og barnet eller den unge har
en funktionsnedsættelse inden for ”Sundhed og helbred”, der svarer til
minimum belastningsgrad 3. Merudgiften udregnes efter gældende
takster beregnet af henholdsvis hospitalsdiætister og Astma- og Allergiforeningen m.fl.
Der kan være tale om merudgifter til eksempelvis diabetesdiæt, sondemad eller lignende.
Ved sondeernæring fratrækkes normaludgiften til kost forholdsmæssigt
svarende til højst 51 kr. pr. døgn, jævnfør KL’s aktuelle satser (2017-takst).
Der skal være søgt om grøn recept (60 pct. regionalt tilskud), inden der
kan foretages en bevilling.
Medicin
Der kan som udgangspunkt alene ydes hjælp til dækning af egenbetalingen af lægeordineret medicin, som er tilskudsberettiget efter
Sundhedsloven. Der kan maksimalt bevilges hjælp til merudgifter til
medicin på 3.955 kr. pr. år (2017-takst).
Udgifter til medicin vurderes som udgangspunkt nødvendige, hvis behovet
er lægeligt dokumenteret, og barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse inden for ”Sundhed og helbred” svarende til minimum
belastningsgrad 2.
Befordring
Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til befordring af barnet eller
den unge til dagtilbud, aflastning, uddannelse, behandling eller fritid.
Befordringsydelse efter Lov om Service § 41 er subsidiær i forhold til
befordringsydelser efter andre bestemmelser – for eksempel ved skole
eller dagtilbudskørsel eller ved kontrol eller behandling længere væk end
50 km. hver vej (jævnfør Sundhedslovens bestemmelser om refusion af
kørselsudgifter til hospital).
Befordringsydelsen tager udgangspunkt i det billigst mulige transportmiddel uanset, hvilket transportmiddel barnet eller den unge anvender.
Ved dispensation for billigst mulige transportmiddel vurderes nødvendigheden med udgangspunkt i, om barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to af følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•
•

Personlig pleje, belastningsgrad 4
Mobilitet, belastningsgrad 4
Kommunikation, minimum belastningsgrad 3
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 3
Sundhed og helbred, belastningsgrad 4
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Beklædning m.m.
Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til tøj, som skal udformes
på en særlig måde, eller til ekstra beklædning/sko/briller/tøjvask, som er
nødvendig på grund af ekstraordinært slid eller forbrug, som er en direkte
følge af funktionsnedsættelsen.
Såfremt der skal bevilges merudgifter til beklædning, skal barnet eller den
unge have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum ét af disse
funktionsniveauer:
•
•
•
•

Personlig pleje, minimum belastningsgrad 3
Mobilitet, belastningsgrad 4
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 3
Sundheds og helbred, belastningsgrad 4

Fritiden
Der kan ydes tilskud til dækning af merudgifter til særligt legetøj og andre
udgifter til beskæftigelse i fritiden. Det er afgørende, at udgiften til legetøj
eller fritidsaktivitet kun er merudgiften. Der vil således i overvejende grad
blive fratrukket en egenbetaling svarende til, hvad legetøj eller
fritidsaktivitet almindeligvis koster. Desuden vil der blive foretaget en
vurdering af indkøbets omfang sammenholdt med, hvad der er almindeligt
at anvende på legetøj.
For bevilling af merudgifter til særligt legetøj skal barnet eller den unge
have et funktionsniveau inden for mobilitet svarende til en belastningsgrad på 4.
For bevilling af merudgifter i forbindelse med fritidsaktivitet skal barnet
eller den unge have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to af
følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•

Personlig pleje, belastningsgrad 4
Mobilitet, minimum belastningsgrad 3
Aktivitet, minimum belastningsgrad 2
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 2
Kommunikation, minimum belastningsgrad 2
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 2

Kommunikationshjælpemidler
Der kan ydes dækning af merudgifter til nødvendige kommunikationshjælpemidler, som ikke dækkes af anden lovgivning. Det kan for eksempel
være en boardmarker.
For bevilling af merudgifter i forbindelse med kommunikationshjælpemidler skal barnet eller den unge have en funktionsnedsættelse,
der svarer til minimum to af følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•

Personlig pleje, minimum belastningsgrad 1
Aktivitet, minimum belastningsgrad 1
Familieforhold, minimum belastningsgrad 1
Kommunikation, minimum belastningsgrad 1
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Kurser
Der kan ydes hjælp til forældre, søskende og eventuelt andre pårørendes
merudgift, som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at
sætte de pågældende i stand til at have barnet hjemme, passe og pleje,
opdrage og kommunikere med barnet. Et kursus vurderes nødvendigt, når
det hjælper med at styrke kommunikationen i familien, hjælper forældrene til at få en støtte indsigt i funktionsnedsættelsen og medvirker til, at
forældrene får nogle redskaber til brug i hverdagen. Det skal altid konkret
overvejes, om det er nødvendigt, at begge forældre deltager i kursus.
Afgørelse om bevilling af merudgifter i forbindelse med kurser tager
udgangspunkt i kursets indhold og barnets eller den unges funktionsnedsættelse.
For bevilling af merudgifter i forbindelse med kurser skal barnet eller den
unge have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum ét af følgende
funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•

Mobilitet, minimum belastningsgrad 1
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 2
Familieforhold, minimum belastningsgrad 1
Kommunikation, minimum belastningsgrad 1
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 1
Sundhed og helbred, minimum belastningsgrad 2

Ved kurser med overnatning dækkes udgifterne til den billigste overnatningsmulighed.
Ved kurser med forplejning fratrækkes normaludgiften til kost beregnet i
henhold til SKAT’s aktuelle sats på 75 kr. pr. dag (2017-takst).
Særlige bemærkninger: Inden der bevilges et kursus, jævnfør Lov om
Social Service § 41, skal Specialafsnittet afdække, om familiens behov kan
understøttes af et afgrænset forløb, jævnfør Lov om Social Service § 11,
stk. 3 eller stk. 7. Dette kan forekomme i de tilfælde, hvor Specialafsnittet
vurderer, at et sådant forløb kan tilgodese familiens behov.
Hospitalsophold
Der kan ydes dækning af merudgifter i forbindelse med barnets, den unge
eller forældrenes ophold på hospital. Hvis der ydes dækning for begge
forældres ophold, er det en forudsætning, at det er lægeligt
dokumenteret, at det er nødvendigt at begge forældre er til stede.
Merudgifter til kost under indlæggelse ydes i henhold til SKAT’s aktuelle
sats på 75 kr. pr. dag (2017-takst), såfremt betingelserne herfor i øvrigt er
opfyldt.
Hvis sygehuset ikke tilbyder gratis overnatningsmulighed, kan der ydes
hjælp til dækning af udgift til den overnatningsmulighed, som sygehuset
anviser.
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Drift af hjælpemiddelbil
Ved dækning af merudgifter til hjælpemiddelbil skelnes der mellem
følgende situationer:
1. Familien anskaffer hjælpemiddelbil som bil nr. 2
2. Familien havde i forvejen ikke bil og erhverver den udelukkende
på grund af kørsel med barn med handicap
3. Familien havde i forvejen bil, men har solgt den for at købe en
hjælpemiddelbil
Hvis familien efter eget valg har købt en driftsmæssigt dyrere bil, end
behovet tilsiger, bevilges et beløb, der svarer til udgiften til den bil, der
ville være tilstrækkelig.
Selve hjælpemiddelbilen bevilges via Myndighedsafdelingen Hjælpemidler
i Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen. Myndighedsafdelingens
vurdering af behovet lægges til grund ved den videre sagsbehandling i
Specialafsnittet.
Aflastning
Der kan ydes hjælp til dækning af aflastning af barnet eller den unge, hvis
der er behov for yderligere aflastning, end hvad et dagtilbud kan tilbyde.
Aflastning, der ydes efter Lov om Social Service § 41, kan kun foregå i eget
hjem og uden overnatning.
Aflastning efter Lov om Social Service § 41 skal ses i sammenhæng med
aflastning efter Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 5 samt § 84, stk. 1,
jævnfør § 44.
Forældrenes behov for aflastning kan søges dækket efter Lov om Social
Service § 84, stk. 1, jævnfør § 44, når behovet for aflastning er opstået
alene på grund af barnets eller den unges funktionsnedsættelse, og når
aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie.
Er der tale om et behov for aflastning på grund af barnets eller den unges
særlige behov for støtte, skal aflastningen finde sted efter Lov om Social
Service § 52, stk. 3, nr. 5.
Aflastning efter Lov om Social Service § 41 er subsidiær i forhold til §§ 52,
stk. 3, nr. 5 samt 84, stk. 1, jævnfør § 44.
Det betyder, at der alene kan ydes hjælp til dækning af nødvendige
merudgifter til aflastning i eget hjem, jævnfør Lov om Social Service § 41,
hvis det vurderes, at en af de øvrige aflastningsordninger ikke i
tilstrækkeligt omfang kan løse behovet.
Særlige bemærkninger til aflastning
Det vurderes at være et almindeligt levevilkår for en børnefamilie at have
begrænset fritid uden børn. Der kan på den baggrund som udgangspunkt
bevilges 5 aflastningstimer om måneden.
For bevilling af nødvendige merudgifter til aflastning skal barnet eller den
unge have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to af følgende
funktionsniveauer:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Personlig pleje, minimum belastningsgrad 3
Mobilitet, minimum belastningsgrad 3
Kommunikation, minimum belastningsgrad 2
Familieforhold, minimum belastningsgrad 2
Sundhed og helbred, minimum belastningsgrad 2
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 2
Aktivitet, minimum belastningsgrad 3
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 3

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Ikke relevant.

Tilbuddets omfang

Kan bevilges, når barnet eller den unge er under 18 år. Ydelsen er løbende
og kan ikke stoppes, før der er truffet en afgørelse herom.

Leverandører af ydelsen

Ikke relevant, da der er tale om en kontantydelse. Der kan i særlige tilfælde
afregnes direkte med eksterne leverandører, men det kræver tilladelse fra
forældrene.

Opfølgning på indsatsen

Der foretages opfølgning minimum én gang årligt.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.

Sagsbehandlingsfrist

Op til 12 uger fra modtagelse af ansøgning til, at der træffes afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

Særlige bemærkninger

•
•
•

Lov om Social Service § 84, stk. 1 jævnfør § 44
Lov om Social Service § 52, stk. 3
Hjælpemidler, befordring efter Sundhedsloven, befordring efter
Folkeskoleloven, fritidsaktiviteter efter Sundhedsloven (for
eksempel ridefysioterapi) samt sektoransvarlighedsprincippet

Ved dækning af merudgifter efter Lov om Social Service §41 sker der
modregning af normaludgifter.
Udgifter til transport til og fra samvær med forælder, hvor barnet eller den
unge ikke har folkeregisteradresse, skal søges efter Lov om Aktiv
Socialpolitik (LAS-loven) § 83, stk. 1.
Før der kompenseres for merudgifter til medicin, skal forældrene
orienteres om, at de skal rette henvendelse til ordinerende læge med
henblik på afklaring af, om der er søgt enkelttilskud eller forhøjet tilskud.
Samtidig skal der indhentes oplysninger om eventuelt medlemskab af
Sygesikring Danmark, herunder hvilken sygesikringsgruppe. Der kan ikke
bevilges hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget, medmindre der
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foreligger lægelig dokumentation
tilskudsberettiget medicin.

for

nødvendigheden af

ikke-

NB: Alle tilskudsmuligheder skal være udtømte.
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Tabt arbejdsfortjeneste
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag
Formål med ydelsen

Lov om Social Service § 42
•

•

•

Målgruppe

At medvirke til at børn og unge med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller
langvarig lidelse kan forblive i hjemmet og derved undgå
anbringelse.
At familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets
eller den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende kroniske
eller langvarige lidelse.
At hindre at barnet eller den unges nedsatte funktionsevne eller
indgribende kroniske eller langvarige lidelse forværres.

Personer, der forsørger et barn under 18 år i hjemmet, hvor barnet eller
den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Barnet eller den unge må ikke være anbragt eller forsørgelsespligtig over
for andre (ved ægteskab eller ved selv at være blevet forælder) eller være
selvforsørgende. Dog kan kravet om, at barnet eller den unge er forsørget
i hjemmet, fraviges i forbindelse med barnets eller den unges
hospitalsbesøg (for eksempel ved indlæggelse, ambulant behandling eller
kontrolbesøg), hvis det er nødvendigt, at forældrene ledsager barnet eller
den unge.

Ydelsens indhold

Lønkompensation i forbindelse med, at forsørger helt eller delvist må
ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet eller den unge.
Beregning af tabt arbejdsfortjeneste tager udgangspunkt i tidligere
lønindkomst – dog maksimum 29.918 kr. pr. måned før skat og AM-bidrag,
jævnfør Socialministeriets aktuelle satser (2017-takst).
Bevillinger, der er givet før den 1. januar 2011, vil fortsat tage udgangspunkt i tidligere indtægtsgrundlag uanset øvre grænse.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af barnets eller
den unges nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i
hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moren eller faren,
der passer barnet eller den unge.
For bevilling af ydelsen er det et krav, at modtager af ydelsen har taget
imod et relevant eksisterende skole- eller pasningstilbud eller
rådgivningsforløb til barnet.
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Ved bevilling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af barnets eller
den unges funktionsnedsættelse via en vurdering af barnets eller den
unges funktionsniveau.
Der ydes lønkompensation lejlighedsvist eller op til 7, 12, 20 eller 37 timer
ugentligt.
Lejlighedsvist
Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste lejlighedsvist, når der har været
et faktisk indtægtstab, og det er dokumenteret, at der skal deltages i
nødvendige kontroller, behandling eller undersøgelser på hospitalet eller
møder i øvrigt.
Der ydes udelukkende tabt arbejdsfortjeneste, såfremt fraværet har været
af et betydeligt omfang. Dette beror på en konkret vurdering ud fra de
givne omstændigheder. Et fravær svarende til sammenlagt 2-3 arbejdsdage om året anses normalt ikke for at være et fravær i betydeligt omfang.
Der kompenseres ikke for fravær og dermed indtægtstab, som modsvarer
det fravær, som også forældre til børn uden nedsat funktionsevne på
samme alder må påregne.
Der ydes kun tabt arbejdsfortjeneste i det omfang, møderne, undersøgelserne, kontrollerne mv. ikke kan placeres uden for forældrenes arbejdstid.
Som udgangspunkt ydes der alene tabt arbejdsfortjeneste for det faktiske
tidsforbrug.
Op til 7 timer ugentligt
Det kan vurderes nødvendigt at bevilge tabt arbejdsfortjeneste op til 7
timer ugentligt, når barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse
svarende til minimum tre af følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole/institution, minimum belastningsgrad 2
Personlig pleje, minimum belastningsgrad 2
Mobilitet, minimum belastningsgrad 2
Aktivitet, minimum belastningsgrad 2
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 2
Familieforhold, minimum belastningsgrad 2
Kommunikation, minimum belastningsgrad 3
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 2

Op til 12 timer ugentligt
Det kan vurderes nødvendigt at bevilge tabt arbejdsfortjeneste op til 12
timer ugentligt, når barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse
svarende til minimum tre af følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•

Skole/institution, minimum belastningsgrad 3
Personlig pleje, minimum belastningsgrad 3
Mobilitet, minimum belastningsgrad 3
Aktivitet, minimum belastningsgrad 3
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 3
Familieforhold, minimum belastningsgrad 3
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•
•

Kommunikation, minimum belastningsgrad 3
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 3

Op til 20 timer ugentligt
Det kan vurderes nødvendigt at bevilge tabt arbejdsfortjeneste op til 20
timer ugentligt, når barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse
svarende til minimum fire af følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole/institution, belastningsgrad 4
Personlig pleje, belastningsgrad 4
Mobilitet, minimum belastningsgrad 3
Aktivitet, minimum belastningsgrad 3
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 3
Familieforhold, minimum belastningsgrad 3
Kommunikation, minimum belastningsgrad 3
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 3

Op til 37 timer ugentligt
Det kan vurderes nødvendigt at bevilge tabt arbejdsfortjeneste op til 37
timer ugentligt, når barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse
svarende til minimum fire af følgende funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole/institution, belastningsgrad 4
Personlig pleje, belastningsgrad 4
Mobilitet, minimum belastningsgrad 4
Aktivitet, minimum belastningsgrad 4
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 4
Familieforhold, minimum belastningsgrad 4
Kommunikation, minimum belastningsgrad 4
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 4

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Der skal altid foretages en vurdering af, hvorvidt der er støttemuligheder
i almenområdet eller i det omgivende netværk.

Tilbuddets omfang

Kan bevilges, når barnet eller den unge er under 18 år.
Ydelsen er løbende og kan ikke stoppes, før der er truffet en afgørelse
herom. Kun hvis perioden på forhånd er kendt, bevilges tabt arbejdsfortjeneste i en tidsbegrænset periode.

Leverandører af ydelsen

Ikke relevant, da ydelsen er en kontantydelse.

Opfølgning på indsatsen

Minimum én gang årligt.
Ydelsen reguleres i overensstemmelse med Socialministeriets takster.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.

Sagsbehandlingsfrist

Op til 12 uger fra modtagelse af ansøgning til, at der træffes afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
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Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
Relaterede ydelser

Særlige bemærkninger

•
•
•
•
•
•

Kontanthjælp
Dagpenge
Revalidering
Flexydelse
Skole- og institutionstilbud
Barselslovens § 26 (pasning af alvorligt syge børn eller unge)

Ved fastsættelsen af ydelsen modregnes for eksempel eventuelle sparede
udgifter til befordring til arbejdet eller besparelse på udgift til
daginstitution.
Det skal altid undersøges, om barnet eller den unge modtager støttetimer
i institution eller skole, som kan have betydning for grundlaget for bevilling
af tabt arbejdsfortjeneste.
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Supplerende ydelser
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag
Formål med ydelsen

Lov om Social Service § 43
•

•

•
•

At medvirke til at børn og unge med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller
langvarig lidelse kan forblive i hjemmet og derved undgå
anbringelse.
At familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets
eller den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende kroniske
eller langvarige lidelse.
At hindre at barnet eller den unges nedsatte funktionsevne eller
indgribende kroniske eller langvarige lidelse forværres.
At sikre en glidende overgang fra tabt arbejdsfortjeneste til
fremtidig forsørgelse, hvis den pågældende er ledig.

Målgruppe

Forældre, der modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for en
del af deres arbejdstid, som bliver ledige i den periode, de modtager tabt
arbejdsfortjeneste.

Ydelsens indhold

Ydelsen skal udbetales fra første ledighedsdag.
Ydelsen skal udbetales til personer, der modtager kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste for en del af deres arbejdstid og ikke kan få udbetalt
arbejdsløshedsdagpenge for den resterende arbejdstid, hvis de bliver
ledige.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Det er en betingelse, at forælderen opfylder følgende fem kriterier:

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Ikke relevant.

Tilbuddets omfang

Ydelsen har en afgrænset varighed, idet den indebærer økonomisk
kompensation i maksimum 3 måneder efter ledigheden indtræffer.

1. Er arbejdsløshedsforsikret
2. Er ikke berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
3. Er ikke selvforskyldt ledig
4. Har ikke modtaget et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde
5. Modtager ikke andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning
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Leverandører af ydelsen

Ikke relevant, da ydelsen er en kontaktydelse.

Opfølgning på indsatsen

Der følges ikke op på ydelsen, men det skal sikres, at ydelsen stoppes, hvis
modtageren inden for de 3 måneder finder beskæftigelse.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.

Sagsbehandlingsfrist

Op til 4 uger fra modtagelse af ansøgning til, at der træffes afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

Ydelser under Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS).

Særlige bemærkninger

Ingen.
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Behandlingsmæssigt fripladstilskud
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 43, stk. 1, nr. 3 og 63

Formål med ydelsen

At yde behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige
grunde har ophold i et dagtilbud.

Målgruppe

Børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der har ophold i et dagtilbud af behandlingsmæssige
grunde.

Ydelsens indhold

Der kan gives behandlingsmæssigt fripladstilskud svarende til 50 pct. af
forældrenes egenbetalingen for dagtilbuddet.
Før bevilling af ydelsen skal det være undersøgt, om familien er berettiget
til økonomisk fripladstilskud eller søskendetilskud, idet disse tilskud kan
reducere forældrenes egenbetaling for dagtilbuddet.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Ved vurdering af berettigelsen af behandlingsmæssigt fripladstilskud,
lægges der vægt på, at der ikke alene er tale om pasning og pleje i
dagtilbuddet. Der skal således ske en fortsat udvikling af barnets aktuelle
tilstand eller en sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets
funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både
personlige, faglige og sociale kompetencer.
Behandlingsmæssigt fripladstilskud forudsætter ikke ansøgning fra
forældrene, men gives fra det tidspunkt, hvor det konstateres, at barnet
har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og der
foreligger behandlingsmæssige grunde.
Det er underordnet, om der også foreligger et pasningsbehov.

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Ikke relevant.

Tilbuddets omfang

Bevillingen løber, så længe barnet modtager særlig behandling i dagtilbuddet.

Leverandører af ydelsen

Ikke relevant.

Opfølgning på indsatsen

Løbende opfølgning.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.
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Sagsbehandlingsfrist

Ydelsen bevilges fra det tidspunkt, behandlingstilbuddet i dagtilbuddet
bliver kendt af Jammerbugt Kommune.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

Særlige bemærkninger

•
•
•

Økonomisk fripladstilskud
Socialpædagogisk fripladstilskud
Søskendetilskud

Ingen.
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Afløsning eller aflastning til familien
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 84, stk. 1, jævnfør § 44

Formål med ydelsen

At tilbyde afløsning i hjemmet eller aflastning uden for hjemmet til
ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller
en ung med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en
forudsætning, at det er familien, der har behov for afløsning eller
aflastning og ikke barnet eller den unge. I tilfælde, hvor det er barnet eller
den unge, der har behov for aflastning, henvises til Lov om Social Service
§ 52, stk. 3, nr. 5.

Målgruppe

Familier, der forsørger og passer et barn eller en ung med en nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, som har behov for afløsning eller aflastning
som konsekvens af barnets eller den unges funktionsnedsættelse.
Behovet for afløsning eller aflastning skal være mere, end hvad et
dagtilbud kan tilbyde.

Ydelsens indhold

Afløsning eller aflastning til familien.
Afløsning og aflastning dækker over to forskellige former for aflastning.
Afløsning
Afløsning dækker timeaflastning i eget hjem. Her gives et samlet antal
timer, som kan bruges hen over en måned. Som udgangspunkt er familien
selv ansvarlig for at finde en egnet person til timeafløsning.
Aflastning
Aflastning dækker døgnaflastning uden for eget hjem. Her gives
aflastningen som et samlet antal døgn, der skal dække et helt års
aflastning. Ved døgnaflastning dækkes der ligeledes den nødvendige
tilhørende transport.
Det tilstræbes, at aflastning etableres i netværksplejefamilier eller
aflastningsfamilier.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Der skal ved bevilling af afløsning eller aflastning foreligge en vurdering af
familiens samlede behov for afløsning eller aflastning. I denne vurdering
skal følgende fremgå:
•
•
•

Familieforhold
Barnet eller den unges funktionsnedsættelse
Barnet eller den unges ophold i institution eller skole
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Ved bevilling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af barnets eller
den unges funktionsnedsættelse gennem en vurdering af barnet eller den
unges funktionsniveau.
Afløsning
Afløsning kan alene foregå i eget hjem og uden overnatning.
Ved bevilling af afløsning i op til 10 timer månedligt
Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til
minimum tre af disse funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole/institution, minimum belastningsgrad 2
Personlig pleje, minimum belastningsgrad 1
Mobilitet, minimum belastningsgrad 2
Aktivitet, minimum belastningsgrad 2
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 2
Familieforhold, minimum belastningsgrad 2
Kommunikation, minimum belastningsgrad 2
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 2
Sundhed og helbred, minimum belastningsgrad 2

Ved bevilling af afløsning i op til 20 timer månedligt
Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til
minimum tre af disse funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole/institution, minimum belastningsgrad 3
Personlig pleje, minimum belastningsgrad 3
Mobilitet, minimum belastningsgrad 3
Aktivitet, minimum belastningsgrad 3
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 3
Familieforhold, minimum belastningsgrad 2
Kommunikation, minimum belastningsgrad 2
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 2
Sundhed og helbred, minimum belastningsgrad 3

Ved bevilling af afløsning i op til 30 timer månedligt
Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til
minimum tre af disse funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole eller institution, belastningsgrad 4
Personlig pleje, belastningsgrad 4
Mobilitet, belastningsgrad 3
Aktivitet, belastningsgrad 4
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 3
Familieforhold, minimum belastningsgrad 3
Kommunikation, minimum belastningsgrad 3
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 3
Sundhed og helbred, minimum belastningsgrad 3
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Aflastning
Ved bevilling af aflastning i op til 36 døgn årligt svarende til 3 døgn
månedligt
Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til
minimum tre af disse funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole eller institution, minimum belastningsgrad 2
Personlig pleje, minimum belastningsgrad 2
Mobilitet, minimum belastningsgrad 2
Aktivitet, minimum belastningsgrad 2
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 2
Familieforhold, minimum belastningsgrad 2
Kommunikation, minimum belastningsgrad 2
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 2
Sundhed og helbred, minimum belastningsgrad 2

Ved bevilling af aflastning i op til 60 døgn årligt svarende til 3 sammenhængende døgn månedligt og 1 døgn hver anden uge
Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til
minimum tre af disse funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skole eller institution, belastningsgrad 4
Personlig pleje, minimum belastningsgrad 3
Mobilitet, minimum belastningsgrad 3
Aktivitet, minimum belastningsgrad 3
Socialt samvær, minimum belastningsgrad 3
Familieforhold, minimum belastningsgrad 3
Kommunikation, minimum belastningsgrad 3
Psykisk tilstand, minimum belastningsgrad 3
Sundhed og helbred, minimum belastningsgrad 3

Ved bevilling af aflastning i op til 72 døgn årligt svarende til 2 gange 3
sammenhængende døgn månedligt
Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til
minimum tre af disse funktionsniveauer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inddragelse af netværk og
almenområdet

Skole/institution, belastningsgrad 4
Personlig pleje, belastningsgrad 4
Mobilitet, minimum belastningsgrad 3
Aktivitet, belastningsgrad 4
Socialt samvær, belastningsgrad 4
Familieforhold, belastningsgrad 3
Kommunikation, belastningsgrad 4
Psykisk tilstand, belastningsgrad 4
Sundhed og helbred, belastningsgrad 4

Det tilstræbes, at aflastningen varetages i familiens netværk.
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Tilbuddets omfang
Leverandører af ydelsen

Kan bevilges, når barnet eller den unge er under 18 år.
•
•
•

Netværksplejefamilier
Aflastningsfamilier via familieplejekonsulenter til døgnaflastning
Aflastningspersoner fra netværket eller fra professionelle leverandører.

Opfølgning på indsatsen

Der foretages minimum opfølgning én gang årligt.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.

Sagsbehandlingsfrist

Op til 12 uger fra modtagelse af ansøgning til, at der træffes afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 5

Særlige bemærkninger

Ingen.
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Ledsagerordning
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering og i overensstemmelse med Børnepolitikken i Jammerbugt Kommune. Der foretages altid en helhedsvurdering af barnets og familiens behov for at modtage
hjælp. Det betyder, at sagen behandles i forhold til alle muligheder for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det betyder også, at Specialafsnittet forholder sig til eventuelle eksisterende ydelser til familien.
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 45

Formål med ydelsen

At medvirke til unges selvstændiggørelse og integration i samfundet ved
at gøre dem i stand til at komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i
kulturelle og sociale aktiviteter.

Målgruppe

Unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden
ledsagelse på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.
Den unge bestemmer selv, hvortil ledsagelsen skal ske – inden for
forældremyndighedens rammer. Ledsagelsen skal benyttes til selvvalgte
aktiviteter. Der er som udgangspunkt ikke begrænsning på, i hvilket
tidsrum der kan ydes ledsagelse.
Ledsagelsen må ikke fungere som kontaktperson eller besøgsven, hvorfor
ledsagelsen ikke må anvendes til at sidde hjemme, men skal anvendes til,
at den unge kommer ud til de ønskede aktiviteter.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Ordningen kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.
Unge, som er anbragt uden for hjemmet, er ikke berettiget til modtagelse
af ledsagelse efter Lov om Social Service § 45.
Ved bevilling af ledsagerordning skal den unge have en funktionsnedsættelse, som svarer til minimum én af følgende funktionsniveauer:
•
•

Kommunikation, minimum belastningsgrad 2
Mobilitet, minimum belastningsgrad 2

Inddragelse af netværk og
almenområdet

Ikke relevant.

Tilbuddets omfang

Der kan ydes ledsagelse i op til 15 timer om måneden. Modtager af
ledsagelse kan opspare ubrugte ledsagertimer inden for en periode på 6
måneder. De opsparede timer bortfalder efter udløb af 6 månedersperioden.

Leverandører af ydelsen

Den unge, som er berettiget til ledsagelse, har ret til at udpege en person
til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Kommunen kan være behjælpelig med at finde og ansætte
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en egnet ledsager. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med
meget nær tilknytning til den unge.
Opfølgning på indsatsen

Der følges op hvert halve år.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.

Sagsbehandlingsfrist

Op til 8 uger fra modtagelse af ansøgning til, at der træffes afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

Ingen.

Særlige bemærkninger

Borgeren afholder alle udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det gælder
både egne og ledsagerens udgifter til for eksempel entrébilletter, spisning
og transport.
Det anbefales at anskaffe sig et ledsagerkort, der giver gratis eller billigere
adgang mange steder.
Der kan søges om et årligt ledsagerbeløb på 866 kr. (2017-takst), som er
fastsat af staten. Der skal søges om beløbet hvert år.
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Tilbagebetaling
Alle sager behandles ud fra en individuel vurdering.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 164

Formål med ydelsen

At træffe afgørelse om tilbagebetaling:
•

•

Når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger,
som er krævet i lov om retssikkerhed og information på det sociale
område, eller
Når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp
efter denne lov

Målgruppe

Borgere, der uberettiget har modtaget økonomisk hjælp.

Ydelsens indhold

Krav om tilbagebetaling af den ydede hjælp.

Kriterier for tildeling af
ydelsen

Det konstateres, at personen mod bedre vidende har:
•
•

Undladt at give oplysninger af betydning for sagens udfald, der har
medført, at personen har fået for meget udbetalt
Modtaget hjælp

Når Jammerbugt Kommune kan dokumentere, at personen er blevet
oplyst om sin oplysningspligt, og personen har undladt at meddele
kommunen dette eller har meddelt det efter, at der er sket udbetaling af
en ydelse, der er højere end det, personen var berettiget til.
Det skal vurderes, om borgeren har været i god eller ond tro. § 164 kræver
forsæt eller grov uagtsomhed fra borgerens side, og det er forvaltningen,
der har bevisbyrden for den onde tro.
Inddragelse af netværk og
almenområdet

Ikke relevant.

Tilbuddets omfang

Ikke relevant.

Leverandører af ydelsen

Ikke relevant.

Opfølgning på indsatsen

Ikke relevant.

Budgetområde

Familie og forebyggelse.

Sagsbehandlingsfrist

Kravet forældes som udgangspunkt efter 3 år, jævnfør Forældelsesloven §
3, stk. 1. Hvis kravet rejses som et erstatningskrav i forbindelse med
anmeldelse til politiet, hvormed der opnås dom for beløbet, er
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forældelsesfristen op til 10 år, jævnfør Forældelsesloven § 3, stk. 3, nr. 4,
såfremt der er tale om ond tro/forsæt til socialt bedrageri.
Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages.
Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud, der skal
være til rådighed i kommunen samt takster for tilbuddene, kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Relaterede ydelser

Ingen.

Særlige bemærkninger

Hvis forholdet har været forsætligt, inddrages Jammerbugt Kommunes
stabsfunktion ”Opkrævning og Helhedsorienteret Indsats”.
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