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Forord
Lyngby-Taarbæks Kommune præsenterer hermed det vejledende serviceniveau på det
specialiserede børne- og ungeområde.

Målgruppen er børn og unge med særlige behov. Det handler om børn og unge i alderen 0 – 18 år
med fysisk eller psykisk handicap eller med psykosociale problemer samt disses familier. Når visse
betingelser er opfyldt, kan serviceniveauet gælde, frem til den unge fylder 23 år

Formålet med beskrivelsen af serviceniveauet er at give en enkel og klar information om
lovgivningens rammer og kommunens indsats over for udsatte og handicappede børn og unge.

Herudover er formålet at beskrive de politiske prioriteringer og tydeliggøre rammerne for
indsatsen på området.

Med det beskrevne serviceniveau får borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de
kan forvente at kunne modtage, samt niveauet herfor.

Herudover er kvalitetsstandernes formål at give vejledning til sagsbehandlerne ved tildeling af
ydelser.

Lyngby-Taarbæk Kommune benytter Ankestyrelsens afgørelser på området som guidelines for
vurderingen af ydelserne.

Kataloget er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering af barnets, den unges og familiens behov.

Ændringer af kvalitetstandarderne skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018.
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Åben rådgivning
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe
Ydelsens indhold

Lov om Social Service § 11 stk. 2.
Forældre, børn og unge i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Tilbud om gratis åben rådgivning
til familier, børn og unge i alderen 0-18 år.
Rådgivningen kan fx dreje sig om at:
• Familieplanlægning
• Usikkerhed omkring forældrerollen
• Håndtere usikkerhed om eller
forskellige holdninger til opdragelse
• Sorg, krise, skilsmisse
• Skole og venner
• Mobning og ensomhed.
Rådgivning til børn og unge kan ydes uden
forældrenes samtykke.

Kriterier for tildeling af indsatsen
Omfang/varighed

Er der behov for yderligere rådgivning, skal der
efter en konkret individuel vurdering
undersøges, om der eventuelt er behov for
iværksættelse af § 11 stk. 3-forløb,
§ 11 stk. 7- forløb eller en børnefaglig
undersøgelse efter § 50.
Der foretages ikke en visitation til åben
rådgivning. Familien, barnet eller den unge
henvender sig Lov om Social Service.
Der tilbydes 1-3 samtaler.
Den åbne anonyme rådgivning foretages af
”Åben rådgivning” på Stadsbiblioteket hver
torsdag fra kl. 15-18 undtaget helligdage og
skolernes sommerferie.
I Åben rådgivning sidder rådgivere fra
Modtagelsen i CSI, en psykolog fra PPR og en
sundhedsplejerske.

Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
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Åben anonym rådgivning foretages også af
rådgiverne i Modtagelsen i Center for Social
Indsats på daglig basis eller af socialrådgiverne
ude på skolerne og på daginstitutionerne.
Center for Social Indsats og Center for
Uddannelse og Pædagogik.
Da der er tale om et kortere råd- og

Andre bestemmelser der kan dække lignende
Anvendelse

Revision
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vejledningsforløb, er der som udgangspunkt
ikke opfølgning på indsatsen.
Forløb i henhold til Lov om Social Service
§§ 11, stk. 3, 4 og 7.
Alle sager behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt økonomisk støtte hertil
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 11 stk. 3 og 4.
Målgruppe
Forældre, børn og unge som har behov for et
længerevarende og mere konkret
rådgivningstilbud end hvad, der kan ydes efter
Lov om Social Service § 11 stk. 2.

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Det kan fx være børn, unge og familier med
samlivsproblemer, opdragelsesproblemer,
adfærds- og funktionsnedsættelser, sociale
eller psykiske problemer, misbrug mv.
Indholdet kan fx være:
• Samtaler med fagperson individuelt
eller i gruppeforløb
• Økonomisk støtte til udgifter som følge
af konsulentbistanden
• Økonomisk støtte i forbindelse med
prævention
• Inddragelse af særlig ekspertviden fx
Den nationale Videns- og
Specialrådgivningsorganisation (VISO).
• Det skal være af betydning for barnet
eller den unges behov for støtte
• Familiens problemer vurderes ikke at
være så komplekse, at der er behov for
en mere intensiv støtte efter Lov om
Social Service § 52.
Der gives økonomisk tilskud til prævention, når
det på baggrund af modenhed eller
livsomstændigheder i øvrigt vurderes
uhensigtsmæssigt, at unge får flere børn.
Økonomisk tilskud til prævention er ikke
afhængig af indkomst.

Omfang/varighed
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Økonomisk støtte til konsulentbistand
forudsætter, at forældrene ikke har midler
hertil og omfatter følgeudgifter for forældrene.
Det afgørende for denne vurdering er om
udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget
ud af balance. Udgifterne til foranstaltningerne
afholdes af Lyngby-Taarbæk Kommune.
Der ydes et forløb på 1-8 samtaler med
mulighed for forlængelse efter en konkret
individuel vurdering.

Levering af ydelsen

Andre bestemmelser der kan dække lignende
Anvendelse
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Som udgangspunkt leveres ydelsen af samtaler
m.v. gennem Lyngby-Taarbæk Kommunes
Familiecenter samt sagsbehandler i
Modtagelsen i Center for Social Indsats.
Lov om Social Service § 52 stk.3.
Alle sager behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 11 stk. 6.
Målgruppe
Målgruppen er børn, der af økonomiske,
kulturelle eller sociale årsager ikke benytter de
generelle fritidstilbud.
Levering af ydelsen
Lyngby-Taarbæk Kommune yder ikke
økonomisk støtte til fritidsaktiviteter efter
bestemmelsen.
Forældrene henvises i stedet af sagsbehandler
i CSI til forskellige tilbud og foreninger som fx:
Den frivillige forening ”Broen Lyngby-Taarbæk”
www.broen-danmark.dk/lyngbytaarbæek/
som yder støtte til fritidsaktiviteter og udstyr.
Lyngby-Taarbæk Kommunes fritidspas:
www.ltk.dk/fritidpas
Et fritidspas giver hel eller delvis støtte til et
års kontingent i en forening i Lyngby-Taarbæk
Kommune.

Revision
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Danmarks Idrætsforbund (DIF), som via pulje
yder støtte til fritidsaktiviteter
www.alleboern.dif.dk
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Rådgivning, undersøgelse og behandling
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Mål med ydelsen

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen
Omfang/varighed
Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
Andre bestemmelser der kan dække lignende
Anvendelse

Revision
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Lov om Social Service § 11 stk. 7.
Målgruppen kendetegnes ved at være børn og
unge og deres familier, der har,
funktionsnedsættelser, adfærdsvanskeligheder
eller sociale problemer.
Der kan ydes rådgivning, undersøgelse,
udredning og behandling til børn og unge med
funktionsnedsættelser og børn og unge med
adfærdsvanskeligheder samt deres familier.
Rådgivning, undersøgelse, udredning samt
behandling, der på en eller anden måde er
godkendt af en offentlig myndighed.
Der kan være tale om familierettede samtaler,
individuelle samtaler, psykologudredning,
fysio- eller ergoterapeutisk, behandling,
talepædagog.
Det er en forudsætning, at familien kan tage
vare på barnet og den unge, mens en evt.
udredning finder sted.
Der kan gives op til 1-10 samtaler.
Som udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk
Kommunes egne tilbud.
Minimum 1 gang årligt.
Lov om Social Service § 52 stk. 3.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Familievejleder
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Lov om Social Service § 11 stk. 8.
Målgruppen er:
•

Familier med børn under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.

•

Ydelsens indhold

Familier med et nyfødt barn og
familier, og hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets
opvækst.
Familievejledning tilbydes til forældre med
henblik på at håndtere og rumme en
problematik vedrørende en
funktionsnedsættelse.
Indholdet i familievejledningen er en
introducerende og helhedsorienteret
information om familiens rettigheder og
hjælpemuligheder på tværs af sektorer.

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed
Levering af ydelsen
Anvendelse
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Vejledningen indeholder oplysninger om
relevante vidensmiljøer og
handicaporganisationer på området samt
formidling af kontakt til andre familier med
børn med nedsat funktionsevne med henblik
på dannelse af netværk.
Forældre og fagpersoner med kendskab til et
barn eller en ung med en betydelig
funktionsnedsættelse kan henvende sig til
Modtagelsen i Center for Social Indsats.
Vejledningen tilbydes som én samtale af 1,5
times varighed.
Ydelsen leveres af rådgiver i Center for Social
Indsats.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Særlige dagtilbud og hjemmetræning
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Lov om Social Service §§ 32 og 32 a.
Børn med betydelig og varigt nedsat fysiskeller psykisk funktionsevne, som har et sådant
behov for støtte og behandling, at barnet ikke
er i stand til at deltage i et ordinært
pasningstilbud efter dagtilbudsloven.
Specialbørnehave eller institution for børn, der
har behov for særlig støtte, behandling og
træning i hverdagen således, at børnene får
gode muligheder for udvikling og trivsel.
Hjemmetræning har til formål at sikre, at
forældrene og deres børn bliver inddraget
aktivt i udredningen af barnets behov og i
indsatsen for børnene.
Ydelsen er delt op i to områder, hvor der
skelnes mellem nedenstående:
1) § 32 om særlige dagtilbud.
2) § 32a om hel eller delvis træning af barnet i
hjemmet.
1)
Særlige dagtilbud, der kan tilgodese barnets
særlige behov for støtte, behandling m.v., som
ikke kan opnås i et almindeligt dagtilbud.
2)
Hvis forældrene ikke ønsker at modtage det
tilbud, der er anvist, kan Lyngby-Taarbæk
Kommune godkende, at forældre til børn med
betydelig varigt nedsat funktionsevne træner
deres barn helt eller delvist i hjemmet.
Det er individuelt, hvilke elementer barnets
hjemmetræning består af. Træningen kan
indebære forskellige indsatser, der udvikler
eller vedligeholder barnets kommunikative,
kognitive, fysiske, motoriske, emotionelle og
sociale færdigheder gennem målrettede
øvelser eller samspilsrelationer.
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Hjemmetræningen kan foregå efter såvel
konventionelle som alternative metoder.
Alternative metoder er i denne sammenhæng
defineret som metoder, der traditionelt ikke
indgår i de offentlige tilbud. Konventionelle
metoder indgår almindeligvis i de offentlige
tilbud. Det kan for eksempel være
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske
metoder, TEACCH-tilgange med flere.
Med udgangspunkt i Socialstyrelsens
”hjemmetræningshåndbog kan LyngbyTaarbæk Kommune give afslag på anvendelse
af alternative metoder. Forældrenes
ansøgning, metodebeskrivelse, tid- og faseplan
samt budget drøftes også med relevante
samarbejdspartnere, forinden bevillingen
gives. Det kan f.eks. være med en
fysioterapeut, en ergoterapeut, en
talehørekonsulent, en sundhedsplejerske, en
PPR-psykolog mv.

Kriterier for tildeling af indsatsen

Den foreslåede hjemmetræning skal være
dokumenterbar, og effekten af
hjemmetræningen for barnet/den unge skal
kunne vurderes af Lyngby-Taarbæk Kommunes
sagsbehandler i forhold til de mål, der er
opstillet.
1)
Beslutningen om der er behov for et særligt
dagtilbud sker på baggrund af faglige
undersøgelser af barnets ressourcer og behov.
Vurderingen af barnets funktionsevne og
behov for særlige dagtilbud foretages af
pædagogisk udviklingskonsulent i Center for
Uddannelse og Pædagogik.
2)
For så vidt angår visitation til hjemmetræning,
følges proceduren som beskrevet i punkt 1,
således at det er vurderet, hvilket særlig behov
for støtte barnet har brug for. Såfremt
forældrene afviser det anviste dagtilbud har de
i stedet mulighed for at søge om helt eller
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delvis hjemmetræning. Forældrene
fremsender tid- og faseplan samt
budgetoversigt til Center for Social Indsats.
Sagsbehandler i Center for Social Indsats
udarbejder børnefaglig undersøgelse. Formålet
er at vurdere familiens samlede behov samt
forældrenes evne til at kunne varetage
hjemmetræning. På baggrund af sagens akter
vurderes det, om det ønskede
hjemmetræningstilbud lever op til de krav og
mål, som er fastsat ved vurderingen af særlig
støtte.
Forældrene har desuden ret til økonomisk
hjælp til indkøb af nødvendige
træningsredskaber, deltagelse i kurser,
hjælpetrænere, supervision mv., der er
forbundet med hjemmetræningen.
Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt
træningsredskaber mv. er relevante i forhold til
metodevalg og tid- og faseplanen.
At træningsredskaber, deltagelse i kurser,
hjælpetrænere, supervision mv. skal være
nødvendige betyder, at træningen efter den
konkrete metode ikke kan gennemføres uden
disse.
Omfang/varighed

Levering af ydelsen
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Der kan ikke bevilges kurser i udlandet.
Hjemmetræning kan være et heldagstilbud, et
halvdagstilbud eller fx to af ugens fem dage.
Udgifter til træningsredskaber, kurser,
hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den
enkelte unge må ikke overstige 620.787 kr.
årligt (2018). Beløbet satsreguleres årligt med
satsreguleringsprocenten jf. vejledning om
regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser
m.v. på Børne- og Socialministeriets område.
Omfang af særlige dagtilbud afhænger en
konkret og individuel vurdering af barnets
behov.
• Forældrene i tæt samarbejde med
Lyngby-Taarbæk Kommune

•
Opfølgning på indsatsen

Særlige dagtilbud eller klubtilbud.

1)
Ved særlige dagtilbud foretages der opfølgning
minimum en gang årligt, særligt med fokus på
overleveringen til skolen.
2)
Der vil ske tilsyn og opfølgning for at sikre, at
hjemmetræningen lever op til formålet og
understøtter barnets udvikling, tarv og trivsel.
Tilsyn skal føres to gange årligt med fokus på
barnets 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 tid- og faseplanen. Formålet er
at vurdere progression og effekt.
Hvor opfølgningen primært har fokus på mål i
forhold til indsatsen og barnets udvikling, så
har tilsynet i højere grad fokus på barnets og
familiens trivsel. Opfølgning og tilsyn kan
foretages samtidigt, og omfanget og metoden
afhænger af den konkrete situation.

Anvendelse

Revision
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Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Merudgifter
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Lov om Social Service § 41.
Personer der i hjemmet forsørger børn og unge
under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller
indgribende kroniske eller langvarige lidelser.
Ved forsørgelse i eget hjem forstås, at barnet:
• Bor hos indehaveren af
forældremyndigheden, biologiske
forældre uden forældremyndighed,
pårørende der faktisk forsørger barnet i
hjemmet eller personer, der har barnet
i privat familiepleje og faktisk forsørger
barnet
• Er midlertidigt indlagt på hospital
• Er i midlertidig aflastning
• Er på kostskole eller efterskole (uden at
der er tale om en anbringelse).
De udgifter forsørgeren kan få dækket, er de
ekstra udgifter som følger af barnets
funktionsnedsættelse eller lidelse, og som
denne ikke havde haft, hvis barnet ikke havde
haft en betydelig varig nedsat funktionsevne
eller en kronisk eller langvarig lidelse.
Familien skal således selv dække de udgifter,
familien ville have haft, såfremt barnet ikke
havde haft en funktionsnedsættelse eller
lidelse.
Merudgiftsydelse kan gives til hel eller delvis
dækning af udgifter til fx:
• Medicin
• Kost og diætpræparater
• Tøj og sko, som skal udformes på en
særlig måde eller pga. ekstraordinært
slid
• Ekstraordinært behov for vask
• Befordring til fritidsaktiviteter
• Drift af bil, som er nødvendig på grund
af barnets funktionsnedsættelse
• Kurser
• Aflastning /specialbarnepige til børn
under 12 år
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•
•
•
•
•
•
•

Følgeudgifter i forbindelse med
boligændring eller boligskift
Ekstra udgifter til fritidsaktiviteter
Ekstra udgifter forsikring
Ekstra udgifter til ferie
Rengøring
Briller
Udgifter vådliggere.

Listen er ikke udtømmende.
I bilag 1 er niveauet for de enkelte ydelser
beskrevet.
Ret til merudgiftsydelse bevares ved
midlertidige ophold i udlandet. Midlertidige
ophold i udlandet kan fx være ferie i udlandet
eller samvær, som ikke kan foregå i Danmark.
Hvis opholdet i udlandet er af længere
varighed end 1 måned, skal der ansøges
Lyngby-Taarbæk Kommune om medtagelsen af
hjælpen inden udrejsen.

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed
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Befordring til dagtilbud og skole er dækket af
dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Befordring
til behandling dækkes af sundhedsloven.
Befordring hertil kan derfor ikke dækkes som
merudgift.
Betingelserne for at bevilge merudgifter er at:
• Barnet tilhører målgruppen og
forsørges i hjemmet.
• Udgiften skal være nødvendig og en
direkte følge af funktionsnedsættelsen
• Merudgiften skal være sandsynliggjort.
• Udgiften kan ikke dækkes efter andre
bestemmelser i Lov om Social Service
eller andre love.
Det er krav for at få dækket sine merudgifter,
at de samlede merudgifter overstiger et beløb
på 4.848 kr. om året (2018-satser). Ydelsen
satsreguleres årligt, jf. vejledning om
regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser
m.v. på Børne- og Socialministeriets område.

Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede årlige
merudgifter omregnet til en månedlig
merudgift. Udgiften til ydelsen afrundes til
nærmeste kronebeløb, der er deleligt med
100.
Opfølgning på indsatsen

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af indtægt.
Der følges op årligt på den bevilgede hjælp for
at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål
og for at undersøge, om der er behov for andre
former for hjælp.
Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte
udgifter bliver tilskuddet reguleret.
Familien kan dog ikke kræve, at der følges op
på merudgifternes størrelse, før der er forløbet
et år regnet fra den seneste fastsættelse af
merudgiften.
Hvis der i løbet af året opstår en uforudset stor
enkeltudgift, som ikke var medtaget i
beregningen, kan der ydes hjælp hertil. Ydelse
af en enkeltstående udgift kræver, at der i
forvejen er ret til dækning af merudgifter.
Udgiften skal være en udgift afholdt inden for
det sidste kalenderår.
Forældrene har pligt til at oplyse LyngbyTaarbæk Kommune om ændringer i barnets og
forældrenes situation, som kan have
betydning for udmåling af merudgiften.
Ydelsen ophører, når betingelserne for tildeling
ikke længere er til stede.

Andre bestemmelser der kan lignende
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Merudgiften ophører automatisk ved det 18.
år, hvorefter der kan søges om merudgifter
efter Lov om Social Service § 100.
• Dagtilbudsloven
• Sundhedsloven
• Folkeskoleloven
• Bestemmelserne om hjælpemidler og
hjemmehjælp

Anvendelse

Revision
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• Kap. 11 i Lov om Social Service.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Lov om Social Service § 42.
Personer der i hjemmet forsørger et barn
under 18 år med betydelig og varig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med en
indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Lovbestemmelsen henvender sig primært til
forældrene til et barn med nedsat
funktionsevne. Dette gælder uanset, hvem af
dem der har forældremyndigheden, og uanset
om de bor sammen eller hver for sig. Der kan
også være tale om, at nære pårørende passer
barnet eller om personer, der efter Lov om
Social Service § 78 har barnet i privat
familiepleje og faktisk forsørger barnet i deres
hjem med tilskud fra forældrene.
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er
hjælp til dækning af indtægtstab for forældre,
der ikke kan passe deres arbejde og opretholde
deres sædvanlige arbejdsindtægt, fordi de
passer et barn under 18 år med en omfattende
funktionsnedsættelse.
Ret til tabt arbejdsfortjeneste bevares ved
midlertidige ophold i udlandet. Midlertidige
ophold i udlandet kan fx være ferie i udlandet
eller samvær, som ikke kan foregå i Danmark.
Hvis opholdet er af længere varighed end 1
måned, skal Lyngby-Taarbæk Kommune
godkende medtagelsen af hjælpen inden
udrejsen.

Kriterier for tildeling af indsatsen
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Hvis et barn inden for målgruppen er anbragt
uden for hjemmet og forældrenes
tilstedeværelse ved hospitalsbesøg er
påkrævet, kan der ydes tabt
arbejdsfortjeneste.
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 moderen eller
faderen, der varetager opgaven.

Tab af arbejdsindtægt skal være en følge af, at
barnet skal passes i hjemmet.
Ved tildeling af ydelsen tages der
udgangspunkt i graden af barnets eller den
unges funktionsnedsættelse.
Momenter der skal indgå i vurderingen er:

Omfang/varighed

- At funktionsnedsættelse har konsekvens af
indgribende karakter i den daglige tilværelse.
- Funktionsnedsættelsens betydning i relation
til den pågældendes, skole- og
uddannelsesforhold, aktivitetsniveau, fritid o.l.
- En bred vurdering af barnets samlede
livssituation, herunder barnets
udviklingsmuligheder
- Lægefaglige eller andre faglige vurderinger af
barnets behov for at blive passet i hjemmet.
- Forældrenes mulighed for at bevare en
tilknytning til arbejdsmarkedet, samt
mulighederne for at vende tilbage hertil.
Tabt arbejdsfortjeneste kan ydes fra få timer
om ugen eller om dagen og til dækning af en
fuldtidsindtægt. Afgørende er hvor længe det
vurderes, at barnet har behov for at blive
passet i hjemmet.
Der kan i meget begrænset omfang ydes hjælp
til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til begge
forældre samtidig, herunder udover i alt 37
timer pr. uge.
Det er en forudsætning herfor, at begge
forældres tilstedeværelse var påkrævet, og at
der er tale om en situation af midlertidig
varighed og typisk en situation, hvor barnet
måtte opholde sig udenfor hjemmet, f.eks. i
forbindelse med sygehusophold.
Møder / behandling:
Der kan i særlige tilfælde ydes tabt
arbejdsfortjeneste for de timer en forælder
ledsager sit barn til behandling/kontroller
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eller deltager i møder på skolen. Der skal som
minimum være tale om et fravær svarende til
sammenlagt 2-3 arbejdsdage om året.
Selvstændige erhvervsdrivende er på lige fod
med lønmodtagere berettiget til kompensation
for tabt erhvervsindkomst.
Der kan ydes dækning af tabt
arbejdsfortjeneste til ledige, hvis det efter en
konkret vurdering skønnes, at ansøgeren ville
have påtaget sig et indtægtsgivende arbejde,
såfremt pågældende ikke skulle passe et barn
med nedsat funktionsevne.
Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i de
sidste 3 måneders lønsedler. Der kan dog max
ydes mdl. brutto kr. 30.576 kr. (2018 niveau).
Beløbet satsreguleres årligt med
satsreguleringsprocenten jf. vejledning om
regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser
m.v. på Børne- og Socialministeriets område.
Maksimumbeløbet reduceres forholdsmæssigt
i forhold til den andel, de visiterede timer til
tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede
arbejdstid.
Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse,
hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Såfremt forældrene har
en arbejdsgiver-finansieret pension
kompenseres den med max 10% af den
satsregulerede bruttoydelse.
Fradrag for sparede udgifter:
Ved beregningen af den tabte
arbejdsfortjeneste skal der tages hensyn til de
besparelser, som arbejdsophøret medfører,
dvs. at der skal reduceres med de udgifter,
som ydelsesmodtageren har haft ved at
varetage sit arbejde fx transportudgifter.
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Lønstigninger:
Ved en løbende bevilling på tabt
arbejdsfortjeneste kan der ikke medtages
eventuelle lønstigninger eller lønnedgang.
Opnår forælderen arbejdsindtægt i
afviklingsperioden, ophører
udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste i det
omfang, arbejdsindtægten modsvarer den
tabte arbejdsfortjeneste.

Opfølgning på indsatsen

Der ydes som udgangspunkt ikke tabt
arbejdsfortjeneste som kompensation for
manglende undervisnings- eller pasningstilbud
i henhold til folkeskoleloven eller
dagtilbudsloven.
Der følges op minimum én gang årligt.
Det er forældrenes pligt at oplyse
sagsbehandleren om ændringer i
barnets/forældrenes situation, som kan have
betydning for tabt arbejdsfortjeneste jf.
oplysningsforpligtelsen.
Ydelsen ophører, når betingelserne for tildeling
ikke længere er til stede.

Andre bestemmelser der kan lignende
Anvendelse

Revision
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Der fastsættes en afviklingsperiode på 3
måneder efter udgangen af den måned, hvor
betingelserne for at modtage hjælpen er
bortfaldet. Afviklingsperioden kan ikke gå
udover det 18 år. Denne tre-måneders-regel
gælder ikke, hvis der på forhånd er aftalt en
bestemt periode for hjælp til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste. Den gælder heller ikke, hvis
forælderen ønsker, at afviklingsperioden skal
være kortere.
Lov om Social Service § 32 og § 41.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Personlig hjælp, pleje og praktisk støtte
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed
Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
Anvendelse

Revision
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Lov om Social Service § 44 jf. § 83.
Forældre, der forsørger et barn/ung med fysisk
eller psykisk funktionsnedsættelse, hvorved
der er forbundet en meropgave i forbindelse
med pasning/pleje samt praktisk støtte, der er
direkte relateret til funktionsnedsættelsen.
Hjælp til personlige plejeopgaver, der er en
direkte følge af funktionsnedsættelsen.
Hjælp til praktisk støtte til nødvendige opgaver
i hjemmet, der er en direkte følge af
funktionsnedsættelsen eller særlige sociale
problemer, f.eks. ekstra rengøring.
Tildeling af ydelsen beror på en konkret og
individuel vurdering og på baggrund af barnets
funktionsnedsættelse eller særlige sociale
problemer.
Hjælpen ydes efter en konkret og individuel
vurdering.
Denne ydelse bevilges af Center for Sundhed
og Omsorg, og udføres af deres hjemmeplejen.
Hvert andet år.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Aflastning
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Lov om Social Service § 44, jf. § 84.
Forældre til børn og unge med psykiske og
eller fysiske funktionsnedsættelser, der har
behov for aflastning på grund af barnets / den
unges funktionsnedsættelse.
Indholdet i indsatsen er:
• Samvær med ligestillede
• Pasning og pleje
Indsatsen tilrettelægges således, at forældrene
sikres frirum og aflastning, og omfatter typisk
ophold i aflastningsfamilie eller på
aflastningsinstitution samt timeaflastning uden
for hjemmet/timeafløsning i hjemmet.
Aflønning af aflastningsfamilier sker ved
fastsættelse af vederlag med udgangspunkt i
KL’s vejledende takster. Der kan efter en
konkret vurdering ydes transportudgifter samt
nødvendige ekstra udgifter, som ikke er
omfattet af vederlaget. Der ydes ikke
aktivitetspenge.
Aflastere, der er ansat på timebasis aflønnes
som ufaglærte til 127 kr. i timen.
Indsatsen kan også foregå hos en familie i
barnets/den unges netværk.

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed
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Afløsning i eget hjem omfatter typisk børn og
unge, der er så plejekrævende, at de skal
passes i hjemmet, eller hvor det ikke er muligt
at finde en egnet aflastningsfamilie / institution.
Aflastningsbehovet skal være funderet i
barnets funktionsnedsættelse sammenholdt
med forældrenes ressourcer, muligheder og
netværk.
Barnets / den unges behov skal kunne
tilgodeses ved aflastning. En samlet vurdering
skal således pege på, at behovet for aflastning
er til stede.
Aflastningsophold kan ydes fra 1 til 60 døgn
om året. Der vil i helt ekstraordinære tilfælde
kunne bevilges 14 aflastningsdøgn om
måneden. Ved vurderingen af behovet for

Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
Andre bestemmelser der kan lignende

Anvendelse

Revision
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aflastning inddrages den øvrige hjælp, som
familien modtager. Overskrides de 14 døgn vil
der være tale om anbringelse efter § 52 stk. 3
nr. 7.
Eksterne leverandører valgt af Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Indsatsen evalueres som udgangspunkt en
gang årligt.
Lov om Social Service § 52 stk. 3
nr. 5 (aflastning på grund af barets særlige
behov)
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Fysio-/ergoterapi
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe
Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed

Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
Anvendelse

Revision
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Lov om Social Service § 44 jf. § 86 stk. 2.
Målgruppen er børn og unge med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne.
Indsatsen indebærer en målrettet
træning/individuel træningsindsats eller anden
form for målrettet træning, typisk ved
en fysioterapeut eller ergoterapeut. Træningen
kan foregå i hjemmet, eller et andet relevant
sted.
Bevillingen af fysio-/ergoterapi efter Lov om
Social Service § 86, stk. 2, og vil
ofte være som en forlængelse af genoptræning
efter sundhedsloven. Det er dog ikke et krav.
Sagsbehandleren vurderer efter samråd med
fysioterapeut eller ergoterapeut, hvilket
omfang træningen skal have. En vurdering af
omfanget af træningen sker eks. efter
anbefaling fra behandlingsinstitution eller efter
drøftelse af sagen med Lyngby-Taarbæk
Kommunes Motorikhus.
Omfang og varighed afhænger af det konkrete
behov, og ydes efter en konkret og individuel
vurdering.
Lyngby-Taarbæk Kommunes Motorikhus.
1 gang årligt.
Alle sager behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Ledsagelse til unge over 12 år
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen
Omfang/varighed
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Lov om Social Service § 45.
Unge fra 12-18 år, som ikke kan færdes alene
udenfor hjemmet på grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det er en betingelse for at modtage ledsagelse,
at barnet/den unge selv kan give udtryk for,
ikke nødvendigvis verbalt, et ønske om at
deltage i forskellige aktiviteter
Unge med nedsat funktionsevne som følge af
sindslidelse eller af sociale årsager, og
unge mellem 12 og 18 år, som er anbragt
udenfor hjemmet er ikke omfattet af
målgruppen.
Ydelsen omfatter ledsagelse uden
socialpædagogisk indhold.
Tilbuddet består af 15 timers ledsagelse om
måneden til selvvalgte aktiviteter som for
eksempel besøg hos familie og venner, indkøb,
sociale og kulturelle aktiviteter med videre.
Ledsagerordningen omfatter selve ledsagelsen
og de funktioner, der er direkte forbundet med
ledsagelsen, for eksempel hjælp til at tage
overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg og hjælp i
forbindelse med kørestol og andre
ganghjælpemidler.
Tildelingen af ydelsen beror på en konkret og
individuel vurdering, og på baggrund af
barnet/den unges funktionsnedsættelse.
Der ydes max. 15 timers ledsagelse om
måneden. Hvis barnet/den unge i forvejen
modtager ledsagelse i en form, der svarer til
ledsagerordningen, fradrages det antal timer i
de 15 timers ledsagelse. Det kan eksempelvis
være tilfældet, hvis barnet/den unge har fået
tildelt en fast kontaktperson med det formål at
kunne deltage i aktiviteter uden for hjemmet.
Timerne kan opspares inden for en periode på
6 måneder. Ikke forbrugte timer bortfalder
efter udløb af 6-måndersperioden.
Der kan ydes tilskud til dækning af ledsagerens
befordring og aktiviteter op til 866 kr. om året
(2018). Ydelsen satsreguleres årligt, jf.
vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af

Levering af ydelsen

Opfølgning på indsatsen
Andre bestemmelser der kan lignende
Anvendelse

Revision
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visse satser m.v. på Børne- og
Socialministeriets område.
Barnet/den unge har ret til selv at udpege en
person til at udføre opgaven. Lyngby-Taarbæk
Kommune skal godkende og ansætte den
udpegede person. Der kan normalt ikke ske
ansættelse af personer med en meget nær
tilknytning til barnet/den unge.
1 gang årligt.
Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 6.
Alle sager behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 1.
Målgruppe
Målgruppen kendetegnes ved at være børn i
familier, der har problemer med at opretholde
struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang,
der truer barnets trivsel og udvikling, herunder
børn med psykisk syge forældre, eller børn
med forældre der ikke har økonomiske eller
personlige ressourcer til at støtte barnet.
Ydelsens indhold
Indholdet i foranstaltningen kan være:
• At barnet/den unge går i daginstitution,
skole/uddannelse og klub
• Kravet til indholdet i aktiviteten er, at
det matcher barnets behov for støtte
og stimulation. Der er tale om generelle
aktiviteter i nærmiljøet.
Kriterier for tildeling af indsatsen
Visitationsudvalg tildeler ydelsen efter en
konkret, individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Omfang/varighed
Støtten ydes efter en konkret og individuel
vurdering. Foranstaltningen ophører, når
formålet i handleplanen er opfyldt.
Levering af ydelsen
Almene daginstitutioner og klubber.
Opfølgning på indsatsen
Der følges op første gang efter 3 måneder og
dernæst hvert halve år.
Andre bestemmelser der kan lignende
Folkeskolelovens § 50 stk. 2 om
behandlingsmæssig friplads og
Dagtilbudslovens §43, 63, og 76 om
socialpædagogisk friplads
Anvendelse
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Revision
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.
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Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 53 stk. 3 nr. 2.
Målgruppe
Målgruppen kendetegnes ved at være:
• Familier, der af hensyn til barnets/den
unges særlige behov har brug for støtte
i hjemmet af konkret og anvisende
karakter
• Familier, der har problemer med at
opretholde struktur i dagligdagen
kombineret med uhensigtsmæssige
samspilsmønstre i et omfang, der truer
barnets/den unges trivsel.
Ydelsens indhold
Ydelsen kan f.eks. være
• Støtte til at få struktureret hverdagen
• Anvise nye handlemuligheder til
forældrenes mestring af
forældreskabet
• Øge forældrenes og barnets indsigt i
egen situation
• Understøtte, at forældrene får
barnet/den unge i skole eller dagtilbud
dagligt
• Understøtte, at barnet/den unge trives
og udvikler sig alderssvarende.
Kriterier for tildeling af indsatsen
Visitationsudvalget tildeler ydelsen efter en
konkret individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Omfang/varighed
Støtten ydes efter en konkret og individuel
vurdering. Der kan være tale om alt fra få
timers støtte om ugen til intensiv støtte i alle
vågne timer.
Foranstaltningen ophører, når formålet (jf.
handleplanen) er opfyldt.
Levering af ydelsen
Lyngby-Taarbæk Kommunes Familiecenter.
Opfølgning på indsatsen
Der afholdes opfølgning første gang efter 3
måneder og derefter hvert halve år.
Andre bestemmelser der kan lignende
Lov om Social Service § 11 stk. 3.
Anvendelse
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Revision
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.
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Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 53 stk. 3 nr. 3.
Målgruppe
Målgruppen er familier, hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge
mistrives samt børn og unge som har
vanskeligheder af social, psykisk og/eller
samspilsmæssig art.

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen
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Målgruppen er også børn og unge under 18 år
som vurderes ikke at kunne modtage
specialundervisning i almene og særlige
undervisningstilbud.
Familiebehandling dækker forskellige typer af
familierettede indsatser, for eksempel:
• Terapeutiske samtaler med børn og
familier, forældre og familienetværk
• Relationsarbejde med barnets øvrige
netværk
• Observationer af samspil mellem
forældre og børn
• Redskaber til hensigtsmæssige
samspilsformer, indbyrdes relationer,
familieroller og opdragelsesmetoder
• Forskellige behandlingsgrupper for
børn og unge og deres forældre.
Et dagbehandlingstilbud kombinerer et
skoletilbud med en behandlingsdel.
Behandlingsdelen adskiller sig fra kommunens
specialskoler (som udelukkende er
skoletilbud). Indhold kan f.eks. være:
• Undervisning af barnet i
behandlingsmæssige rammer
• Mere vidtgående støttemuligheder,
herunder f.eks. psykologbistand til
barnet og en tilknyttet psykiater eller
fysioterapeut.
• Familierådgivning i forhold til at
håndtere barnets udfordringer på
hjemmefronten.
Familiebehandling:
Visitationsudvalget tildeler ydelsen efter en
konkret individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den

børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Der lægges vægt på at:
• Forældrene har vilje og evne til at indgå
i et konstruktivt forandringssamarbejde
til gavn for barnets og udvikling
• Forældrene skal kunne reflektere over
egen situation
• Familien kan omsætte råd og vejledning
fra familiebehandlingen til praksis i
familien
• Familien får kompetencer til at skabe
og fastholde udvikling i familien.

Omfang/varighed
Levering af ydelsen

Opfølgning på indsatsen
Anvendelse

Andre bestemmelser der kan lignende
Revision
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Dagbehandling
Visitationsudvalget tildeler ydelsen efter en
konkret individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50 og i tæt samarbejde med Center
for Uddannelse og Pædagogik.
Omfang og varighed af familiebehandling og
dagbehandling afhænger af en konkret og
individuel vurdering af behovet.
Familiebehandling varetages primært i
Lyngby-Taarbæk Kommunes Familiecenter.
Dagbehandling varetages af eksterne
leverandører.
Der foretages opfølgning første gang efter 3
måneder og dernæst hvert halve år.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
§ 11 stk. 3 og § 52 stk. 3 nr. 2.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Døgnophold for familien
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 4. jf. § 55.
Målgruppen er familier, hvor der er tvivl om
forældrenes evne til at tage vare på deres
barn, og hvor det vurderes, om
barnet/børnene skal anbringes.
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være
gravide eller familier med børn i alderen 0-3 år,
hvor der er alvorlig bekymring for
forældreevnen. Det forudsættes, at der
foretaget en faglig vurdering af, at der kan
arbejdes med forældrenes ressourcer
inden for en kortere periode.
Ophold på en døgninstitution eller i en
plejefamilie og indsatsen kan for eksempel
indeholde:
• Udførelse af praktiske
dagligdagsopgaver.
• Familie- og gruppesamtaler.
• Individuel støtte.
• Psykologisk og pædagogisk
undersøgelse.
• Psykologiske og pædagogiske
observationer.
Formålet er at afklare samspilsformer og
forældreevne med henblik på at vurdere om
familien kan forblive samlet.
Visitationsudvalget tildeler ydelsen efter en
konkret individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Forældrene skal kunne tage vare på barnet
hele døgnet med intensiv støtte.
Inden anvendelse af døgnophold skal det være
afklaret, at behovet for støtte til familien er af
et sådant omfang, at støtten ikke i
tilstrækkeligt omfang kan gives ved intensiv
familiebehandling i hjemmet.
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Omfang/varighed
Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
Andre bestemmelser der kan lignende
Anvendelse
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Opholdet kan vare 2-4 måneder og der tildeles
en intensiv indsats/støtte i døgnets 24 timer.
Plejefamilie eller døgninstitution.
Der foretages opfølgning første gang efter 3
måneder og derefter hvert halve år
Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 3.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Aflastningsordning
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe
Ydelsens indhold

Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 5
Målgruppen er børn og unge, der af sociale
årsager har brug for voksenstøtte, omsorg og
oplevelser i et andet miljø end i hjemmet.
Aflastningsordningen er et døgntilbud til børn
og deres familier.
I en aflastningsordning kan barnet/den unge få
omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk
rådgivning og behandling.
Indholdet kan blandt andet være:
• Almindelige hverdagsoplevelser
• Tryghed og omsorg
• Opbygning af sociale kompetencer.

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed

Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
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I forhold til børn med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse kan indholdet også være
at vedligeholde og udvikle barnets færdigheder
fysisk, motorisk, kognitivt og socialt.
Støtten forudsætter, at aflastningen kan
bidrage til opfyldelse af barnets særlige behov.
Visitationsudvalget tildeler ydelsen efter en
konkret, individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Aflastningsophold kan enten være
korterevarende med et vist mellemrum eller
mere enkeltstående aflastningsophold af
længere varighed. Aflastningsophold kan ydes
fra 1 til 60 døgn om året. Der vil i helt
ekstraordinære tilfælde kunne bevilges 14
aflastningsdøgn om måneden. Overskrides de
14 døgn vil der være tale om en anbringelse
efter § 52 stk. 3 nr. 7. Ved vurderingen af
behovet for aflastning inddrages den øvrige
hjælp, som familien modtager.
Aflastningen kan etableres i netværket, i
plejefamilier, på opholdssteder og på
døgninstitutioner.
Der foretages opfølgning første gang efter 3
måneder og dernæst hvert halve år

Andre bestemmelser der kan lignende.
Anvendelse
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Lov om Social Service 44. jf. § 84, (aflastning
på grund af barnets funktionsnedsættelse),
§ 53 stk. 3 nr. 7 (Anbringelse).
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Fast kontaktperson
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 6.
Målgruppen er typisk unge, der har behov for
hjælp til f.eks. at fastholde en støttende og
stabil voksenkontakt, og hvor forældrene ikke
kan opfylde behovet.
Foranstaltningen tildeles som udgangspunkt
større børn (12 år og derover).
En kontaktperson kan have mange funktioner,
herunder fx.:
• Støtte barnet/den unge i barnets/den
unges totale livssituation
• Støtte barnet på det nære og
personlige plan
• Stille krav til, korrigere eller stoppe
barnet/den unge ved uhensigtsmæssig
adfærd
• Agere rollemodel og lære den unge at
tage selvstændigt ansvar.
Formålet er at sikre barnet/den unge en fast
og stabil voksenkontakt.
Det er en forudsætning, at barnet/den unges
eller familiens behov for støtte ikke kan
imødekommes i familienetværket.

Omfang/varighed
Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
Anvendelse
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Visitationsudvalget tildeler ydelsen efter en
konkret, individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Kontaktpersonen kan ydes fra 1-5 timer om
ugen.
Lyngby-Taarbæk Kommunes anbringelsessted
GL. Vartov.
Opfølgning sker efter tre måneder, derefter
efter 6 måneder.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Anbringelse uden for hjemmet
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 7.
Målgruppen er børn og unge, der har behov
for særlig støtte, og som er truet i deres
udvikling og trivsel og hvor forældrene ikke har
tilstrækkelige kompetencer til at varetage
barnets behov.
Målgruppe er også børn med fysisk eller
psykisk funktionsnedsættelse, der har et
særligt behov for støtte.
En anbringelse indeholder følgende elementer:
• Sikre kontinuitet i opvæksten, et trygt
omsorgsmiljø,
• Nære og stabile relationer til voksne
• Sikre muligheder for personlig
udvikling, kompetencer til at indgå i
sociale relationer og netværk
• Sætte struktur på barnets og den unges
hverdag med skolegang/daginstitution,
fritidsaktiviteter med videre
• Fremme sundhed og trivsel
• Forberede barnet eller den unge til et
selvstændigt voksenliv.
Anbringelsen skal være af væsentlig betydning
af hensyn til barnets eller den unges særlige
behov for støtte.
Visitationsudvalget træffer beslutning efter en
konkret individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Lyngby-Taarbæk Kommune skal altid vælge
den foranstaltning som den børnefaglige
undersøgelse viser, at barnet/den unge reelt
har behov for. Kommunen skal således ikke
vælge den mindst indgribende foranstaltning,
hvis barnet har behov for et mere omfattende
tiltag.
Det forvaltningsretlige princip om, at
foranstaltningen skal være proportionel med
formålet, er dog stadig gældende.
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Anbringelse sker efter retningslinjerne i
Lyngby-Taarbæks Kommunes
anbringelsesstrategi.

Omfang/varighed

Levering af ydelsen

Anbringelse uden samtykke efter Lov om Social
Service § 58 besluttes af Børn- og
ungeudvalget.
Anbringelse udenfor hjemmet sker efter en
konkret og individuel vurdering. En anbringelse
kan ved akutte behov finde sted i en kortere,
afgrænset periode og kan i andre tilfælde ses
som en del af et længerevarende forløb.
Foranstaltningen ophører, når formålet i
handleplanen er opfyldt.
Anbringelse kan etableres i netværksfamilier, i
plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner.
Senest tre måneder efter iværksættelsen af
foranstaltningen udarbejder leverandøren en
behandlingsplan i samarbejde med
barnet/den unge på baggrund af
handleplanen. Behandlingsplanen evalueres
hver 6. måned for at måle effekten af den
iværksatte foranstaltning.
Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne
ved barnets/den unges ophold uden for
hjemmet efter jf. Lov om Social Service § 159.
Hvis barnet/den unge har indtægter, der
dækker de faktiske udgifter ved opholdet, kan
der ikke kræves betaling fra forældrene.
Betalingen fastsættes med udgangspunkt i
indkomstgrundlaget og efter
betalingsbekendtgørelsen.

Opfølgning på indsatsen
Andre bestemmelser der kan lignende
Anvendelse
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Børnefamilieydelser inddrages.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen
efter tre måneder og derefter 6 måneder.
Lov om Social Service § 53 stk. 3 nr. 3.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
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således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Praktiktilbud
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed

Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen
Andre bestemmelser der kan lignende
Anvendelse
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Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 8.
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være
unge i 14-17 års alderen, der er socialt
belastede og har problemer med at begå
sig i samfundet, og som har brug for en
kombination af uddannelse og erhvervsarbejde
for på sigt at kunne fastholdes i
uddannelse.
Der kan iværksættes praktiktilbud hos en
offentlig eller privat arbejdsgiver. Et vigtigt
element i arbejdspraktikken er, at den
unge lærer de almindelige normer og
omgangsformer, der hersker på en
arbejdsplads, og at den unge indgår på lige fod
med voksne og andre unge på arbejdspladsen.
Praktiktilbuddet kan være et fritidstilbud eller
et supplement til et skoletilbud.
Den unge skal have et behov for støtte til:
• Opnå eller fastholde tilknytning til
arbejdsmarkedet.
• At have en meningsfuld
fritidsbeskæftigelse
• Fastholde tilknytning til
uddannelsessystemet
Visitationsudvalget træffer beslutning efter en
konkret individuel vurdering og med
udgangspunkt i resultaterne af den
børnefaglige undersøgelse efter Lov om Social
Service § 50.
Omfang og varighed afhænger af en konkret og
individuel vurdering af den unges behov.
Foranstaltningen ophører, når formålet i
handleplanen er opfyldt.
Godtgørelse følger KL’s satser og udgør i 32 kr.
i timen (2018).
UU-Nord, studievejleder.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen
mindst hvert halve år.
Virksomhedspraktik efter lov om aktiv
beskæftigelsesindsats.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er

Revision

41

således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Økonomisk støtte til ophold på kostskole /efterskole m.v.
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 52 a stk. 1 nr. 1.
Målgruppe
Målgruppen er børn og unge fra familier med
sociale problemstillinger og hvor det vurderes,
at problemerne kan afhjælpes med en mindre
indsats i en afgrænset periode.

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
• Børn og unge med familieproblemer
• Børn og unge, der har særlige behov,
men ikke har behov for en anbringelse
uden for eget hjem.
Kost / efterskoleopholdet skal tilrettelægges
efter barnets / den unges særlige behov og
skal grundlæggende indeholde et relevant
undervisningstilbud og fritids/aktivitetsmuligheder.
Støtten skal være af væsentlig betydning af
hensyn til den unges særlige behov for støtte.
Støtten ydes alene, når
forældremyndighedsindehaveren ikke har
tilstrækkelige midler hertil. Ved vurderingen
heraf tages der udgangspunkt i KL’s takster for
minimums leveomkostninger, og at et rimeligt
budget ikke bringes ud af balance.

Omfang/varighed

Der kan gives delvis eller fuld økonomisk støtte
til forældrenes egen andel af udgiften til f.eks.
ophold på efterskole på baggrund af:
• En vurdering af barnets / den unges
særlige behov og
• Forældremyndighedsindehaverens
evne til at afholde udgiften med
udgangspunkt i en økonomisk
trangsvurdering
• En vurdering af udgiftens størrelse.
Bevillingen til efterskole gives for ét skoleår ad
gangen. Som udgangspunkt kan der maksimalt
ydes tilskud til efterskoleophold i to år.
Forældrene skal som udgangspunkt selv
afholde udgifter til hjemtransport, beklædning
og lommepenge og andre øvrige udgifter
under efterskoleopholdet.
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Levering af ydelsen
Andre bestemmelser der kan lignende
Anvendelse
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Center for Social Indsats
PPR inddrages altid med henblik på vurdering
af skoletilbud.
§ 53 stk. 3 nr. 7.
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes til i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Økonomisk støtte til at undgå anbringelse og fremme hjemgivelse mv.
Lovgrundlag for ydelsen
Lov om Social Service § 52 a, stk. 1 nr. 2 el. 3.
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være
familier, hvor støtte efter denne bestemmelse
kan betyde, at barnet / den unge ikke
anbringes uden for hjemmet, eller familier
med anbragte børn og unge.
Bestemmelsen kan anvendes til at yde hjælp til
forældrenes transportudgifter i forbindelse
med samvær eller til specielle udgifter, der er
nødvendige, for at et fysisk eller psykisk
handicappet barn eller ung kan besøge
forældrene i hjemmet.
Bestemmelsen kan også anvendes til at yde
hjælp til en formålsbestemt aktivitet i
forbindelse med en længerevarende
samværsperiode.
Hjælpen er ikke trangsbestemt og afhænger
således ikke af familiens økonomiske
muligheder. Det betyder, at den økonomiske
støtte alene afhænger af formålet med
støtten.
Hjælpen skal have til formål:
• at kunne undgå en anbringelse eller
fremme en hjemgivelse. Der skal være
tale om, at en anbringelse udenfor
hjemmet er en reel forestående
mulighed eller at en hjemgivelse reelt
bliver mulig.
• støtte en stabil kontakt mellem
forældre og børn under en anbringelse
udenfor hjemmet.
Ydelsen tildeles efter en konkret og individuel
vurdering, kan ydes i hele anbringelsens
længde, dog maksimalt indtil det 18. år.
Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde
en familie hjælp til løbende
forsørgelsesudgifter.
Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde
tilskud til fødselsdags- og julegaver.
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Levering af ydelsen
Anvendelse
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Lyngby-Taarbæk Kommune kan
undtagelsesvist fx yde tilskud til
boligrelaterede udgifter, såfremt der ikke er
andre muligheder herfor, og det herved er
muligt at undgå en anbringelse af barnet.
Center for Social Indsats
Alle sager behandles ud fra en konkret og
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes til i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Støtteperson til forældre med anbragte børn
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed

Lov om Social Service § 54 stk. 1.
Alle forældremyndighedsindehavere til børn og
unge:
• hvor der er truffet beslutning om
anbringelse af barnet/den unge
udenfor hjemmet
• hvor barnet/den unge er anbragt
udenfor hjemmet
Støttepersonens opgave er:
• at styrke forældrenes samarbejde og
involvering i arbejdet omkring barnet
• at hjælpe med at forstå de spørgsmål,
som måtte melde sig i forhold til den
måde det offentlige system fungerer på
under en anbringelse
• at hjælpe til at forberede og evaluere
møder og hjælp til at læse og forstå
skriftligt materiale omkring
anbringelsen.
At der er truffet beslutning om anbringelse
uden for hjemmet.
Tilbud om støtteperson gælder, uanset om
barnet eller den unge er anbragt med eller
uden samtykke fra forældrene.
Honorar for støtteperson følger KL’s takster og
udgør 859 kr. om måneden svarende til ca. tre
timer.
Støttepersonen kan tildeles fra det tidspunkt,
hvor en anbringelse indgår som et konkret
element i de foreslåede foranstaltninger.
Støttepersonen er et tilbud under anbringelsen
og kan fortsætte i en kortere periode efter en
hjemgivelse.

Levering af ydelsen
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Når den unge fylder 18 år, ophører ordningen.
Forældre til anbragte børn kan frit vælge, om
de vil benytte tilbuddet om en støtteperson,
ligesom forældrene selv kan vælge
den konkrete støtteperson.

Støttepersonen er en uvildig person uafhængig
af forvaltningen.
Sagsbehandleren foretager en konkret
vurdering af, om den foreslåede person er
egnet som støtteperson. Det er ikke
hensigtsmæssigt, at nære familiemedlemmer
eller andre fra familiens nære personlige
netværk udpeges som støtteperson.

Opfølgning på indsatsen
Anvendelse
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Støttepersonen træder ikke i stedet for en
eventuel bisidder.
Forældrenes behov for ydelsen, herunder
deres udbytte af støtten vurderes løbende af
sagsbehandleren.
Alle sager behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Efterværn-kontaktperson
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Lov om Social Service § 76, stk. 2 og stk. 3 nr. 2
og stk. 5
1) Unge, der inden det fyldte 18. år har haft en
fast kontaktperson, og hvor der fortsat
skønnes at være et behov, og den unge er
indforstået med hjælpen.
2) Unge, der er eller var anbragt uden for
hjemmet på et anbringelsessted umiddelbart
inden det fyldte 18. år, hvor der fortsat
skønnes at være et behov, og den unge er
indforstået med hjælpen.
3) Unge, der umiddelbart inden det fyldte 18.
år er eller var anbragt uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og
den unge, og som ikke tilbydes støtte i form af
en opretholdelse af et døgnophold. Denne
gruppe af unge har ret til en kontaktperson.

Ydelsens indhold

Kriterier for tildeling af indsatsen

Omfang/varighed
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Målgruppen omfatter ikke unge med varige og
indgribende funktionsnedsættelse, hvor der er
udsigt til at være behov for en indsats udover
det 23. år i form af ophold i botilbud for
voksne.
Støtten omfatter en fast kontaktperson.
Foranstaltningen vil have fokus på at
understøtte den unges uddannelse og
beskæftigelse samt øvrige relevante forhold,
for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig.
Ved vurderingen af, om der skal iværksættes
efterværn, tages der stilling til, om efterværnet
vil kunne bidrage til, at den unge får en god
overgang til en selvstændig tilværelse.
Beslutning om efterværn for egne borgere
træffes senest når den unge fylder 17½ år
Beslutningen træffes på
koordinationsudvalgsmøde mellem afdelingen
for børne-og unge og afdelingen for voksne.
Kontaktpersonen kan som udgangspunkt
tildeles i 3-5 timer ugentligt.

I de særlige tilfælde, hvor den unge hjemgives
fra et døgnophold, og har behov for massiv
støtte, vil kontaktpersonen blive tildelt efter en
konkret og individuel vurdering.

Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen

Anvendelse
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Foranstaltningen er løbende og ophører, når
formålet i handleplanen er opfyldt, dog senest
når den unge fylder 23 år.
Lyngby-Taarbæk Kommunes anbringelsessted
Gl. Vartov.
Sagsbehandleren følger op senest tre måneder
efter, at foranstaltningen er iværksat. Herefter
sker opfølgningen med op til seks måneders
mellemrum.
Alle sager behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Efterværn - døgnophold
Lovgrundlag for ydelsen
Målgruppe

Lov om Social Service § 76 stk. 3 nr. 1 og 3
Unge, der har haft iværksat
hjælpeforanstaltninger forud for det 18. år i
form af anbringelse uden for hjemmet og som
skønnes at have et særligt behov for støtte ud
over det 18. år.
Det kan være unge med svære
adfærdsvanskeligheder, misbrugsproblemer,
psykiske og/eller sociale problemer samt sent
udviklede unge med behov for støtte til social
og personlig udvikling.

Ydelsens indhold
Kriterier for tildeling af indsatsen

Målgruppen omfatter ikke unge med varige og
indgribende funktionsnedsættelse, hvor der er
udsigt til at være behov for en indsats udover
det 23. år i form af ophold i botilbud for
voksne.
Fortsættelse af døgnophold eller
udslusning på det hidtidige anbringelsessted.
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.
Der indledes samarbejde med børne- og unge
afdelingen og voksenafdelingen, når den unge
fylder 17 år, med henblik på at vurdere om den
unge skal have efterværn og for at
tilrettelægge en god overgang for de unge, der
ikke er i målgruppen for efterværn.

Omfang/varighed

Beslutning om efterværn for egne borgere
træffes senest når den unge fylder 17½ år.
Beslutningen træffes på
koordinationsudvalgsmøde mellem afdelingen
for børne-og unge og afdelingen for voksne.
Foranstaltningen gives efter en konkret og
individuel vurdering.
Foranstaltningen er løbende og ophører, når
formålet i handleplanen er opfyldt, dog senest
når den unge fylder 23 år.
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Levering af ydelsen
Opfølgning på indsatsen

Anvendelse

Revision

51

Godkendte opholdssteder, døgninstitutioner
og plejefamilier.
Sagsbehandleren følger op senest tre måneder
efter, at foranstaltningen er iværksat. Herefter
sker opfølgningen med op til seks måneders
mellemrum.
Alle sager behandles ud fra en konkret og en
individuel vurdering. Serviceniveauet er
således vejledende for den ydelse, som
borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Bilag 1 - § 41 merudgifter
En af hensigterne med Lov om Social Services regler om børn og unge med funktionsnedsættelse
er så vidt mulig at ligestille familier til et barn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne med andre familier. Det betyder, at forældre kan få dækket de merudgifter, der
vurderes som værende nødvendige for at forsørge et barn med en funktionsnedsættelse i
hjemmet (kompensationsprincippet). Der kan ikke dækkes udgifter, som familien
ville have haft, hvis ikke barnet havde haft en funktionsnedsættelse.
Dækning af merudgifter er ikke afhængig af indkomst, og beløbet er ikke skattepligtigt.
Forældrene skal dokumentere/sandsynliggøre, at merudgifterne til forsørgelsen overstiger en
minimumsgrænse, der reguleres hvert år.
Betingelserne for at få økonomisk hjælp er:
• At merudgifterne er nødvendige
• At barnet forsørges i hjemmet
• At barnet er under 18 år
• At barnet har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller indgribende langvarig lidelse.
Medmindre særlige forhold gør sig gældende, bevilges der merudgifter efter nedstående
retningslinjer. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af behovet i den enkelte sag.
Nedenfor er en række eksempler på merudgifter med et vejledende serviceniveau for de enkelte
typer af merudgiftsydelser. Listen er ikke udtømmende.
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Emne
Barnepige

Der kan ydes merudgifter til en barnepige / pasning, når familien på
grund af barnets funktionsnedsættelse har behov for en barnepige.
Der kan normalt bevilges merudgifter til barnepige 1 gang om måneden.
Den bevilgede merudgift udgør forskellen mellem lønsats for ufaglært
personale (løntrin 11) 127 kr. pr. time og den udgift forældre normalt
har til en barnepige.
Hvis aflastningsbehovet er større, skal dette vurderes efter de øvrige
aflastningsbestemmelser efter Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 5
eller § 84.

Befordring

Er forældrene skilt, forventes det som udgangspunkt, at de kan aflaste
hinanden.
Der kan ydes tilskud til befordring til forskellige formål i det omfang, det
vurderes at være en nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse.
Kørsel i fritid
Kørsel til fritidsaktiviteter:
Der ydes kørsel til fritidsaktiviteter i nærområdet 1-2 gange ugentlig,
såfremt det ikke er muligt at benytte offentlig transport.
Der ydes kørsel til aktiviteter uden for nærområdet efter en individuel
vurdering, såfremt det ikke er muligt at benytte offentlig transport.
Kørsel til familie og venner
Der ydes kørsel til familie og venner i nærområdet 1 gang om ugen,
såfremt det ikke er muligt at benytte offentlig transport.
Der ydes kørsel til familie og venner udenfor nærområdet 4 gange om
året, såfremt det ikke er muligt at benytte offentlig transport.
Nærområdet forstås som 10 km. fra bopælen.
Befordring til aflastning
Transportudgifter til aflastning dækkes efter Lov om Social Service § 41.
Hjælp til befordring efter merudgiftsbestemmelsen i servicelovens § 41
er subsidiær til befordringsydelser efter anden lovgivning og andre
bestemmelser i serviceloven.
Princippet om sektoransvar danner udgangspunkt ved afgrænsning af, i
hvilket regi et opgaveområde hører hjemme jf. Ankestyrelsens
principafgørelse 56-13.
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Hvis en befordringsudgift er reguleret i anden bestemmelse, kan
udgiften ikke ydes efter Lov om Social Service § 41.
Befordring til sygehus
Befordring til indlæggelse på sygehus dækkes af sundhedsloven, hvis
afstanden overstiger 50 km.
Kørsel til dagtilbud
Kørsel til og fra særlige dagtilbud dækkes af dagtilbuddet.

Biler – drift

Kørsel til specialskole
Kørsel til og fra specialskole dækkes efter folkeskolens regler om
befordring.
Udgifter til drift af en handicapbil er en merudgift efter Lov om Social
Service. I beregning af merudgifterne tages der udgangspunkt i tre
grupper af borgere:
Gruppe 1 - Borgeren ville ikke have haft bil
Gruppe 2 - Borgeren har alene bil til befordring af barnet
Gruppe 3 - Borgeren har en ekstraordinært stor og driftsmæssig kostbar
bil
Gruppeplaceringen foretages ud fra et objektivt grundlag ved at
sammenligne borgeren med andre borgere uden handicap i samme
alder og i samme livssituation
(beskæftigelse/uddannelse/boligforhold/civilstatus/husstandsstørrelse).
Efter målgruppeplaceringen skal familiens kørselsbehovet inddeles i 3
former for kørsel:
• Handicapbetinget kørsel - kørsel som er en direkte følge af den
nedsatte funktionsevne
• Ordinær kørsel - kørsel til indkøb, ferie og fritid, familiebesøg
m.v., hvor der under alle omstændigheder ville være en udgift
for familien. Omfanget af den ordinære kørsel fastsættes
skønsmæssigt ud fra det behov, som andre på samme alder og i
samme livssituation uden et handicap har.
• Privat kørsel – eks. kørsel til arbejde, besøg hos venner mv.
samt anden kørsel som er reguleret efter andre regler, og som
derfor ikke bevilges som merudgift jf. Lov om Social Service § 41.
Gruppe 1 - Borgeren ville ikke have haft bil
Alle udgifter regnes som merudgifter – befordring, forsikringer,
reparationer, vedligeholdelse, vinterdæk mv. Handicapbetinget kørsel
kompenseres med den fulde udgift, da borgeren ikke ville have haft
denne udgift, hvis ikke barnet havde haft en funktionsnedsættelse.
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Det vil sige, at man finder ud af, hvor langt bilen kører pr. liter (jf.
www.hvorlangtpaaliteren.dk), og hvad en liter brændstof koster (jf.
www.benzinpriser.dk)
Der dækkes nødvendige merudgifter til ordinær kørsel til venner, ferie
mv. i samme omfang, som andre har kørsel. Kørsel kan kompenseres
med kilometer-satsen med opsparing til vedligehold, dæk m.v. og med
fradrag for udgiften til offentlig transport.
Gruppe 2 - Borgeren har alene bil til befordring af barnet
Alle udgifter regnes som merudgifter – befordring, forsikringer,
reparationer, vedligeholdelse, vinterdæk mv.
Handicapbetinget kørsel kompenseres med den fulde udgift, da
borgeren ikke ville have haft denne udgift, hvis ikke barnet havde haft
en funktionsnedsættelse. Det vil sige, at man finder ud af, hvor langt
bilen kører pr. liter (jf. www.hvorlangtpaaliteren.dk), og hvad en liter
brændstof koster (jf. www.benzinpriser.dk)
Gruppe 3 - Borgeren har en ekstraordinært stor og driftsmæssig kostbar
bil
Udgifter som er ekstraordinær store dækkes som merudgifter f.eks.
brændstof, differencen mellem almindelig forsikring og den faktiske
udgift på forsikring, differencen mellem almindelige dæk og den
faktiske udgift på dæk til bilen.
Handicapbetinget kørsel dækkes med den fulde udgift, da borgeren ikke
ville have haft denne udgift, hvis ikke barnet havde haft en
funktionsnedsættelse. Det vil sige, at man finder ud af, hvor langt bilen
kører pr. liter (jf. www.hvorlangtpaaliteren.dk), og hvad en liter
brændstof koster (jf. www.benzinpriser.dk).
Ved ordinær kørsel dækkes forskellen i både de faste og variable
udgifter mellem en almindelig personbil og kassebilen
Takst til brug for udregning af befordring:
Taksten er i 2018 på 1,94 kr. pr. km, dækker følgende:
• brændstofforbrug: 0,70 kr.
• udgifter til dæk: 0,18 kr.
• udgifter til reparationer/vedligeholdelse: 0,81 kr.
• udgifter til service
• udskiftning af sliddele
• afbalancering af dæk
• supplerende rustbehandling
• vask
• parkering
• skønsmæssigt værditab på 0,25 kr.
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Boligskift /
boligændring

Briller

Der kan dækkes merudgifter ved en flytning, som er betinget af nedsat
funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse hos barnet/den unge efter
Lov om Social Service § 41.
Bestemmelsen er dog subsidiær til Lov om Social Service § 116 stk. 2.
Eksempler på hjælp efter Lov om Social Service § 41:
• Indskud i en ny lejebolig
• Salgsomkostninger f.eks. ejendomsmæglersalær ved salg af
hidtidig bolig
• Leje af flyttebil
• Dobbelt boligudgift i forbindelse med flytning til en
handicapegnet bolig
• Forhøjede drifts- og forbrugsudgifter som følge af boligskiftet,
f.eks. varme
Lov om Social Service § 41 er subsidiær til Lov om Social Service § 112
om hjælpemidler.
Hjælp til dækning af merudgifter for briller eller kontaktlinser efter Lov
om Social Service § 41, kan alene ydes i særlige situationer. Det gælder
f.eks. hyperaktive børn, der ofte kommer til at ødelægge deres briller,
eller børn med en alvorlige øjensygdom, der bevirker, at synet ændres
meget, så styrken i brilleglassene skal skiftes hyppigere end normalt.
Der skal som altid være en sammenhæng mellem barnets handicap og
det særlige behov, der begrunder merudgiften til briller eller
kontaktlinser.

Ferie

Forsikringer
Fritidsaktiviteter
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Tilskuddet ydes til de billigste, egnede par briller.
Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter som følge af barnets /
den unges funktionsnedsættelse i forbindelse med ferie, som familier i
almindelighed holder.
Eksempler på merudgifter ved ferieophold:
Feriehus
Hvis familien pga. mange hjælpemidler f.eks. har brug for et større
feriehus, kan udgiften til det lejede hus – fratrukket prisen på et
almindeligt hus – medregnes som merudgift.
Priserne kan oplyses af udlejningsbureauet.
Færgebilletter
Merudgifter til færgebilletter på grund af en større bil dækkes.
Forældre har mulighed for at tegne en særskilt ansvarsforsikring på
barnet/den unge. Forskellen mellem den almindelige og
udvidede ansvarsforsikring kan medtages i en merudgiftsberegning.
Der kan ydes hjælp til betaling af 1 fritidsaktivitet, hvis disse på grund af
barnets funktionsnedsættelse er dyrere end sædvanligt.

Vådliggere

Merudgiften beregnes som forskellen mellem aktiviteten for børn uden
handicap og den udgift, som aktiviteten koster, når der er taget højde
for barnets handicap.
Der kan i særlige tilfælde ydes dækning af merudgifter til børn under 4
år, hvis barnet på grund af sin lidelse har behov for at få skiftet ble
væsentlig oftere end andre alderssvarende børn. Omfanget af
normalforbrug for mindre børn er individuelt, men normalforbruget
skønnes til at være omkring fem-seks bleer om dagen – dog flere, hvis
der er tale om helt små børn.
Der skal foreligge dokumentation fra egen læge eller hospital for, at alle
behandlingsmuligheder er udtømte, og at det ikke er muligt at behandle
lidelsen med andet end hjælpemidler (bleer, medicin, kateter med
videre).

Kost /
diætpræparater

Kurser

Hvis barnet er over 4 år, kan bleer bevilges som hjælpemiddel efter Lov
om Social Services § 112.
Der kan ydes merudgifter til lægeligt anbefalet allergi eller diætkost,
sondemad m.v. Det skal være en sundhedsfaglig vurdering af barnets
behov for særlig kost.
Der tages udgangspunkt i Diabetesforeningen, Cøliakiforeningen,
Astma- og Allergiforbundets takster om merudgifter til diætkost
Der kan ikke ydes merudgifter til forebyggelse af allergi, herunder en
særlig modermælkserstatning til spædbørn i alderen 0-4 måneder.
Der kan ydes hjælp til forældres, bedsteforældres, søskendes og
eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af
nødvendigdeltagelse i handicaprettede kurser. Det er dog en
forudsætning, at deltageren har en tæt relation til barnet/den unge.
De udgifter, der kan være tale om, er for eksempel rejseudgifter, tabt
arbejdsfortjeneste, merudgifter ved måltider og ophold, kursusafgift,
kursusmaterialer og pasning af søskende, som ikke skal med på kurset.
I tilfælde af kurser med forplejning vil der ske reduktion af udgiften i
forhold til ”normaludgift”, som er følgende:
• Voksne: kr. 75 pr. døgn
• Børn under 12 år: kr. 40 pr. døgn.
Der bevilges som udgangspunkt ét relevant kursus, når et barn eller en
ung er nydiagnosticeret, eller familien første gang er blevet
opmærksomme på behovet for et kursus.
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Der kan herudover efter en konkret individuel vurdering ydes hjælp til
kurser under barnets/den unges opvækst ved særlige behov og
problemstillinger i familien.

Medicin

Det vurderes, om kommunen kan give rådgivning og vejledning eller om
sundhedssektoren kan tilbyde kursus eller lign.
Der kan ydes hjælp til egenbetaling af tilskudsberettiget medicin, som
er nødvendig på grund af en nedsat funktionsevne eller en kronisk eller
langvarig lidelse hos børn/unge. Hjælpen ydes til at dække den del af
egenbetalingen, der ikke dækkes efter Sundhedslovens regler.
Via egen læge er der mulighed for at søge Lægemiddelstyrelsen om
enkelttilskud til ikke-tilskudsberettiget medicin.

Rengøring

Tøj- og skoslid

Siden 1. januar 2016 har der været et fast årligt egenbetalingsloft på
udgifter til tilskudsberettiget medicin. Egenbetalingsloftet udgør i 2018
kr. 4.030. Egenbetalingsloftet erstatter det tidligere kronikertilskud og
betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud til tilskudsprisen
på tilskudsberettiget medicin, når borgeren har haft en årlig
egenbetaling til tilskudsberettiget medicin på over kr. 3.955 (2017).
Derfor er det maksimalt udgiften på kr. 3.955 (2017), der kan indgå i
den årlige beregning af merudgifter.
Der ydes kun merudgift til det billigste produkt.
Der ydes normalt ikke merudgifter til rengøring, medmindre der er tale
om et ekstraordinært stort behov for rengøring som følge af barnets /
den unges funktionsnedsættelse. Der kan være tale om børn, der skal
være i næsten sterile rum eller hvor barnet fx sviner langt ud over det
sædvanlige i forbindelse med måltider. Hjælp til rengøring svarer til
niveauet i hjemmeplejen.
Som udgangspunkt ydes der ikke merudgifter til slid af tøj og sko, idet
alle børn er hårde ved deres tøj, og glemmer det på skolen m.v.
I helt sjældne tilfælde kan der være tale om merudgifter, fx børn der
bider deres tøj i stykker eller børn der sveder ekstraordinært meget.
Ved behov for specialsyet tøj (fx sømløst undertøj til børn
medmuskelsvind) kan merudgiften i forhold til almindeligt tøj bevilges.

Tøjvask
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Hvis det er nødvendigt med ortopædisk fortøj, herunder
fodtøj, der tilgodeser en foddeformitet, ydes hjælpen efter Lov om
Social Service § 112. Der kan ikke ydes hjælp til egenbetaling.
Hvis barnets handicap medfører, at beklædning, sengetøj, tøj m.v. bliver
ekstraordinært hurtigt snavset og familien derfor skal vaske hyppigere,
kan merudgiften ydes.

Der tages udgangspunkt i, at en person vasker 2,21 gange om uge.
Prisen fastsættes efter: http://sparenergi.dk/forbruger/el/vask/faktaom-toejvask
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