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Indledning 
Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen fastsætte og offentliggøre frister for, hvor 
lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning om en social sag, til afgørelsen 
skal være truffet. 

Nedenstående svarfrister er gældende indenfor lov om social services område indenfor 
børn og unge. 

Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om. Det kan skyldes, at der er 
flere ting, der skal afklares, eller som kræver, at der indhentes forskellige former for 
dokumentation. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget, til der 
senest skal være truffet en afgørelse. Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes i 
den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar. 

Svarfristerne gælder kun for, hvornår du kan forvente svar på, om du kan få servicen eller 
ydelsen. Hvis du er berettiget til ydelsen, kan det vare endnu et stykke tid før du begynder 
at få ydelsen. 

Fristerne er fastsat efter lov om social service og lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område § 3 stk. 2. 

Sagsbehandlingsfristerne er godkendt i det politiske system primo 2022. 

Familieafdelingen og Ungecenter, december 2021.  
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Ansøgning/sag om 
Lov om social service 

§ i loven Lovens frist Kommunens frist 
for afgørelse 

Forebyggende indsats til barnet, 
den unge eller familien 
(konsulentbistand, familierettede 
indsatser, netværks- eller 
samtalegrupper, rådgivning om 
familieplanlægning eller andre 
forebyggende indsatser) 

§ 11, stk. 3 Ingen Ingen 

Gratis rådgivning, undersøgelse 
og behandling af børn og unge 
med adfærdsvanskeligheder 
eller nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne samt deres 
familier. 

§ 11, stk. 7 Ingen Ingen 

Særlig familievejlederordning for 
familier med børn og unge. 

§ 11, stk. 8 3 måneder 8 uger 

Ansøgning/sag om 
Lov om social service 

§ i loven Lovens frist Kommunens frist for 
afgørelse 

Særlige dagtilbud og 
godkendelse af forældres 
udførelse af hjemmetræning i 
hjemmet. 

§ 32 Ingen 4 måneder 

Dækning af merudgifter ved 
forsørgelse i hjemmet af børn og 
unge under 18 år med betydelig 
og varigt nedsat funktionsevne. 

§ 41 Ingen 8 uger 

Tabt arbejdsfortjeneste ved 
forsørgelse af hjemmeboende 
børn med betydelig og varigt 
nedsat funktionsevne 

§ 42 Ingen 8 uger 

Personlig hjælp og pleje, hjælp 
eller støtte til nødvendige 
praktiske opgaver eller 
madudbringning. 
 
Afløsning eller aflastning til 
forældre eller andre nære 
pårørende, der passer et 
barn/unge med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. 
 
Vedligeholdelsestræning. 

§ 44 / § 83, § 84 
stk. 1 og § 86 stk. 2 

Ingen 6 uger 

Ledsagelse til unge mellem 12 
og 18 år, som ikke kan færdes 
alene grundet betydelig og 
varigt nedsat funktionsevne. 

§ 45  Ingen 8 uger 
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Udarbejdelse af en 
undersøgelse med samtykke af 
et barns eller en ungs forhold 

§ 50 4 måneder 4 måneder 

Foranstaltninger med samtykke 
af hensyn til barns eller ungs 
særlige behov for støtte samt 
støtte til vordende forældre, 
herunder: 

• Ophold i dagtilbud, 
fritidshjem, 
ungdomsklub, 
uddannelsessted eller 
lignende. 

• Praktisk pædagogisk 
støtte. 

• Familiebehandling i 
dagtilbud. 

• Familiebehandling i 
døgntilbud. 

• Aflastningsordning. 
• Fast kontaktperson. 
• Anbringelse uden for 

hjemmet. 
• Praktiktilbud. 
• Anden rådgivning, 

behandling samt 
praktisk og pædagogisk 
støtte. 

§ 52 Ingen Der træffes en 
afgørelse ved 
færdiggørelsen af § 
50-undersøgelsen 

Økonomisk støtte: 
• Til udgifter i forbindelse 

med foranstaltninger 
efter § 52, stk. 3, eller 
hvis støtten erstatter 
mere indgribende 
foranstaltninger efter § 
52, stk. 3. 

• For at undgå en 
anbringelse eller 
fremme en hjemgivelse. 

• Støtte en stabil kontakt 
mellem forældre og 
barn under barnets 
anbringelse uden for 
hjemmet. 

§ 52 a Ingen 8 uger 

Ansøgning/sag om 
Lov om social service 

§ i loven Lovens frist Kommunens frist for 
afgørelse 

Støtteperson til forældre med 
anbragte børn eller ung. 

§ 54, stk. 1 Ingen Støtteperson tilbydes 
i forbindelse med 
anbringelsen. 
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Støtteperson til forældre under 
barnets/den unges anbringelse. 

§ 54, stk. 2 Ingen Støtteperson tilbydes 
i forbindelse med 
anbringelsen. 

Forældrepålæg. 
§ 57 a Ingen 8 uger fra der 

vurderes at være 
grundlag. 

Ungepålæg 
§ 57 b Ingen 8 uger fra der 

vurderes at være 
grundlag 

Indkaldelse til netværkssamråd i 
forhold til alvorlig kriminalitet.  

§ 57 c, stk. 1 7 dage 7 dage 

Samvær og kontakt § 71 Ingen  4 uger 

Efterværnsforanstaltninger til 
unge i alderen 18 – 22 år. 

§ 76 Senest 6 
måneder før 
det fyldte 18. 
år skal der 
træffes en 
afgørelse om 
den unge er i 
målgruppen til 
efterværnsfora
nstaltninger. 

4 uger 

Lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet 

§ i loven Lovens frist Kommunens frist for 
afgørelse 

Ungefaglig undersøgelse i 
forbindelse med 
ungdomskriminalitetsnævns 
sager 

§ 29, stk. 2 3 uger 3 uger 

Offentlighedsloven og 
Forvaltningsloven 

§ i loven Lovens frist Kommunens frist for 
afgørelse 

Anmodning om aktindsigt 

Offentlighedsloven 
§ 36, stk. 2 
 
Forvaltningsloven  
§ 16 stk. 2 

7 hverdage 7 hverdage 
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