Kvalitetsstandarder
Særlig støtte til børn og unge

Udgivelsesdato: 01.01.2015
Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte
Forord
Kvalitetsstandarderne for Center for Børn og Voksne på børneområdet, er primært
målrettet borgerne i Hørsholm Kommune, men også leverandører, myndighedspersoner og
andre samarbejdspartere til familien. Center for Børn og Voksne håber, at borgerne med
kvalitetsstandarderne - sammen med information på Hørsholm Kommunes hjemmeside let og tilgængeligt kan tilegne sig oplysninger om, hvilke ydelser Center for Børn og Voksne
kan tilbyde børn og unge med særlige behov samt deres familier.
Kvalitetsstandarderne indeholder et politisk vedtaget serviceniveau på det specialiserede
socialområde. Der skal dog altid foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag.
Kort om Center for Børn og Voksne
Center for Børn og Voksne har ansvaret for hele det specialiserede socialområde.
Sagsbehandling foretages på børneområdet i henholdsvis børneteamet og ungeteamet.
Man kan læse mere om Center for Børn og Voksne på www.horsholm.dk – under ’om
kommunen’.
Metode
Hørsholm Kommune bruger sagsstyringssystemet DUBU som sikrer systematik og som
bygger på metoden Integrated Children’s System (ICS), som sætter barnets behov i
centrum. ICS er en socialfaglig metode til analyse af udsatte børn og unges dækkede og
udækkede behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som
påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation.
I Kvalitetsstandarderne omsættes følgende principper
Der tages udgangspunkt i hvad der er bedst for det enkelte barn og hvad der giver barnet
de bedste betingelser for at udvikle sig.
Inddragelse af barnet, forældrene og netværk for at sikre at familien og barnet/den unge
tager ansvar for eget velfærd og er med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv
udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge.
Det er målet, at børn og unge i Hørsholm kommune med behov for særlig støtte tilbydes
denne, så snart behovet er konstateret. En tidlig indsats skal medvirke til, at problemet
løses i samarbejde med forældrene indenfor normalsystemets rammer eller så tæt på
normalsystemets rammer som muligt, så barnet kan forblive i eget hjem og det nære miljø.
Tværfagligt samarbejde for at sikre en helhedsorienteret indsats.
Fokus på opfølgning og evaluering med henblik på bedst muligt at sikre at målene nås og
at indsatsen så vidt muligt er egnet til løsning af barnets særlige behov for støtte.
Der skal være en balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der
ved en forebyggende foranstaltning eller anbringelse skal være fokus på, at indsatsen så
vidt muligt er egnet til løsning af barnets særlige behov for støtte
Området er styrbart og styrbarheden håndteres ved, at der er synlige standarder, som
medvirker til at borgerne har kendskab til, hvorledes støtten gives indenfor området.

Indhold
Kvalitetsstandarder
Center for Børn og Voksne har udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende
ydelser og foranstaltninger på børne- og ungeområdet:
Forebyggelse og rådgivning
Hjemmetræning
Merudgifter
Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning af hensyn til familien
Ledsagelse til unge over 12 år
Børnefaglig undersøgelse
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
Familiebehandling og dagbehandling
Døgnophold til hele familien
Aflastningsophold af hensyn til barnet
Kontaktperson
Anbringelse uden for hjemmet
Formidling af praktiktilbud
Anden hjælp
 Økonomisk støtte
Støtteperson
Efterværn

Kontakt
Majbrit Maag Etgen
Jurist
mme@horsholm.dk
Center for Børn og Voksne
Stabsteam
horsholm.dk
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Kvalitetsstandard – Forebyggelse og rådgivning
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 11.

Hvem kan

Rådgivning:
Børn og unge og deres forældre eller andre, der faktisk sørger for
et barn eller en ung.

modtage ydelsen?

Forebyggende indsatser, herunder konsulentbistand: § 11 stk. 3:
Familier, børn og unge, der ikke har så komplekse
problemer, at der er behov for særlige foranstaltninger
efter servicelovens kapitel 11 om særlig støtte.
Herunder også rådgivning om familieplanlægning til f.eks. enlige
og sårbare unge mødre om hele deres situation og deres
muligheder for at få hjælp.
Økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og
fritidsaktiviteter: stk. 4-6.
Forældremyndighedsindehaverne til børn og unge med behov for
særlig støtte. Det er en betingelse at
forældremyndighedsindehaveren ikke har tilstrækkelige midler
hertil.
Kortere rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb: Stk.7.
Børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne samt deres familier.
Familievejlederordningen: Stk. 8.
Familier med børn under 18 år, som får konstateret en betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er at yde en tidlig og forebyggende indsats i form af
rådgivning, undersøgelse og behandling, herunder at yde gratis
råd og vejledning og en opsøgende indsats.
Rådgivningen kan ydes som et anonymt og åbent tilbud til børn,
unge og forældre, der alene søger rådgivning. Hvis det problem
barnet eller den unge beskriver, giver anledning til alvorlig
bekymring for barnets sikkerhed og udvikling er rådgiveren dog
forpligtet til at gribe ind, men der er ikke krav om at barnet/den
unge skal opgive navn eller andre data.
Rådgivningen har til formål at hjælpe barnet, den unge eller deres
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forældre til selv at løse de problemer, som har givet anledning til
henvendelsen.
Visitation

Rådgivning foretages i Center for Børn og Voksne.

Ydelsens indhold

Rådgivning, herunder evt. rådgivning om familieplanlægning,
ydelse af konsulentbistand vedrørende konkrete og afgrænsende
problemstillinger (f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer,
sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet), kortere
rådgivnings- eller behandlingsforløb, familievejlederordningen
samt opsøgende rådgivning.

Serviceniveau

Rådgivning: Råd og vejledningsforløb
Konsulentbistand: konkrete forløb vedrørende afgrænsede
problemstillinger.
Rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb: Kortere forløb
op til 10 timer.
Familievejlederordning: rådgivning som udgangspunkt svarende
til 1 samtale. Familievejledningen skal tilbydes inden for tre
måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at barnets
funktionsnedsættelse er konstateret.
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, udgifter ifm konsulentbistand og prævention:
Kan ydes, hvor forældrene ikke selv har tilstrækkelige midler til at
afholde udgiften.
Opsøgende rådgivning foretages bl.a. i forbindelse med
samarbejde mellem skole og kommune, hvor der ydes en
målrettet og struktureret indsats i forhold til bekymringer over et
barn samt via projektet ”Familieiværksætterne”. Modtagende
underretning vedrørende børn med behov for særlig støtte kan
ligeledes føre til opsøgende rådgivning.

Særlige tilbud

Hørsholm Kommune har et tilbud om åben anonym skilsmisserådgivning til børnefamilier op til 5 timer.
Hørsholm Kommune har et tilbud om kursus benævnt
”Familieiværksætterne” til førstegangsforældre med henblik på at
styrke forældre i de udfordringer man kan møde, i den nye
livssituation som børnefamilie.

Hvem leverer

Center for børn og Voksne.
Rådgivning varetages af rådgivere i børne- eller ungeteamet.
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ydelsen?

Konsulentbistand varetages af Familiehuset.

Hvad koster

Der er ingen egenbetaling.

ydelsen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Da der er tale om kortere forløb, hvad angår rådgivning efter § 11
stk. 1, er der som udgangspunkt ikke opfølgning på indsatsen.
Opfølgning på en indsats efter § 11 kan bestå i, at det undersøges
om der skal tilbydes et andet forløb efter § 11 eller om der
eventuelt er behov for iværksættelse af en børnefaglig
undersøgelse.

Klageadgang

Der træffes ikke afgørelse om rådgivning/konsulentbistand og
dermed er der ikke adgang til at klage over tilbuddet.
Der kan klages over afgørelsen efter stk. 7 om rådgivning,
undersøgelse og behandlingsforløb indenfor 4 uger fra
modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne,
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden
kontortids ophør på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Hjemmetræning
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 32 stk. 6.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Børn og unge inden den skoledygtige alder, med betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov
for støtte og behandling. Barnet skal være berettiget til et særligt
dagtilbud for som alternativ til dagtilbuddet, at kunne søge om at
få hjemmetræning.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er 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.
Endvidere er det målet at sikre, at forældrene og deres børn
bliver inddraget aktivt i udredningen af barnets behov og i
indsatsen for børnene.

Ydelsens indhold

Hvis forældrene ikke ønsker at modtage det særlige dagtilbud, der
er anvist, kan kommunen på baggrund af en vurdering godkende,
at forældre til børn og unge med betydelig varigt nedsat
funktionsevne træner deres barn helt eller delvist i hjemmet.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i Børneteamet i et
tæt samarbejde med blandt andet PPR og visitering til
institutionsområdet, gennem Center for Dagtilbud og Skole.
Der skal være lavet en børnefaglig undersøgelse. Kommunen skal
foretage en udredning, hvor barnet/den unge, forældrene og
relevante fagpersoner inddrages. Vurdering af barnets
funktionsevne sker efter ICS metoden.
Kommunen skal godkende, at hjælpen sker i hjemmet, hvilket
kræver:
● at barnet er visiteret til et særligt dagtilbud.
● Der skal være foretaget en børnefaglig undersøgelse.
● Kommunen vurderer om den ønskede hjemmetræning
imødekommer barnets behov for særlig støtte.
● Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne.
● Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare
trænings-metoder.

Serviceniveau

Sagsbehandlingstiden er 4 uger.
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Hvem leverer
ydelsen?

Forældre og professionelle med fagspecifikke kompetencer i
forhold til den specifikke sag.

Hvad koster
ydelsen for
personen?

Hjælp efter en konkret vurdering til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste og hjælp til nødvendige træningsredskaber,
kurser, hjælpere m.v.

Hvordan følges op
på ydelsen?

Ved hjemmetræning er der både krav om opfølgninger og tilsyn:
● Tilsyn skal føres to gange årligt med fokus på barnet eller den
unges trivsel. På baggrund af tilsynet udfærdiges tilsynsrapporter
med en begrundet stillingtagen til, om hjemmetræningen skal
fortsætte eller eventuelt ophøre.
● Opfølgning skal ske fire gange om året. Opfølgningen sker i
forhold til træningsindsatsen, hvor barnet observeres og eventuelt
testes, herunder med fokus på de opstillede mål i handleplanen.

Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen
indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for
Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal
modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Merudgifter
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 41

Hvem kan
modtage ydelsen?

Borgere, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år
med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller
indgribende kroniske eller indgribende langvarige lidelser.






Hvad er formålet
med ydelsen?

Ved vurdering af selve funktionsnedsættelsen er det
graden af funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige
diagnose - der er afgørende for berettigelsen til ydelsen.
Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal beskrives
i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på barnets
hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, fritid etc.
Lidelsen skal have en indgribende virkning i forhold til
ovenstående.
At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin
karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse.
At lidelsen er kronisk betyder, at sygdomstilstanden
forventes at vare barnealderen ud.
En langvarig lidelse skønnes at vare mere end 1 år. Der
kan dog efter en konkret vurdering ydes støtte, selvom
lidelsen forventes at vare mindre end 1 år, såfremt
familien er meget tungt belastet af lidelsen. En langvarig
lidelse skal også være indgribende for at opnå ydelsen.

Formålet er at dække de udgifter til særlige behov, som familien
ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke havde haft en
nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse.
Målet er at medvirke til, at
 barnet/den unge kan forblive i hjemmet og derved undgå
anbringelse
 familien lever så normalt som muligt på trods af barnets/
den unges lidelse
 hindre at barnet eller den unges lidelse forværres

Visitation

Bevilling foretages i Center for Børn og Voksne.

Ydelsens indhold

Bestemmelsen dækker de ekstra økonomiske udgifter en familie
har på grund af barnets særlige behov. Familien skal selv afholde
den del af udgifterne, der svarer til de udgifter, familier med børn
normalt har.
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Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af
den nedsatte funktionsevne. Samtidig er der krav om at udgiften
ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller af private
sundhedsforsikringer.
Her følger der en række eksempler på merudgifter, der kan ydes
hjælp til:
• Kost og diætpræparater
• Tilskudsberettiget medicin og særlige cremer og olier
• Briller
• Befordring (til f.eks. dagtilbud, uddannelse, fritidsaktiviteter,
behandling og til besøg på sygehus)
• Drift af bil
• Handicaprettede kurser
• Beklædning og fodtøj
• Vask
• Aflastning i hjemmet
Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af de
dokumenterede eller sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte
ydelsesmodtager. Det vil sige, at der skal laves et overslag over
omfanget af de behov, som barnet efter al sandsynlighed vil få i
det kommende år og fratrækkes den del af udgiften svarer til
hvad en familie normalt ville have afholdt.
Der kan ikke ydes dækning af merudgifter, hvis de samlede
merudgifter er mindre end 4.596 kr. for et ét år (2015).
Merudgiftsydelsen er skattefri og uafhængig af indkomst.
Serviceniveau

Merudgifter bevilges efter en konkret vurdering af om
funktionsnedsættelsen er indgribende i en grad, så det har
alvorlige følger i den daglige tilværelse.
Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af
barnets eller den unges funktionsnedsættelse efter ICS metoden.
Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at merudgiften
(medicin, kost eller lign.) er nødvendig på grund af nedsat
funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse hos barnet/den
unge.
I vurderingen af merudgiften skal der sammenlignes med, hvad
der er forventelige udgifter i familier i almindelighed.


Tilskud efter merudgifterne til medicin kan først bevilliges
efter alle andre relevante tilskud er ansøgt så som
kronikertilskuddet og enkelttilskud, som søges gennem
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læge/hospital/psykiater (sundhedslovens kap 42).
Ved diabetes ydes hjælp til egen andel af udgiften til
insulin m.v. Hørsholm Kommune anvender
Diabetesforeningens vejledende takster om merudgifter til
diætkost.
Lidelser som f.eks. astma og allergi kan ikke
kategoriseres som en indgribende funktionsnedsættelse for
barnet/den unge, med mindre lidelsen har alvorlige følger i
den daglige tilværelse for familien.
Der kan normalt ikke ydes tilskud til briller, da der ikke er
tale om en merudgift i forhold til andre børn, som skal
have briller. Der kan i helt specielle tilfælde ydes hjælp til
køb af brille, såfremt barnet lider af en alvorlig øjenlidelse
som betyder, at der skal købes briller hyppigere end
normalt. Der kan i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til
briller, hvor barnet ofte ødelægger sine briller, og barnet
med den nedsatte funktionsevne ikke er i stand til at passe
på brillerne, og det samtidig vurderes, at forældrenes
tilsyn/ansvar ikke har været tilsidesat. Der kan til brillestel
maximalt ydes kr. 800,00 og udgiften til glas efter regning.
Merudgiften vurderes i forhold til, at det er normalt, at
børn skal have nye briller ca. hvert år.
Der kan kun i særlige tilfælde ydes dækning af
kontingenter til foreninger, f.eks. diabetes foreningen,
ADHD foreningen, Autismeforeningen m.v., hvis
barnet/den unge har flere diagnoser, der kræver særskilt
viden for at få hverdagen til at fungere i hjemmet.
I helt særlige tilfælde kan der som et alternativ eller
supplement til tabt arbejdsfortjeneste, bevilges
rengøring, f.eks. hvor barnet kræver konstant
overvågning, så det er umuligt at nå andre gøremål, eller
barnets funktionsnedsættelse medfører et væsentligt
større behov for rengøring, end man sædvanligvis kan
forvente i familier med børn.
Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til
befordring af barnet/den unge til dagtilbud, uddannelse,
behandling og fritid. Befordringsydelser efter servicelovens
§ 41 er subsidiære til befordringsydelser efter andre
bestemmelser, f.eks. Sundhedsloven.
Befordringsgodtgørelsen tager udgangspunkt i billigst
mulige transportmiddel, uanset hvilket transportmiddel
barnet/den unge anvender, så længe der er taget højde for
barnets nedsatte funktionsevne. Der dækkes udgifter til
befordring, når det er godtgjort at det er nødvendig kørsel,
hvorved der er en merudgift forbundet, som følge af
funktionsnedsættelsen. Kørsel i egen bil dækkes efter
statens regler med laveste kilometertakst.
Familier med et barn med funktionsnedsættelse har som
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udgangspunkt ikke merudgifter til drift af bil, alene på
grund af barnets nedsatte funktionsevne set i forhold til
andre familier med bil. Hovedreglen er derfor, at familien
selv skal afholde udgifter, der er forbundet med at have en
bevilget handicapbil, som f.eks. forsikring, benzin,
reparationer, vask m.v. Der kan dog ydes hjælp til
dækning af merudgifter, hvis familien på grund af barnets
nedsatte funktionsevne har en ekstraordinær driftsmæssigt
dyr bil. Kommunen undersøger, om familien efter eget valg
har købt en driftsmæssig dyrere handicapbil, end behovet
tilsigter.
Merudgifter til hjælper til ferie i helt særlige tilfælde i op til
14 dage.
Deltagelse i sommerlejr for børn og unge med handicap
efter en individuel konkret vurdering.
Merudgifter til handicaprettede kurser f.eks. ved
nydiagnosticering eller ved overgang fra barn til teenager,
såfremt kurset ud fra en konkret vurdering skønnes at
være en forudsætning for, at familien kan håndtere
barnets lidelse i hverdagen, og den viden, der opnås ikke
kan opnås i sygehussektoren eller via kommunens øvrige
tilbud.
under helt særlige omstændigheder kan der ske dækning
af merudgifter til tøj, som skal udformes på en særlig
måde eller på grund af ekstraordinært slid.
Tilskud kan ydes ekstraordinært stort vaskeforbrug. Det
vurderes, at det er almindeligt for en familie på 2 voksne
og 2 børn at vaske 8-10 vaske om ugen.
Privat aflastning gives i tilfælde, hvor barnet
kontinuerligt er så krævende, at forældrene ikke kan
gennemføre aktiviteter med evt. søskende, og hvor der
ikke er anden mulighed for aflastning i eller uden for
hjemmet. Aflastning i henhold til § 41 forudsætter, at
mulighederne for hjemmehjælp, hjemmepleje og aflastning
jævnfør §§ 83 og 84 af forældre er bragt i anvendelse eller
ikke kan benyttes. Privat aflastning kan desuden gives, når
det ikke er muligt at gå ned i arbejdstid (barnet /den unge
kommer hjem før forældrene, og kan ikke være alene).
Aflastning kan kun foregå i eget hjem og uden
overnatning.

Eksempler på udgifter, som der ikke ydes støtte til i medfør af §
41:
 Der gives ikke støtte til behandling og
behandlingsredskaber som en merudgift. Sansemotorisk
træning og psykologsamtaler regnes i denne sammenhæng
for behandling.
 Merudgifter, der opstår i forbindelse med uddannelse, ydes
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efter Undervisningsministeriets regler.
Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge
med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne samt deres familier tilbydes i øvrigt i
henhold til servicelovens §§ 11 og 52, som vedrører råd,
vejledning og tilbud om særlig støtte samt i henhold til
Folkeskoleloven m.fl. via Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning.

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger, men kan være længere,
hvis der skal indhentes yderligere oplysninger. Du vil inden for 14
dage modtage en kvittering for at din ansøgning er modtaget.
Hvem leverer
ydelsen?

Center for Børn og Voksne – ved overførsel af beløbet til
Nemkonto. Beløb, som afregnes direkte med en leverandør,
modregnes i det månedlige tilskud.

Hvad koster
ydelsen for
personen?

Egenbetalingen er udgiften svarende til, hvad familien normalt
ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap/en
sygdom.

Hvordan følges op
på ydelsen?
Klageadgang

Der foretages opfølgning en gang årligt.
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen.
Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2,
2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør
på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Tabt arbejdsfortjeneste § 42
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 42

Hvem kan
modtage ydelsen?

Personer der forsørger et barn under 18 år i hjemmet, hvor
barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.






Ved vurdering af selve funktionsnedsættelsen er det
graden af funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige
diagnose - der er afgørende for berettigelsen til ydelsen.
Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal beskrives
i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på barnets
hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, fritid etc.
Lidelsen skal have en indgribende virkning i forhold til
ovenstående.
At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin
karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse.
At lidelsen er kronisk betyder, at sygdomstilstanden
forventes at vare barndommen ud.
En langvarig lidelse skønnes at vare mere end 1 år. Der
kan dog efter en konkret vurdering ydes støtte, selvom
lidelsen forventes at vare mindre end 1 år, såfremt
familien er meget tungt belastet af lidelsen. En langvarig
lidelse skal også være indgribende for at opnå ydelsen.

Ydelsen er i øvrigt betinget af:
 at det er en nødvendig konsekvens af barnets eller den
unges nedsatte funktionsevne,
 at barnet eller den unge passes i hjemmet,
 at det er mest hensigtsmæssigt at det er moderen eller
faderen, der passer barnet eller den unge,
 at den pågældende forsørger helt eller delvist har måttet
ophøre med sin beskæftigelse,
 at pågældende har et indtægtstab ved at passe barnet.
Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er 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 derved undgå
anbringelse.
 Familier lever så normalt som muligt på trods af et barns
eller en unges nedsatte funktionsevne eller indgribende
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kronisk eller langvarig lidelse.
Hindre at barnet eller den unges funktionsnedsættelse eller
indgribende kronisk eller langvarig lidelse forværres.

Visitation

Behandling af ansøgning af tabt arbejdsfortjeneste sker i Center
for Børn og Voksne af rådgiver i børneteamet vedrørende børn
under 16 år og rådgiver fra ungeteamet vedrørende børn fra 16 til
18 år. Bevillingskompetencen ligger hos leder af hhv.
børneteamet /ungeteamet, hvis der er tale om løbende tabt
arbejdsfortjeneste.

Ydelsens indhold

Lønkompensation i forbindelse med at forsøger helt eller delvist
må ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet/den unge.
Hjælpen kan ydes til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle
timer om dagen eller om ugen til dækning af en fuldtidsindtægt.
Beregning af tabt arbejdsfortjeneste tager udgangspunkt i
tidligere lønindkomst, dog max 28.443 (2014 takst). Bevillinger
der er givet før 1.1.2011, vil forsat tage udgangspunkt i tidligere
indtægtsgrundlag uanset øvre grænse.
Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om tilskud til pasning af
børn med handicap eller langvarig sygdom.

Serviceniveau

Tabt arbejdsfortjeneste bevilges efter en konkret vurdering. Der
skal så vidt muligt indgås en aftale med borgeren om bevilling af
tabt arbejdsfortjeneste for en afgrænset periode.
Vurdering af støttebehov skal ske på baggrund af den samlede
faglige vurdering af barnets funktionsevne. I Hørsholm Kommune
anvendes ICS-metoden.
Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til enkeltdage skal det
være sandsynliggjort, at der skal deltages i nødvendige
kontroller/behandling på hospitalet, som overstiger 3 gange årligt.
Det skal altid undersøges, om barnet/den unge modtager
støttetimer i institution/skole, som kan have betydning for
grundlaget for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.
Sagsbehandlingstiden er 4 uger, men det kan tage længere tid,
hvis der skal indhentes yderligere oplysninger. Du vil inden for 14
dage modtage en kvittering for at din ansøgning er modtaget.

Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster

Center for Børn og Voksne – ved kontant udbetaling af beløb.
Der fratrækkes udgift til eventuel besparelse af befordring for
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ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?
Klageadgang

forældre samt institutionsbetaling.
Som udgangspunkt bevilges tabt arbejdsfortjeneste for en kortere
periode, hvorefter der sker en vurdering/ revurdering af behovet.
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen.
Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2,
2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør
på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – aflastning til familien
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 44 jf. § 84 stk. 1.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Familier, der forsørger et barn/ung med en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, som har behov for aflastning som
konsekvens af barnets eller den unges funktionsnedsættelse. Det
er en forudsætning, at det er familien, der har behov for
aflastning og ikke barnet/den unge.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er at tilbyde aflastning til ægtefælle, forældre og andre
nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.

Ydelsens indhold




Timeaflastning i hjemmet.
Døgnaflastning søges som udgangspunkt fundet hos
netværksplejefamilier eller aflastningsfamilier frem for en
aflastningsinstitution.

Visitation

Visitationen til aflastning sker i Center for Børn og Voksne i
handicapteamet.

Serviceniveau

Der skal ved bevilling af aflastning foreligge en konkret vurdering
af familiens behov for aflastning. I denne vurdering skal følgende
fremgå:
- Familieforhold.
- Barnets/den unges funktionsnedsættelse vurderet efter metoden
Integrated Children’s System.
- Barnets/den unges ophold i institution/skole.
Som udgangspunkt ydes der årligt op til 17 eller 29 døgn
(svarende til én dag eller én weekend om måneden à 2 døgn samt
5 dages ferie). Ikke forbrugte døgn den enkelte måned kan ikke
overføres til efterfølgende måneder, men bortfalder automatisk.
Der kan bevilges flere døgn i særlige tilfælde.
Døgnaflastning kan generelt bevilges, hvis det vurderes, at
timeaflastning ikke er tilstrækkelig i forhold til familiens samlede
behov, når barnets funktionsnedsættelse er så omfattende, at det
vurderes, at det er nødvendigt at barnet har aflastning uden for
hjemmet med overnatning.
Timeaflastning og døgnaflastning kan anvendes i kombination
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med hinanden, hvis familiens behov for aflastning vurderes at
kunne imødekommes på denne måde.
Hvem leverer
ydelsen?

Aflastningsformer i Hørsholm Kommune:
 Aflastningsfamilier eller netværksaflastningsfamilier
 Ophold i døgninstitution.
 Opholdssteder

Er der andre
muligheder?




Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?
Klageadgang

Der kan endvidere bevilliges aflastning i form af pasning i
hjemmet til børn og unge i henhold til Servicelovens § 41.
I medfør af Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 5, hvor det er
barnet eller den unge, der har behov for aflastning.

Der er ingen egenbetaling.
Opfølgning sker efter behov og minimum én gang årligt.
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen.
Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2,
2970 Hørsholm, som skal modtage klagen på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes klagen til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Ledsagelse
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 45.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Hjemmeboende unge mellem 12-18 år med betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes
udenfor hjemmet uden ledsagelse. Det kan være kørestolsbrugere
og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt
svagsynede, personer med psykisk udviklingshæmning og lign.
Borgeren skal kunne give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt –
et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og skal være
bevidst om indholdet i aktiviteten.
Ordningen kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Hvad er formålet
med ydelsen?

● At medvirke til den unges selvstændiggørelse og integration i
samfundet.
● At yde 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.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år.
Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af den
unges funktionsnedsættelse.
Afgørelse træffes efter en konkret vurdering og afgørelse er
uafhængig af, hvad ledsagelsen ønskes brugt til.

Ydelsens indhold

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen til de ønskede
aktiviteter og de funktioner, der er direkte forbundet med
ledsagelsen, f.eks. at hjælpe med at tage overtøj af og på, samt
med kørestol, bære indkøb, kommunikation, toiletbesøg alt
afhængig af funktionsnedsættelsen. Ledsagelse omfatter ikke
socialpædagogisk støtte.
Lønomkostninger imellem de enkelte ledsageopgaver
(transporttid) afholdes af kommunalbestyrelsen undtagen ved
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transporttid i forbindelse med rejser.
Serviceniveau









Børnene eller de unge skal tilbydes op til 15 timers ledsagelse pr.
måned, uanset hvad de ønsker at blive ledsaget til. Barnet/den
unge kan inden for en periode på 6 måneder spare timer
sammen. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt, bortfalder
efter 6 måneder.
I øvrigt gælder vedrørende opsparing:
● Med mindre, der er truffet aftale om opsparingen falder ikke
forbrugte timer automatisk bort.
● Alle timer i den indeværende måned skal anvendes, inden den
opsparede tid bruges.
● Brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den
nærmest foregående måned og videre månedsvis bagud inden for
de seks måneder.
● Ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde
væk efter udløbet af 6 måneders perioden, såfremt de ikke er
blevet anvendt.
● Ledsagetimer kan ikke bruges på forskud.
● Ovennævnte indebærer, at barnet eller den unge inden for en 6
måneders periode maksimalt kan disponere over 90 timer til
forbrug eller opsparing og således ikke i en given måned kan have
mere end 90 timer til rådighed.
● Opsparingsaftalen kan indgås, når der er behov for det og
således også hen over et årsskifte.
Sagsbehandlingstiden er 4 uger.

Hvem leverer
ydelsen?

Børnene eller de unge har ret til selv at udpege en ledsager til at
udføre opgaven, eller der er mulighed for, at kommunen kan finde
en ledsager. Kommunen skal i begge tilfælde godkende og
ansætte ledsageren.
Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget
nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse

Hvad koster
ydelsen for
personen?

Ingen egenbetaling. Dog skal borgeren betale:
● egne udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter.
● ledsagerens udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter, hvis
dennes tilstedeværelse ønskes.
Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til ledsagerens
befordring og andre aktiviteter med faste takster op til 810 kr.
(2013-priser) årligt som merudgift efter SL § 41.

Hvordan følges op
på ydelsen?

Opfølgning minimum en gang årligt.
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Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen
indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for
Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal
modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.

21/49

Kvalitetsstandard – Børnefaglig undersøgelse
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 50

Hvem kan
modtage ydelsen?

Børn og unge hvor det på baggrund af foreliggende oplysninger
må antages, at barnet/den unge trænger til særlig støtte.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er at afdække og vurdere, hvorvidt der foreligger problemer
og behov, der bør resultere i iværksættelse af særlig støtte.

Visitation

Center for Børn og Voksne – børneteamet vedrørende børn under
16 år og ungetemaet vedrørende unge over 16 år træffer
beslutning om iværksættelse og gennemfører undersøgelsen.
Relevante fagfolk skal inddrages.
Børne- og ungeudvalget kan beslutte at gennemføre en
undersøgelse, hvis forældrene og den unge over 15 år modsætter
sig undersøgelsen jf. § 51.

Ydelsens indhold

Undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet,
familien og netværket.
Der skal anlægges en helhedsbetragtning, der som udgangspunkt,
med mindre det ikke er relevant i det konkrete tilfælde, skal
omfatte barnets eller den unges:
1. udvikling og adfærd
2. familieforhold
3. skoleforhold og læring
4. sundhedsforhold
5. fritidsforhold og venskaber
6. Familieforhold - familierelationer
Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene
tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.
Undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med
forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge. Som
udgangspunkt skal der finde en samtale sted med barnet/den
unge og den unges synspunkter skal søges tilvejebragt. Samtalen
kan finde sted uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.
Barnet skal tilbydes en besidder.
Har barnet/den unge været udsat for vold eller seksuelt overgreb
eller der er mistanke herom, skal regionens børnehus inddrages.
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Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om
der er grundlag for at iværksætte særlig støtte, og i bekræftende
fald af hvilken art det bør være, herunder stillingtagen til hvorvidt
evt. sideløbende iværksatte indsatser skal videreføres.
Serviceniveau

Som udgangspunkt skal undersøgelsen afsluttes senest 4
måneder efter, at Center for Børn og Voksne blev opmærksom på,
at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Center for Børn og Voksne.

Klageadgang

Ingen egenbetaling
Ved iværksættelse af nye foranstaltningstyper skal der laves et
tillæg til den børnefaglige undersøgelse.
Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år kan
klage over afgørelse om iværksættelse af børnesagkyndig
undersøgelse indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til
Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som
skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste
dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub,
uddannelsessted el.lign.
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 1.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Børn og unge med særlig behov for støtte. Det kan f.eks. være
grundet opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer
eller kriminalitet.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Formålet er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter,
som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/den
unges trivsel og udvikling, og at sikre, at barnet/den unge får den
fornødne støtte og stimulation.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år.
Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan med konkrete mål i forhold til barnets
eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige
undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende
sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige behov for
støtte.
Iværksættelse af foranstaltningen kan foregå uden
forældremyndighedsindehaverens samtykke, jf. § 56. Børn over
15 år skal samtykke til opholdet.

Ydelsens indhold

Støtte til udgifter, hvor forældrene ikke selv økonomisk har midler
til at dække udgiften.
Indholdet i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder:

Deltagelse i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet.

Deltagelse i dagtilbud, skole eller klub.

Serviceniveau

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af
barnets eller den unges funktionsnedsættelse og dækkede/
udækkede behov efter ICS-metoden.

Hvem leverer
ydelsen?

Kontant tilskud.
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Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Der skal foretages en trangsvurdering af forældrenes egne
muligheder for at afholde udgiften jf. § 52a.
Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at
foranstaltningen er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den
unge, familien og leverandøren er der fokus på at følge op på
målene i handleplanen og evt. justering af indsatsen.
Varigheden af opholdet er typisk et år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.

Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen
sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970
Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på
fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 2.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er bekymring for
barnet eller den unges trivsel og udvikling. Forældrene skønnes at
have brug for støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for
deres barns udvikling og for familien generelt.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er at understøtte forældrene til at tage vare på og ansvar
for barnet eller den unge.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år.
Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan med konkrete mål i forhold til barnets
eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige
undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende
sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige behov for
støtte.

Ydelsens indhold

En støtte til familien kan f.eks. bestå i at hjælpe familien med at
strukturere hverdagen. Det kan f.eks. dreje sig om, at forældrene
hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller dagtilbud
hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller
relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk
karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være
behov for.

Serviceniveau

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af
barnets eller den unges funktionsnedsættelse og
dækkede/udækkede behov, herunder familieforholdene efter ICSmetoden.
Omfanget af ordningen kan variere fra op til 5 timer dagligt til et
enkelt besøg 1-2 timer en gang om ugen eller hver 14. dag alt
efter, hvor stor en indsats der er behov for.
Støtten justeres løbende afhængig af familiens behov.
Med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse, skal det være
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vurderet at problemerne skal kunne løses inden for en afgrænset
periode.
Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Familiehuset eller ekstern leverandør.
Der fastsættes ikke egenbetaling.
Ved evt. afledte udgifter f.eks. en udflugt eller lign. kan der ydes
hjælp til dækning heraf efter § 52 a, såfremt familien ikke selv
har midler til at afholde udgiften.
Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at
foranstaltningen er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den
unge, familien og leverandøren er der fokus på at følge op på
målene i handleplanen og evt. justering af indsatsen.
Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder
Ved intensiv praktisk pædagogisk støtte vil der løbende blive
udarbejdet skriftlig dokumentation.

Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen
sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970
Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på
fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Familiebehandling og dagbehandling
Lovgrundlag
Hvem kan
modtage ydelsen?

Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 3.
1. Familiebehandling:
Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er
bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling.
Forældrene kan have vanskeligt ved at læse børnenes
signaler og forstå deres behov og agere hensigtsmæssigt
herefter.
2. Dagbehandling:
Børn og unge med særlig behov for støtte i den
skolepligtige alder.

Hvad er formålet
med ydelsen?

1. Familiebehandling:
Målet er at understøtte forældrenes ansvar for barnet eller
den unge og at give familien mere hensigtsmæssige
samspilsformer og indbyrdes relationer.
2. Dagbehandling:
Målet er, at barnet eller den unge, kan forblive i hjemmet,
og kan integreres i normalsystemet efter endt indsats.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år.
1. Familiebehandling: Afgørelse træffes ved indstilling til
teamleder.
2. Dagbehandling: Afgørelse træffes via indstilling til et
visitationsudvalg.
Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan med konkrete mål i forhold til barnets
eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende
sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige behov for
støtte.

Ydelsens indhold
1. Individuelle tilrettelagte forløb, hvilket kan indebære
individuelle samtaleforløb, familiesamtaleforløb samt tilbud
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om gruppeforløb. Hele familien skal gerne deltage i
familiebehandlingen.
2. Kombineret skole og behandling.
Serviceniveau

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af
barnets eller den unges funktionsnedsættelse/udækkede behov,
herunder familieforholdene efter ICS-metoden.
Med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse, skal det være
vurderet at problemerne skal kunne løses inden for en afgrænset
periode. Støtten justeres løbende afhængig af familiens behov.

Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Klageadgang

1. Familiebehandling: Primært Familiehuset.
2. Dagbehandling: Slusen (6-12 årige) eller et eksternt
tilbud.
Der fastsættes ikke egenbetaling.
Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at
foranstaltningen er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den
unge, familien og leverandøren er der fokus på at følge op på
målene i handleplanen og evt. justering af indsatsen.
Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder.
Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen
sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970
Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på
fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Døgnophold til hele familien
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 4.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er alvorlig
bekymring for barnets/den unges trivsel og udvikling.
Foranstaltningen er i udgangspunktet målrettet familier med
mindre børn eller gravide med en begrænset omsorgsevne i et
omfang, hvor der er usikkerhed for, om familien kan forblive
samlet og hvor der er bekymring for forældrenes evne til at drage
tilstrækkelig omsorg for barnet døgnet rundt.

Hvad er formålet
med ydelsen?

At sikre, at forældrene får den hjælp og støtte, der kan

Visitation

Sagsbehandlingen sker i Center for Børn og Voksne i
Børneteamet. Afgørelse om døgnophold herunder opholdes
varighed træffes via visitationsudvalget.

gøre dem i stand til at varetage deres børns behov for
stimulation, tryghed og omsorg i hverdagen.
At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og
indbyrdes relationer og bevare den samlet.
At observere og afdække hvorvidt barn og forældre kan forblive
samlet.

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan med konkrete mål i forhold til barnets
eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige
undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende
sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige behov for
støtte.
Ydelsens indhold

Døgnophold.
Følgende opgaver kan indgå i familie døgnophold:
Familiebehandling, som tager udgangspunkt i familiens
ressourcer og vanskeligheder med henblik på at udvikle
forældrenes omsorgsevne.
Undervisning i barnets pleje og behov for stimulation.
Forældreevneundersøgelse.

Serviceniveau

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets
(forventede) dækkede/udækkede behov, herunder
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familieforholdene efter ICS-metoden.
Med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse, skal det være
vurderet at problemerne skal kunne løses inden for en afgrænset
periode:
Kortere døgnophold på op til 2-3 måneder, som har et
afklarende sigte.
Længerevarende familiebehandling som døgnophold bevilges
kun i de mest komplicerede sager.
Støtten justeres løbende afhængig af familiens behov.
Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?





Døgninstitution
Plejefamilie
Opholdssted

Der fastsættes ikke egenbetaling for selve opholdet men for
sparet udgifter såsom udgift til kost m.m.
Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste jf. Lov om
Social Service § 52, stk. 4. Deraf fratrækkes udgifter til eventuelle
sparet udgifter såsom daginstitution, transport til arbejde m.m.
Udgifter i forbindelse med foranstaltningen skal afholdes af
forældrene i det omfang de har midler til det. Det afgørende
kriterium herfor er, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt
budget ud af balance.

Hvordan følges op
på ydelsen?

Rådgiver følger løbende op for at vurdere, hvorvidt familien
udvikler sig, og profiterer af opholdet.
Rådgiveren sikrer et vedvarende fokus på om tilbuddet er det
rigtige for familien og om barnet er sikret i tilbuddet.
Rådgiveren har et skærpet fokus på, at ophold ophører, når
formålet er opfyldt.
forbindelse med foranstaltningens ophør sker en tidlig visitation
til opfølgende foranstaltning, således at en tryg overdragelse af
opgaven kan finde sted.
Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder.
Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at
foranstaltningen er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den
unge, familien og leverandøren er der fokus på at følge op på
målene i handleplanen og evt. justering af indsatsen.

Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
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klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen
sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970
Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på
fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard - aflastningsophold for børn
Lovgrundlag

Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 5.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Børn og unge under 18 år med et særligt behov for støtte,
herunder børn og unge med sociale vanskeligheder og børn og
unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

Hvad er formålet
med ydelsen?

● Støtte forældre der har brug for aflastning i forhold til deres
barn med handicap.
● Støtte børn og unge, der af sociale årsager har brug for
voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end det
daglige.

Visitation

Visitationen til aflastning sker i Center for Børn og Voksne i
henholdsvis Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for
unge mellem 16 og 18 år.
Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan. Kommunen er forpligtet til at føre en
samtale med barnet/ den unge inden der træffes en afgørelse.
Der kan iværksættes foreløbig eller akut støtte, hvis der er et
særligt behov for det.

Ydelsens indhold

Aflastningsophold af kortere varighed hos en plejefamilie,
herunder netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en
døgninstitution.

Serviceniveau

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets
funktionsnedsættelse og udækkede behov, herunder
familieforholdene efter ICS-metoden.
Døgninstitution/opholdssted:
Tilbuddet om aflastning omfatter alene de dage, der i kontrakten
med døgninstitutionen er indgået aftale om. Rammen for bevilling
af døgnaflastning er henholdsvis 30, 40 og 50 døgn pr. år. Der
skal dog altid foretages en individuel vurdering og enkelte børn og
familier kan have et mindre eller et større behov.
Der bevilliges et antal døgn pr. måned fordelt på weekender og
hverdage, samt evt. en uge i sommerferien. Ikke forbrugte døgn
den enkelte måned kan ikke overføres til den efterfølgende
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måneder, men bortfalder automatisk.
Plejefamilier:
 Aflastning er typisk hver anden eller hver tredje weekend,
men der kan også være tale om hverdage.
 Rådighedspleje i op til 15 døgn om måneden.
Hvem leverer
ydelsen?

Aflastningsformer i Hørsholm Kommune:
 Plejefamilier
 Ophold i døgninstitution.
Kommunen samarbejder blandt andet med Granbohus.
 Opholdssteder

Er der andre
valgmuligheder?




Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?
Klageadgang

Der kan endvidere bevilliges aflastning i form af pasning i
hjemmet til børn og unge i henhold til Servicelovens § 41.
I medfør af § 44, jf. § 84 stk. 1, kan aflastning ydes, hvis
aflastningen gives på grund af et barns eller en ungs
funktionsnedsættelse hvor aflastningsbehovet alene
udspringer af den øvrige families behov.

Der er ingen egenbetaling.
Opfølgning sker efter behov og minimum én gang årligt.
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen.
Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2,
2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør
på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af
www.horsholm.dk, kontakt, rådhusets åbningstider.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes klagen til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Kontaktperson
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 6.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Børn og unge under 18 år med et særligt behov for støtte i form
af:
● Vejledning og rådgivning i forhold til bestemte livsområder
såsom f.eks. arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår
om tiltalefrafald.
● En fast voksenkontakt/positiv rollemodel.
Ordningen kan også bruges som tilbud til hele familien.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er:
● at barnet eller den unge kan forblive i hjemmet
● at støtte barnet eller den unge i opvæksten eller under hensyn
til fremtidige leve- og arbejdsvilkår
● at yde en støtte på det nære personlige plan ved at være til
rådighed, når barnet eller den unge har behov herfor.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år. Bevilling foretages ved indstilling til
teamleder vedrørende kontaktperson under 8 timer om ugen og
visitationsudvalget, når det drejer sig om over 8 timer om ugen.
Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan. Der kan iværksættes foreløbig eller
akut støtte, hvis der er et særligt behov for det.

Ydelsens indhold

Center for Børn og Voksne vælger kontaktperson ud fra en
konkret vurdering.
Kontakten tilrettelægges ud fra barnets/den unges behov for
støtte, og kan således foregå både i nærmiljøet, eller som
ledsagelse til lægebesøg, møder og andre relevante aktiviteter.

Serviceniveau

Ydelsen kan være fra få timer om ugen til mulighed for at
kontakte personen døgnet rundt og der kan være tale om alt fra
kortvarige forløb til forløb over en periode. Som udgangspunkt
bevilges dog max 8 timers støtte om ugen.
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Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af
barnets eller den unges funktionsnedsættelse/udækkede behov,
herunder familieforholdene efter ICS-metoden.
Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen
med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets
særlige behov for støtte.
Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Primært Familiehuset.
Ingen egenbetaling.
Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at
foranstaltningen er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den
unge, familien og leverandøren er der fokus på at følge op på
målene i handleplanen og evt. justering af indsatsen.
Kontaktpersonen udarbejder statusrapport inden
opfølgningsmøder.

Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
klage over afgørelsen om kontaktperson indenfor 4 uger fra
modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne,
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden
kontortids ophør på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Anbringelse uden for hjemmet
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Børn og unge der er truet i deres udvikling og trivsel, og hvor det
vurderes, at problemerne ikke kan løses i hjemmet, herunder at
forebyggende foranstaltninger ikke har kunnet afhjælpe
problemerne hos barnet eller den unge eller i familien.
Forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år
skal som udgangspunkt give samtykke til anbringelsen.

Hvad er formålet
med ydelsen?
Visitation

Målet er at sikre barnets eller den unges udvikling og trivsel.
Sagsbehandlingen vedrørende anbringelse af børn og unge
varetages af rådgiverne i børneteamet for børn under 16 år og
ungeteamet vedrørende børn over 16 år. Afgørelse om
anbringelser træffes via et visitationsudvalg.
Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og der skal have været en samtale med barnet. Den
børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med
overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets
særlige behov for støtte.
Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om
Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal
med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde
konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og
udvikling.
Ved behov for akut anbringelse uden samtykke udarbejder
rådgiveren i samråd med lederen af teamet en skriftlig afgørelse,
som formanden for børne- og skoleudvalget underskriver.
Formandsbeslutning skal efterfølgende behandles i børne- og
ungeudvalget.
Er der tale om anbringelse uden samtykke, forelægges sagen til
beslutning i børne- og ungeudvalget.

Ydelsens indhold

Døgnanbringelse uden for hjemmet.

Serviceniveau

Barnet/den unge kan anbringes uden for hjemmet, når
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problemernes omfang og/eller karakter ikke kan løses med
forebyggende/mindre indgribende foranstaltninger. Der skal altid
laves en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet.
 Børn, der anbringes, bør så vidt muligt placeres i
plejefamilier frem for på opholdssteder og
døgninstitutioner, og det skal altid afdækkes, hvorvidt
børnene kan anbringes i netværket.
 Som udgangspunkt bør unge anbringes i egne boliger med
støtte.
 Parallelt med anbringelse af børn, skal der arbejdes
målrettet på at udvikle forældrenes kompetencer, med
henblik på evt. hjemgivelse hurtigst muligt. Det skal
fremgå af handleplanen, hvordan der arbejdes med
forældrene under anbringelsen.
I Hørsholm Kommune anlægges en helhedsbetragtning ud fra ICS
metoden af barnets funktionsevne/udækkede behov.
Hvem leverer
ydelsen?

Plejefamilier, netværksplejefamilier, opholdssteder, eget værelse,
kost/efterskole eller døgninstitutioner.

Hvad koster
ydelsen for
personen?

Forældre bidrager til udgifterne ved barnets ophold afhængig af
indkomst i henhold til bekendtgørelse om betaling for ophold i
anbringelsessteder for børn og unge m.v.
Børneydelser til forældre bortfalder.

Hvordan følges op
på ydelsen?

Der følges op senest tre måneder efter, at foranstaltningen er
iværksat. Herefter sker opfølgningen med højst seks måneders
mellemrum. I samarbejde med barnet/den unge, familien og
leverandøren er der fokus på at følge op på målene i
handleplanen og på om indsatsen skal ændres. Rådgiver skal
have en samtale med barnet/den unge.

Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
klage over en afgørelse om anbringelse med samtykke indenfor 4
uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og
Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage
klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
Klage over børne- og ungeudvalgets beslutning om en
tvangsanbringelse kan af forældremyndighedsindehaveren og
barnet, der er fyldt 12 år inden 4 uger indbringes direkte for
Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Formidling af praktiktilbud
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 8.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Unge under 18 år, der har problemer med at fastholde
tilknytningen til uddannelsessystemet eller at opnå eller fastholde
en tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er at motivere særligt socialt belastede unge til at blive
integreret i det almindelige samfundsliv med henblik på forbedring
af deres sociale situation.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år.
Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan med konkrete mål i forhold til barnets
eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige
undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende
sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige behov for
støtte.

Ydelsens indhold

Formidling af et praktiktilbud hos en offentlig eller privat
arbejdsgiver samt udbetaling af en godtgørelse til den unge (31
kr. i timen (2015)).

Serviceniveau

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af
barnets eller den unges funktionsnedsættelse/udækkede behov
efter ICS-metoden.

Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?

Center for Børn og Voksne.

Hvordan følges op
på ydelsen?

Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at
foranstaltningen er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den
unge, familien og leverandøren er der fokus på at følge op på

Der fastsættes ikke egenbetaling for ydelsen.
Godtgørelsen er skattepligtig indkomst.
Forældrene har fortsat forsørgelsesansvar over for unge under 18
år.
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målene i handleplanen og på om indsatsen skal ændres.
Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder
Ved intensiv praktisk pædagogisk støtte vil der løbende blive
udarbejdet skriftlig dokumentation.
Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen
sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970
Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på
fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Anden hjælp
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 9.

Hvem kan
modtage ydelsen?
Hvad er formålet
med ydelsen?

Børn og unge med et særligt behov for støtte.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år.

Målet er at give kommunen vide rammer i forhold til
tilrettelæggelsen af en indsats, så det er muligt at etablere nye
foranstaltningstyper, der ikke er taget højde for i de øvrige
foranstaltningstyper.

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en
børnefaglig undersøgelse (som skal være afsluttet indenfor 4
måneder) og en handleplan med konkrete mål i forhold til barnets
eller den unges trivsel og udvikling.
Ydelsens indhold

Rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte f.eks.
psykologbistand eller fysio- eller ergoterapeutisk behandling som
led i genoptræning af børn og unge. En målrettet indsats, der ikke
kan dækkes efter andre bestemmelser.

Serviceniveau

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af
barnets eller den unges funktionsnedsættelse/udækkede behov
efter ICS-metoden.

Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Center for Børn og Voksne eller ekstern leverandør.

Klageadgang

Der fastsættes ikke egenbetaling for ydelsen.
Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at
foranstaltningen er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den
unge, familien og leverandøren er der fokus på at følge op på
målene i handleplanen og på om indsatsen skal ændres.
Forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år kan
klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen
sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970
Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på
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fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Økonomisk støtte
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 52 a.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Borgere i Hørsholm Kommune, som har udgifter i forbindelse med
nedennævnte foranstaltninger.
1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk.
3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og
omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.
2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet
kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.
3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem
forældre og barn under barnets anbringelse uden for
hjemmet.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Formålet er, at den økonomiske støtte kan bidrage til at
barnet/den unge kommer i en bedre udvikling og trivsel. Støtten
ydes for at undgå anbringelse uden for hjemmet, stabilisere
kontakten mellem et anbragt barn og forældrene, fremskynde en
hjemgivelse eller undgå en mere indgribende foranstaltning.
Støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens
problemer, og at støtten tilsigter at sætte familien i stand til selv
at klare sine vanskeligheder.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for børn under 16 år og Ungeteamet for unge
mellem 16 og 18 år.

Ydelsens indhold

Fuld eller delvis økonomisk støtte til forældrenes egen andel af
f.eks.:
● Udgiften til ophold på efterskole som foranstaltning.
● Hjælp til bedre bolig (f.eks. hjælp til istandsættelse, flytning og
indskud, sanering af gæld, kortvarig betaling af husleje eller
betaling af mindre anskaffelser).
● Udgifter vedr. udflugter, deltagelse i kursusvirksomhed eller
lign. som indgår i indsatsen i forbindelse med iværksættelse af
støtte i hjemmet.
● Dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
familiebehandling.
● Transportudgifter.

Serviceniveau

1) Udgifterne kan være en direkte følge af en foranstaltningen
efter § 52 f.eks. dækning af tabt arbejdsfortjeneste for
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forældrene under opholdet, men de kan også være en direkte
eller indirekte følge af foranstaltningen f.eks. kost og transport,
fritidsforanstaltninger etc. Støtte afhænger af at
forældremyndighedsindehaverene ikke selv har midler til det.
2) Støtte til udgifter 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.
F.eks. hjælp til huslejerestance ved risiko for effektiv udsættelse
grundet manglende betaling af husleje eller hjælp til boligindskud
og flytteudgifter til ny bolig eller til istandsættelse af nuværende
bolig.
3) Kontakt mellem forældre og barn. Bestemmelsen kan
anvendes til at yde hjælp til forældrenes transportudgifter i
forbindelse med samvær eller til specielle udgifter, der er
nødvendige, for at barnet 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 besøge
forældrene i hjemmet.
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.
Der vil være tale om situationer med kortvarig hjælp. Der kan
ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.
Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt 4 uger.
Hvem leverer
ydelsen?
Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?
Klageadgang

Center for Børn og Voksne.
Støtte som følge af foranstaltninger efter § 52 afhænger af at
forældremyndighedsindehaverene ikke selv har midler til det.
Rådgiver følger løbene op på ydelsen.
Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelsen
indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for
Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal
modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Støtteperson
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 54.

Hvem kan
modtage ydelsen?

Forældremyndighedsindehaverene i forbindelse med barnets/den
unges anbringelse udenfor hjemmet jf. § 52 stk. 3 nr. 7 og § 58.

Hvad er formålet
med ydelsen?

● At forældrene støttes til at acceptere anbringelsen.
● At forældrene under anbringelsen forbedrer deres forældreevne.
● At kontakten mellem barnet og forældrene styrkes.
● At støtte forældrene til løsning af de problemer, der forårsagede
anbringelsen.

Visitation

Visitationen sker i Center for Børn og Voksne i henholdsvis
Børneteamet for forældre til børn under 16 år og Ungeteamet for
forældre til unge mellem 16 og 18 år.
Der skal forud for en anbringelse være en handleplan, der
beskrive hvilke former for støtte, der selvstændigt skal
iværksættes over for familien, herunder vedrørende målene med
tildeling af støtteperson.

Ydelsens indhold

Støtteperson er en neutral person. Det er foruden de opgaver der
er nævnt ovenfor under formål støttepersons opgave:
● At give forældrene modspil.
● At hjælpe forældrene med at forstå det offentliges spilleregler.
● At hjælpe med forberedelse og evaluering af møder med
forvaltningen.
● At hjælpe med at oversætte skriftligt materiale omkring
anbringelsen.
Støtten kan tildeles fra det tidspunkt, hvor anbringelsen bliver en
konkret mulighed og kan fortsætte en kortere periode efter
hjemgivelsen, hvis der er behov for det.
Kommunen skal ud over tildeling af støtteperson træffe afgørelse
om, hvorvidt forældrene har behov for anden støtte til at løse de
problemer, som har været årsag til anbringelsen.

Serviceniveau

Rådgiver fastsætter tidsforbruget ud fra en individuel vurdering af
forældrenes behov. Der kan som udgangspunkt max bevilges op
til 10 timer om måneden.
Støtten kan inddrages, hvis:
● Forældrene ikke gør tilstrækkelig brug af den.
● Forældrene ikke anvender ordningen efter dens formål.
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Sagsbehandlingstiden er 4 uger.
Hvem leverer
ydelsen?

Forældrene kan være med til at pege på en mulig støtteperson.
Forældrene kan ikke vælge nære familiemedlemmer eller andre
fra netværket og formentlig heller ikke fra foreninger m.v., som
ensidigt varetager forældrenes interesser i konflikt med
kommunen. Støttepersonen skal være uafhængig af Center for
Børn og Voksne.
Center for Børn og Voksne kan ud fra en konkret vurdering dog
afvise den støtteperson, som forældrene selv peger på, hvis det
vurderes, at personen ikke har de nødvendige kompetencer.
Center for Børn og Voksne tilbyder hjælp til kontakt til en
støtteperson via en forening.

Hvad koster
ydelsen for
personen?
Hvordan følges op
på ydelsen?

Ingen egenbetaling.
Forældrenes behov for ydelsen, herunder deres udbytte af
støtten, tages op i forbindelse med den generelle opfølgning på
anbringelsessagen.
En støtteperson skal ikke informere Center for Børn og Voksne om
indholdet i samtalerne med forældrene.

Klageadgang

Forældremyndighedsindehaveren kan klage over afgørelse om
støtteperson indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til
Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som
skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste
dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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Kvalitetsstandard – Efterværn
Lovgrundlag

Lov om Social Service § 76

Hvem kan
modtage ydelsen?

● Unge i alderen 18-22 år,
● der er eller var anbragt umiddelbart inden det fyldte 18. år eller
● der fik tildelt en fast kontaktperson før det fyldte 18. år
● der har behov for støtte med henblik på at bidrage til en god
overgang til en selvstændig tilværelse. Herunder unge med svære
adfærdsvanskeligheder, misbrugsproblemer, psykiske problemer,
sociale problemer, eller sent udviklede unge med behov for støtte
til social og personlig udvikling.
● Den unge skal være indforstået med at modtage
foranstaltningen.

Hvad er formålet
med ydelsen?

Målet er at bidrage til en bedre overgang til en selvstændig
livsførelse, herunder at have fokus på at understøtte den unges
uddannelse og beskæftigelse samt opnåelse af selvstændig bolig.

Visitation

Center for Børn- og Voksne – Visitationsudvalget.

Ydelsens indhold

Der kan iværksættes forskellige typer af støtte som led i
efterværn:
● For unge, der har haft kontaktperson indtil de fylder 18 år, kan
kontaktpersonordningen opretholdes.
● For unge der har været anbragt inden de fylder 18 år kan
efterværn bestå af:
 Fast kontaktperson.
 Opretholdelse af ophold på det hidtidige eller et nyt
anbringelsessted.
 Udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.
 Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en
god overgang til en selvstædig tilværelse. Det kan fx være
netværksgrupper, psykologsamtaler e.l.
Ydelsens indhold tager typisk udgangspunkt i følgende forhold:
● at den unge skal have støtte til indføring på arbejdsmarkedet
● at den unge skal have støtte til gennemførsel af uddannelse
● at den unge skal have støtte til overgangen til selvstændig bolig
● at den unge skal fastholde og udvikle sociale relationer.
Center for Børn og Voksne skal sikre, at den unge kommer i
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kontakt med de relevante hjælpesystemer på voksenområdet,
herunder centrene for Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Jobcenteret m.fl.
Serviceniveau

Støtten skal være af væsentlig betydning af hensyn til den unges
behov for støtte. Vurdering af støttebehov skal ske på baggrund
af den samlede faglige vurdering af barnets funktionsevne/
udækkede behov. I Hørsholm Kommune anvendes ICS-metoden.
Ved vurderingen af, om der skal iværksættes efterværn, tages der
stilling til, om efterværnet vil kunne bidrage til, at den unge får en
bedre overgang til voksenlivet og bliver selvhjulpen.
Det afgørende er, at det vurderes, at der sker en udvikling i den
unges liv i løbet af den periode, hvor efterværnet forløber.
Grundlaget for valg af foranstaltning er en grundig undersøgelse
og en handleplan, der indeholder mål og delmål for indsatsen.
Det er ikke alle anbragte unge, der har behov for efterværn, da
nogle uden væsentligt større problemer end deres jævnaldrende
vil kunne træde ud i voksenlivet uden særlige vilkår.
Dog skal alle tidligere anbragte, som udgangspunkt have
mulighed for at vende tilbage til anbringelsesstedet på kortvarige
besøg begrænset til et mindre antal dage om året, hvis de selv
mener, at de har behov for dette. Dette indebærer ikke en ret til
overnatning på stedet.
Ligeledes har alle unge, der har været anbragt umiddelbart inden
det fyldte 18. år ret til en kontaktperson frem til den unge fylder
23 år, hvis den unge fraflytter anbringelsesstedet.
Unge der umiddelbart inde det fyldte 18. år var anbragt på eget
værelse, kollegium eller lign. har ret til en kontaktperson frem til
den unge fylder 19 år.
Blandt de formålstjenlige foranstaltninger, som kan løse
problemerne, vælges den mindst indgribende. Den unges
synspunkter skal inddrages.
Senest seks måneder før den unge fylder 18 skal Center for Børn
og Voksne træffe afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes
efterværn.

Hvem leverer
ydelsen?

●
●
●
●
●
●

Center for børn og Voksne vælger en leverandør, herunder
plejefamilier
opholdssteder
eget værelse
døgninstitutioner
kontaktpersoner
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Når den unge fylder 18 år, får den unge selvstændig opholdskommunen, i den kommune, hvor den unge er anbragt og bor,
hvilket betyder, at beslutningen om efterværn skal træffes af en
evt. ny kommune.
Hvad koster
ydelsen for
personen?

● Ved tildeling af kontaktperson fastsættes der ikke egenbetaling.
● Der fastsættes egenbetaling for kost og logi iht. 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. Betalingen beregnes ud fra den
unges indtægt.
Unge, der er anbragt uden for hjemmet, er under offentlig
forsørgelse, og derfor har de ikke adgang til at få SU. Den unge
har dog ret til at modtage kontanthjælp, hvis betingelserne for
dette er opfyldt. Hvis den unge ikke opfylder betingelserne for at
få kontanthjælp, er kommunen forpligtet til at sørge for den
unges forsørgelse og betale for kost, logi, tøj og lommepenge
m.v. på samme vis, som hvis det drejede sig om et barn eller en
ung under 18 år. Personer, der ikke har en indtægt, opkræves
ikke betaling for opholdet.

Hvordan følges op
på ydelsen?

Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at en ny
foranstaltning er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med
højst 6 måneders mellemrum. I samarbejde med barnet/den unge
er der fokus på at følge op på de fastsatte mål.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering.
Foranstaltningen ophører når formålet i handleplanen er opfyldt
dog maksimal indtil det fyldte 23. år.

Klageadgang

Den unge kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra
modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne,
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden
kontortids ophør på fristens sidste dag.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får
klager ikke medhold videresendes den til Ankestyrelsen.
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