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Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge: 
Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik 
og sigter på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk 
styring af området for udsatte børn og unge. Serviceniveauet omfatter en række 
principper, som skal være styrende for indsatsen i kommunen.  

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18 år samt disses familier. Når visse 
betingelser er opfyldt, kan hjælpen strække sig frem til den unge bliver 23 år. 

Tidlig og forebyggende indsats  
Børne- ungeområdet er et vigtigt politisk fokusområde i Brønderslev Kommune, og vi har 
et mål om at yde tidlig, forebyggende og kontinuerlig indsats, som kan bidrage til at holde 
sårbare familier samlet og sikre, at børn får en god og stabil opvækst. Det betyder, at vi 
samarbejder på tværs af skole, sundhedspleje, familieafdeling, ungecenter og dagtilbud for 
at sikre en hurtig indsats, hvis et barn eller en ung ikke trives. 

En forebyggende foranstaltning er, i korte træk, en støttende social indsats overfor familier 
med børn og unge med særlige behov, hvor barnet forbliver i hjemmet. De forebyggende 
foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn, unge og familier, så problemer kan løses i 
nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. Det er en forudsætning, 
at mulighederne for indsatser i normalområdet er afprøvet, medmindre barnets eller den 
unges behov tilsiger, at en anden indsats iværksættes straks. 

Børne- og Familieafdelingen og UngeCenter arbejder ud fra, at: 

• Foranstaltninger skal iværksættes så tæt på barnet/den unge som muligt. 
• Støtten skal iværksættes med udgangspunkt i familiens ressourcer, barnets netværk 

og det nære miljø. 
• Barnet/den unge og deres familier skal inddrages og sikres indflydelse ved 

tilrettelæggelse af tilbuddet om støtte.  
• Forbyggende indsatser skal så vidt muligt føre til, at anbringelser kan undgås. 
Der skal til stadighed udvikles nye tilbud lokalt, når det er fagligt velbegrundet, som gør det 
muligt at vælge den mindst indgribende foranstaltning i relation til barnets, den unges eller 
familiens vanskeligheder. Valget skal altid træffes under hensyntagen til, hvad der ud fra 
en helhedsbetragtning tjener barnet eller den unge bedst, og hvor der skabes de bedste 
betingelser for udvikling og læring og mestring af livsvilkår. 

Indsats i nærmiljø og netværk 
Der tages altid udgangspunkt i barnets/den unges netværk, når der er behov for en 
forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for 
en forebyggende foranstaltning tilstræbes, at anbringelsen sker ud fra principper om 
nærhed og kontinuitet. Derved sikres muligheden for, at anbragte børn og unge kan 
bibeholde tilknytningen til familie og tilhørsforhold som daginstitution, skole og 
fritidsaktiviteter. 

Kommunen arbejder ud fra et princip om mindste indgriben, hvilket betyder, at kommunen 
hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der 
er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i normalsystemet. Er der i en periode 
behov for en anbringelse længere væk fra kommunen, fordi der ikke på 
anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som, matcher barnet eller den unges behov, 
vil der fortløbende være fokus på, om barnet eller den unge har udviklet sig, således, at 
det kan komme tilbage til kommunen og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. 
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Anbringelser 
Anbringelse i plejefamilie vægtes højt. I disse rammer har børn og unge mulighed for at 
finde en stabil base med de samme primære voksne. Dette tillægges en stor betydning for 
børnene og de unges udviklingsmuligheder. Det er kendetegnende for en del af de børn 
og unge, som anbringes, at de har været udsat for mange skift i relationer – dette vil vi, 
som kommune, gerne medvirke til at mindske. Vi ser plejefamilier som en god løsning, når 
barnet kan rummes der. Inden der træffes beslutning om en anbringelse, skal det 
overvejes om familierådslagning bringer nye ressourcer i spil. 

Anbringelse kan være relevant for:  

• Truede børn: børn og unge, der er truede i deres fortsatte udvikling: børn og unge med 
væsentlige behov for særlig støtte og/eller børn og unge, hvor der er åbenbar risiko for, 
at de lider alvorlig skade 

• Til dels sårbare børn: børn og unge med specielle behov og kroniske eller langvarige 
handicap eller problemstillinger, der klart kan identificeres 

• I sjældne tilfælde risikobørn: børn og unge med midlertidig risiko for 
udviklingsproblemer, der i perioder har brug for en særlig indsats. 

Anbringelse kan ydermere anvendes i de helt ekstraordinære og sjældent forekommende 
situationer indenfor målgruppen børn i trivsel, hvor der opstår en uforudset hændelse, fx 
hvis barnets forældre omkommer i en ulykke, og netværket ikke kan påtage sig ansvaret 
for barnet. 

Når der er truffet beslutning om en anbringelse, skal valg af anbringelsessted overvejes i 
følgende rækkefølge dog under forudsætning at barnets problemtyngde ikke tilsiger, at 
rækkefølgen skal afviges: 

1. Netværksanbringelse. 

2. Plejefamilieanbringelse/ For de 16 -17-årige: anbringelse på eget værelse med støtte. 

3. Socialpædagogisk opholdssted og døgninstitutionsanbringelse: 

Døgninstitutionsanbringelse. Der vil som regel være tale om to typer af 
institutionsanbringelser: 1) Akutte anbringelser – oftest af kortere varighed indtil forholdene 
i hjemmet er stabiliseret eller indtil der finder en varig anbringelse sted i plejefamilie eller 
på socialpædagogisk opholdssted. 2) Specialinstitutioner, som er gearet til børn og unge 
med komplekse problemstillinger – eller indgribende funktionsnedsættelser.  

Der vil løbende være opmærksomhed på, at principperne er styrende for den måde der 
arbejdes med anbringelser på. Det betyder, at: 

1. Anbringelser kan ophøre, og der kan ske hjemgivelse og/eller skift af foranstaltning når 
formålet i handleplanen er opfyldt eller når det vurderes, at målet ikke kan nås gennem 
anbringelsen 

2. Den enkelte anbringelse kan ses som en del af et længerevarende anbringelsesforløb, 
hvor forskellige anbringelsesformer kan anvendes, når det er til barnets eller den unges 
bedste. Eksempelvis vil der undertiden være forløb, hvor barnet kan rummes i netværket i 
en periode af barnets liv – men senere har behov for en anden anbringelsesform idet 
netværket kan have vanskeligheder med at håndtere de mål der er med anbringelsen. 

3. Ophold på en efterskole kan finde sted samtidigt med, at barnet er anbragt i en 
plejefamilie 
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4. Når den unge er i stand til at profitere af et mindre indgribende tilbud i lokalområdet – 
efter at have været anbragt på eksempelvis et socialpædagogisk opholdssted eller på en 
døgninstitution uden for kommunen - genskabes den unges tilknytning til det lokale miljø. 

Individuel vurdering som udgangspunkt 
Udgangspunktet for vores indsats overfor sårbare børn og unge er altid en 
helhedsvurdering af barnets eller den unges situation, hvor vi grundigt undersøger både 
udfordringer og ressourcer i familien, i skolen eller i netværket, barnets/den unges 
sundhed og trivsel og andre faktorer, der kan være årsag til, at der opstår en bekymring 
omkring et barn eller en ung. På den måde sikrer vi, at vi kommer omkring de væsentlige 
faktorer i barnets/den unges liv, og at der sker en individuel udredning og vurdering af 
behovet for hjælp og støtte, så vi også kan finde den bedste løsning for det enkelte 
barn/unge. Mange gange er den rigtige løsning faktisk en kombination af flere indsatser. 

Hvis helhedsvurderingen viser, at det er nødvendigt at igangsætte en indsats er 
handleplanen udgangspunktet for at fastsætte målene for den konkrete indsats. Vi 
arbejder med at opstille målbare og meningsfulde mål, der kan sikre, at barnet/den unge 
får mulighed for at udvikle sig. Vi følger op på indsatsen systematisk og reviderer målene 
mindst hvert halve år, så vi kan afslutte eller ændre indsatsen, når målet opfyldes, eller der 
viser sig andre behov.  

For nogle indsatser kan der blive opkrævet en egenbetaling. 

En sammenhængende indsats – på tværs af områder 
Vi arbejder med en tværfaglig tilgang, som kan sikre en sammenhængende indsats for 
børn/ unge og deres familier. Det sker blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem 
Børne- og Familieafdelingen, kommunens sundhedscenter og Ungecentret. Hvis der er 
behov for støtte fra flere afdelinger udpeges en tovholder, som sikrer, at der sker en 
koordination af indsatserne.  

Fra det 15. år varetager UngeCentret en samlet indsats for børn/unge og deres familier 
både på det sociale område og uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Med 
UngeCentret er rammerne for en tværfaglig tilgang optimeret, og fokus er i øget grad på de 
unges uddannelsesmuligheder.  

Vi har særlig fokus på overgangen fra barn til voksen. Overgangen til voksenlivet skal ske 
så gnidningsfrit som muligt. Derfor forberedes de unge og deres familier i god tid på de 
ændringer i støtten, der følger med overgangen. Via den samlede indsats i UngeCentret 
fra det 15. år er rammerne for en god overgang til voksenlivet gemmen en 
helhedsorienteret tilgang grundlagt. Og når indsatsen overgår til voksen-handicap, holder 
vi en tæt kontakt mellem forvaltningerne, så voksen-handicap er klar med den nødvendige 
hjælp og støtte, når indsatsen fra børn-unge ophører. 

Vi arbejder med en tværfaglig tilgang, som kan sikre en sammenhængende indsats for 
børn/ unge og deres familier. Det sker blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem 
Børne- familieafdelingen, jobcenter, uddannelsesvejledningen og kommunens 
sundhedscenter. Hvis der er behov for støtte fra flere afdelinger udpeges en 
koordinerende sagsbehandler, som sikrer, at der sker en koordination af indsatserne. 

Faglig og økonomisk ansvarlighed 
Vi stræber efter at finde de bedste løsninger med fokus på både faglige og økonomiske 
hensyn. Det indebærer blandt andet, at der skal være fokus på, om en indsats er effektiv i 
forhold til at håndtere barnets/den unges vanskeligheder, og at der skal vælges den 
bedste og billigste indsats, der imødekommer barnets og den unges behov. Der skal være 
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en begrundet formodning om, at handleplanens mål med indsatsen kan opnås. Synlige 
serviceniveauer medvirker til, at medarbejdere og borgerne har kendskab til, hvorledes 
støtten prioriteres i kommunen. 

Serviceniveau 
Nedenfor beskrives kommunens serviceniveau for centrale foranstaltningstyper, 
herunder beskrives formålet med indsatsen, indholdet, målgruppen samt det typiske 
omfang. Det skal dog understreges, at der altid skal foretages en individuel 
vurdering af behovet for hjælp for det enkelte barn/ den enkelte unge. 

(SEL § 11 stk. 2) Åben og anonym rådgivning  

Formål 

Formålet er: 

• At en tidlig forebyggende indsats hindrer, at problemer 
vokser sig store, og at der bliver behov for yderligere 
foranstaltninger i familien. 

• At give råd og vejledning til familier, børn og unge 
samt vordende forældre, som typisk ikke har nogen 
tilknytning til Børne- og Familieafdelingen eller 
UngeCenter. 

Indhold 

Et kommunalt tilbud om gratis anonym rådgivning til 
familier og børn og unge i alderen 0 – 18 år. 

Rådgivningen kan fx dreje sig om: 

• At rådgive ift. familieplanlægning.  
• At rådgive ift. usikkerhed omkring forældrerollen. 
• At afholde forberedende forældrekurser. 
• At håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger 

til opdragelse. 
• At få det bedre i familien. 
• At håndtere problemer i forhold til barnets 

daginstitution, skole eller fritid. 
• At tale med nogen om sorg, krise, skilsmisse eller 

lignende. 
• At vejlede om misbrug. 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier, børn 
og unge, der er bosat eller har ophold i kommunen 

Omfang/varighed 
Typisk kan der tilbydes op til 3 samtaler. Yderligere hjælp 
skal tildeles af Børne- og Familieafdelingen eller 
UngeCenter efter en konkret vurdering. 

Tildeling  

Levering af ydelsen Familiehuset Hegely 
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(SEL § 11 stk. 2) Åben og anonym rådgivning  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 11, stk. 3) Konsulentbistand 

Formål 

Formål er at afklare behovet for foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at barnet og den unges særlige behov 
imødekommes.  

Formålet er endvidere at yde støtte til familien således, at 
den selv bringes til at tage vare på børnenes trivsel og 
udvikling 

Indhold 

Indholdet kan bl.a. indeholde:  

• Konsulentbistand ift. en konkret og afgrænset 
problemstilling.   

• Netværks- eller samtalegrupper  
• Rådgivning om familieplanlægning 
• Samtaler med familierådgiver eller psykolog. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved, at være børn/unge 
eller familier, hvor der er: 

• En afgrænset problemstilling. fx samlivsproblemer i 
familien, opdragelsesproblemer, sociale – eller 
psykiske problemer, kriminalitet. 

Det er en forudsætning, at der er tale om et afgrænset 
forløb. 

Det er en forudsætning, at der er en formodning om, at 
bistanden kan afhjælpe problemet. 

Omfang/varighed Som udgangspunkt en afgrænset periode på op til ½ år, 
hvor der sker opfølgning på indsatsen. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jfr. kompetenceplan på området 

Levering af ydelsen Familiehuset Hegely 
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(SEL §11. stk. 4) Økonomisk støtte 

Formål 

Formålet er at yde støtte til 
forældremyndighedsindehaveren, når det vurderes, at 
støtte efter nr. 1 og 2 kan imødekomme barnets/den 
unges behov for særlig støtte. 

Indhold 

Der kan ydes støtte til: 

• Udgifter i forbindelse med konsulentbistand jfr. stk. 3 
nr. 1 

• Udgifter i forbindelse med prævention 

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen er børn/unge eller familie, når det vurderes, at 
støtten kan imødekomme barnets eller den unges behov. 

Omfang/varighed 

Det er en forudsætning at 
forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler til at 
afholde udgiften ift. udgifter i forbindelse med 
konsulentbistand. 

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand jfr. stk 3 nr. 1 
omfatter som udgangspunkt ikke transport udgifter og 
lønkompensation og tildeles kun i ganske særlige tilfælde. 

Tildeling Myndighedssocialrådgiver 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL §11 stk. 6) Støtte til fritidsaktiviteter 

Formål 

Som led i det forebyggende arbejde at tilbyde fritidstilbud 
til børn og unge, som har behov for særlig støtte, når det 
vurderes at støtte til fritidsaktiviteter kan være 
medvirkende til at afhjælpe barnets / den unges særlige 
behov 

Indhold 

Indhold kan være støtte til fritidsaktiviteter: 

• Der medfører støtte til samvær med jævnaldrende 
• Bidrager til et aktivt fritidsliv 
• Mindsker risiko for isolation 
• Øger tilknytning til foreningslivet i nærmiljøet 
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(SEL §11 stk. 6) Støtte til fritidsaktiviteter 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge 
der har behov for særlig støtte, og hvor der er 
utilstrækkelig voksen støtte i forbindelse med 
fritidsaktiviteten. 

Foranstaltninger skal være af særlig betydning for barnet / 
den unge og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås 
et positivt resultat. 

Omfang/varighed  

Tildeling Fritidsguider 

Levering af ydelsen Fritidsguider 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 11, stk. 7) Konsulentbistand 

Formål 

Formålet er at sikre, at børn med adfærdsvanskeligheder 
eller betydeligt og varigt nedsat funktionsevne og deres 
familier, får tilbud om gratis rådgivning, undersøgelse og 
behandling. 

Formålet er endvidere at yde støtte til, at familien selv 
bringes til at tage vare på børnenes trivsel og udvikling 

Indhold 

Indholdet kan bl.a. være:  

• Rådgivning/vejledning til barnet/den unge eller til 
forældre eller hele familien omkring en problemstilling, 
der udspringer af barnets vanskeligheder.  

• Undersøgelse og eller behandling ved psykolog, 
fysioterapi eller ergoterapi og lignende. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes ved, at være børn/unge med 
adfærds-vanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne samt deres familier.  

Der er tale om børn/familier som umiddelbart ikke 
vurderes omfattet af personkredsen for servicelovens 
kapitel 11. 



  

9 

(SEL § 11, stk. 7) Konsulentbistand 

Omfang/varighed 

Som udgangspunkt korterevarende forløb.  

Psykologsamtaler max 5 gange. 

For fysio- og ergoterapi behandling, henvises til tilbud i 
Sund By.  

For behandlinger, der ikke tilbydes i Sund By gælder, at 
der som udgangspunkt kan bevilges maks. 5 
behandlinger. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jf. kompetenceplan. 

Levering af ydelsen Som udgangspunkt interne leverandører. 

 

 

(SEL §11 stk 8) Familievejleder 

Formål 

Formålet er at yde gratis vejledning efter konstatering af 
funktionsnedsættelse hos et barn/ung.  

Formålet med vejledningen er at sikre, at familier med 
børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, får et 
tilbud om indgående rådgivning og vejledning fra 
kommunen i den indledende fase, hvor 
funktionsnedsættelsen lige er konstateret.  

Familievejlederordningen er en form for brobygning 
mellem familie og det offentlige i en indledende fase, det 
er ikke et stående tilbud til familien i et længere forløb. 
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(SEL §11 stk 8) Familievejleder 

Indhold 

Rådgivningsforløbet er målrettet både forældre, børn og 
søskende med henblik på at håndtere/rumme en 
handicapproblematik. Indholdet i familievejledningen er en 
introducerende og helhedsorienteret information om 
familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af 
sektorer.  

Vejledningen skal indeholde information om muligheder 
for iværksættelse af en social indsats for at styrke barnet 
og familiens videre udvikling og trivsel. 

Vejledningen skal indeholde oplysninger om relevante 
videns miljøer og handicaporganisationer på området. 
Tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn 
med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af 
netværk.  

Skal tilbydes indenfor 3 mdr. efter at kommunen har fået 
kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med 
børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, hvor funktionsnedsættelsen er 
konstateret indenfor de seneste 3 måneder. Ved 
funktionsnedsættelse forstås det begreb, som bruges ve 
tildeling af ydelser i serviceloven. Der er tale om en 
situation, hvor funktionsnedsættelsen har indgribende 
følger i den daglige tilværelse.  

Barnet eller den unge har ikke har fået tildelt en 
sagsbehandler eller lavet § 50 undersøgelse. 

Omfatter både familier med et nyfødt barn og et ældre 
barn. Det afgørende er, tidspunktet for kommunens 
kendskab til funktionsnedsættelsen. 

Omfang/varighed 

Typisk tilbydes der 1-2 møder af 1½-2 timers varighed. 

Ud fra en konkret vurdering, kan der tilbydes flere 
samtaler hvis det skønnes nødvendigt for at formålet med 
familievejlederordningen kan opfyldes. 

Ved familievejledningens afslutning vurderes det om 
sagen skal videre behandles af Børne- og 
Familieafdelingen eller UngeCenter. 

Tildeling Efter henvendelse 

Levering af ydelsen Myndighedsrådgiver i Specialteam 
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(SEL §11 stk 8) Familievejleder 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

 

(SEL § 52, stk. 3, nr.1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, 
uddannelsessted eller lignende 

Formål Opholdet har til formål at sikre, at barnet får den fornødne 
støtte, struktur og stimulation. 

Indhold 

Indholdet i foranstaltningen kan være pålæg om: 

• At barnet går i daginstitution, skole og klub. 
• At barnet deltager i en sportsaktivitet eller anden 

fritidsaktivitet. 
• Socialpædagogisk friplads. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn i 
familier, der har problemer med at opretholde struktur og 
stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel 
og udvikling. 

Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for 
barnet og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et 
positivt resultat. 

Omfang/varighed 

Typisk er varigheden af foranstaltningen et år.  

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opnås 
gennem denne foranstaltning vil der ske en 
flytning/revidering. 

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. 

Tildeling Myndighedssocialrådgiver jfr. kompetenceplan på 
området. 

Levering af ydelsen Så vidt muligt anvendes kommunens fritidsguideordning. 

Kvalitetskrav til leverandør  
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Formål 

Formålet er: 

• At familien bevares samlet og bringes til selv at tage 
vare på barnet/den unge. 

• At støtte op om familier, der har problemer med at 
opretholde struktur i dagligdagen. 

• At kompensere således, at barnet/den unge opnår lige 
muligheder med jævnaldrende. 

• At bedre forudsætninger for barnets/unges 
opvækstbetingelser.  

• At stabilisere opvækstbetingelserne i familien. 

Indhold 

Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige 
indhold blandt andet være: 

• At yde støtte i hjemmet af konkret, aktiv, deltagende 
og anvisende karakter. 

• At give støtte til at få struktureret hverdagen. 
• At anvise nye handlemuligheder til forældrenes 

mestring af forældreskabet. 
• At give forældrene konkrete redskaber til at få en 

hverdag til at fungere i overensstemmelse med 
børnenes behov. 

• At hjælpe til at sikre, at barnet/den unge dagligt 
kommer i skole eller daginstitution. 

• At kontrollere om barnet/den unge trives og ikke lider 
yderligere overlast. 

Hjælpen ydes som udgangspunkt i hverdage, men kan 
også ydes aften og weekender. Det bør fremgå af 
handleplanen, hvis indsatsen ligger ud over almindelig 
arbejdstid, og der skal være et specifikt formål hermed. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: 

• Familier, som af hensyn til barnets/den unges særlige 
behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og 
anvisende karakter. 

• Familier, som har problemer med at opretholde 
struktur i dagligdagen. 

• Familier med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et 
omfang, der truer barnets/den unges trivsel og 
udvikling. 

• Familier, som har motivation til at modtage støtten. 
• Støtten kan etableres til forældre med anbragte børn, 

såfremt det vurderes at tjene et formål ifm. en 
hjemgivelse  

Børnene er typisk under 10 år, når foranstaltningen 
iværksættes. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Omfang/varighed 

Som udgangspunkt tildeles der op til 5 timer om ugen, 
som kan tilrettelægges fordelt på op til flere gange 
ugentligt.  

Der kan bruges flere timer i kortere perioder, hvis der skal 
kompenseres, mens der foregår en udredning.  

Som udgangspunktet tildeles der max. 5 timer (A-T-A-
timer) 

Støtten kan også variere fra flere timer dagligt til et besøg 
1 x ugentlig/hver fjortendes dag.  

Støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. 
Støtten gives i første omgang for en 3 måneders periode, 
hvorefter indsatsen revideres. 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opnås 
gennem denne foranstaltning vil der ske en revidering. 

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. 

Tildeling 
Myndighedsrådgiver jfr. kompetenceplan på området. 

Der indstilles til fordeling i visitationsudvalget. 

Levering af ydelsen Som udgangspunkt anvendes Familiehuset Hegely. 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 3) Familiebehandling og behandling af barnet og den 
unges problemer 

Formål 

Formålet er udviklende, herunder:  

• At behandle barnets/den unges problemer. 
• At bevare familien samlet.  
• At give familien mere hensigtsmæssige 

samspilsformer og indbyrdes relationer. 
• At bibringe forældre de fornødne kompetencer til at 

imødekomme barnets behov. 
• At støtte og udvikle forældrekompetence ift. et anbragt 

barn. 
NB. Beslutning om behandling af barnets/den unges kan 
træffes uden forældremyndigheden § 56 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 3) Familiebehandling og behandling af barnet og den 
unges problemer 

Indhold 

I Familiebehandling anvendes forskellige metoder fx:  

• Samtaler med familien og eller/individuelt  
• Gruppeforløb 
• Familiekurser  
• Familieaktiviteter 
• Observation 
• Dagbehandling til familie 
• Dagbehandling til barn/ung 
Indsatsen kan både foregå i hjemmet og i kommunens 
familiehus 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier: 

• Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge 
mistrives. 

• Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller 
samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til 
udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og 
hvor det anses for relevant at sætte 
behandlingsmæssig fokus på samspillet i familien. 

• Der står i en skilsmissesag, som har negative 
følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og 
udvikling. 

• Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer fx 
misbrug, selvdestruktion mv. 

• Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at 
arbejde mod en hjemgivelse. 

Herudover lægges der vægt på, at: 

• Forældrene skal have en vilje og evne til at ville det 
anderledes. 

• Familier skal kunne reflektere over egen situation. 
• Familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra 

familiebehandlingen til praksis i familien, og have 
kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i 
familien. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 3) Familiebehandling og behandling af barnet og den 
unges problemer 

Omfang/varighed 

Ved dagbehandling kan tilbuddet varierer fra 1 til 4 dage 
om ugen 

Hvis der er tale om hjemmebesøg er hovedreglen, at der 
er tale om 1-2 samtaler ugentligt. 

I sager med komplekse problemstillinger vil omfanget af 
kontakten være større. 

Opfølgning sker efter tre måneder. Tilbuddet kan som 
hovedregel maksimalt gives i 1½ år, hvor der vil ske en 
revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 

Tildeling 
Myndighedsrådgiver jfr. kompetenceplan på området 

Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget til 
fordeling. 

Levering af ydelsen Brønderslev kommune, Familiehuset Hegely. 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 4.) Døgnophold 

Formål 

Formålet er: 

• At undersøge samspilsformer og forældreevne med 
henblik på at vurdere, om familien kan forblive samlet, 
samt at sikre, at barnets trivsel opretholdes under 
undersøgelsen. 

Indhold 

Opholdet kan foregå på en døgninstitution, i familiepleje 
eller på et godkendt opholdssted. 

Behandlingen kan fx indeholde: 

• Udførelse af praktiske dagligdags opgaver. 
• Familie- og gruppesamtaler. 
• Individuel støtte. 
• Psykologisk og pædagogisk undersøgelse. 
• Forældrekompetenceundersøgelse. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 4.) Døgnophold 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med 
børn i alderen 0 – 6 år eller gravide, hvor der er en alvorlig 
bekymring for forældrenes omsorgsevne, og hvor der 
samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan 
arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere 
periode og anvendes kun når barnets trivsel ikke kan 
sikres ved ophold i eget hjem. 

Det bør af hensyn til de ældre børn overvejes om et 
ophold udenfor lokalmiljøet er foreneligt med deres behov 
for stabilitet. 

Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet 
med massiv støtte. 

Omfang/varighed 

Opholdet kan som udgangspunkt maksimalt tildeles for 3 
måneder. Det forudsætter dog som hovedregel, at 
behandlingen har en dokumenteret effekt på 
barnets/børnenes trivsel og udvikling efter den første 
måned.  

Foranstaltningen ophører, når formålet er opfyldt. 

Tildeling Visitationsudvalget for anbringelser 

Levering af ydelsen Eksterne leverandører 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 5) Aflastningsordning (udsatte børn og unge) 

Formål 

Formålet er: 

• At aflaste forældrene således, at de opnår mere 
overskud til barnet/unge. 

• At støtte udvikling af barnet/den unge. 
• At give barnet/den unge kendskab til og mulighed for 

at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og 
relationer. 

• At forebygge en anbringelse. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 5) Aflastningsordning (udsatte børn og unge) 

Indhold 

Foranstaltningen kan gives i sammenhæng med andre 
forbyggende foranstaltninger. 

Aflastning tilrettelægges som udgangspunkt som 
weekendaflastning men tilrettelægges individuelt med 
udgangspunkt i barnets/unges behov. 

Indholdet kan bl.a. være: 

• Almindelige oplevelser, samt særligt tilrettelagte 
oplevelser 

• Tryghed og omsorg med nærværende og indlevende 
voksne 

• Opbygning af sociale kompetencer. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og 
unge, der af sociale årsager har brug for voksenstøtte, 
omsorg og oplevelser i et andet miljø end det daglige.  

Gives som udgangspunkt også til børn, hvor forældrene 
har psykiske sygdomme, hvis forældrene er indlagt eller er 
periodevis i misbrug. 

Omfang/varighed 

Tilbuddet gives som udgangspunkt op til max. 2 
weekender om måneden og 1 uges ferie. Ved særlige 
komplekse problemstillinger fx psykiske 
sygdomme/misbrug hos forældrene, kan 
aflastningsordningen udvides.  

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt.  

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jfr. kompetenceplan på området. 

Levering af ydelsen 
Myndighedsrådgiver bevilger – har kompetence op til 15 
døgn - ved aflastning på institution indstiller rådgiver til 
visitationsudvalget. 

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 5) Aflastningsordning (handicapområdet) 

Formål Formålet er at give barnet/den unge mulighed for 
behandling, træning og støtte i gode rammer. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 5) Aflastningsordning (handicapområdet) 

Indhold 

Indsatsen omfatter typisk ophold på døgninstitution eller i 
plejefamilie, herunder: 

• Samvær med ligestillede. 
• Støtte til erkendelse af eget handicap. 
• Fysisk træning. 
Der anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om 
mindre børn.  

Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller 
aflastningsfamilie, hvis der er tale om børn/unge med 
mindre handicap. 

Målgruppe/tildelingskriterier 
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn med 
svære fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som 
har behov for træning og/eller støtte udenfor hjemmet. 

Omfang/varighed 

Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete 
behov, men er typisk 60 døgn pr. år. 

Børn, der venter på opholdssted og døgninstitution og 
børn, der venter på at blive udredt, kan som 
udgangspunkt tildeles aflastning op til 180 døgn pr. år.  

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opnås 
gennem denne foranstaltning vil der ske en 
flytning/revidering. 

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jfr. kompetenceplan på området. Ved 
aflastning på døgninstitution tildeler visitationsudvalget. 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 6) Fast kontaktperson 

Formål 

Formålet er at sikre barnet/den unge en fast og stabil 
voksenkontakt. 

Formålet med at iværksætte kontaktpersonsordning for 
hele familien er at støtte en forandring af forholdene i 
familien.  

Foranstaltningen kan også være en tvungen foranstaltning 
ved tiltalefrafald eller et vilkår i en dom. 

NB: Kan foranstaltes uden 
forældremyndighedsindehavers samtykke, jf. SEL § 56. 

Indhold 

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. 
• Deltage i møder som tryghedsskaber for barnet/den 

unge. 
• Hjælpe med kontakt til samfundet, til skolen. 
• Stille krav til, korrigere eller stoppe barnet/den unge 

ved uhensigtsmæssig adfærd. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, 
der har vanskeligheder på væsentlige områder, og som 
ikke får den nødvendige, støttende og stabile 
voksenkontakt. 

Foranstaltningen tildeles typisk børn over 12 år. 

Omfang/varighed 

Der tildeles typisk 1-5 timer ugentligt 

I særlige tilfælde, fx når der anbringes på eget værelse, 
kan der som udgangspunkt tildeles væsentligt flere timer, 
dog max op til 20 timer ugentligt. 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt.  

Der skal ske en revidering af indsatsen første gang efter 3 
måneder og derefter mindst hvert halve år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver, jf. kompetenceplan på området 

Levering af ydelsen Så vidt muligt fra barnets/unges netværk, fx. skolelærer, 
pædagog el. lignede. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 6) Fast kontaktperson 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 3) Anbringelse i netværksplejefamilie 

Formål 

Formålet er at fastholde, drage nytte af og styrke 
eksisterende netværksrelationer for barnet/den unge. 

Formålet med anbringelse i en netværksplejefamilie er 
endvidere at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i 
barnets opvækst i en kendt familie, der kan drage omsorg 
for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet 
mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og 
deltagelse i en families sociale liv. 

Indhold 

Netværksanbringelse er anbringelser hos 
familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Der 
behøver ikke nødvendigvis at være biologiske bånd 
mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at der er en 
vis tilknytning mellem barn og plejeforældre. 

Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen: 

• At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, 
personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. 

• At være en rollemodel for barnet og den unge. 
• At varetage barnets og den unges behov for at 

fastholde kontakten til den biologiske familie. 
• At sætte struktur på barnets og den unges hverdag 

med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

• Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets 
sundhed og udvikling er utilstrækkelig. 

• Der er mulighed for gode samarbejdsrelationer mellem 
netværksplejefamilien og den biologiske familie, og når 
det vurderes, at netværksplejefamilien er i stand til at 
sikre barnets sundhed, udvikling og trivsel. 

• Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes 
omsorgs-kompetence – dvs. utilstrækkelig omsorg for 
barnet med risiko for mistrivsel til følge. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 3) Anbringelse i netværksplejefamilie 

Omfang/varighed 

Anbringelse i plejefamilie kan som udgangspunkt ske i en 
afgrænset periode og kan ses som en del af et 
længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger 
og anbringelsesformer kan anvendes. Foranstaltningen er 
en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når 
formålet i handleplanen er opfyldt.  

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver og leder – jf kompetenceplan 

Levering af ydelsen Netværksplejefamilie - skal have godkendelse af 
familiepleje konsulent. Jf.§66a 

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 1) Anbringelse i plejefamilie 

Formål 

Formålet med anbringelse i en plejefamilie er at tilstræbe 
stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en 
familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling 
og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i 
familiære relationer samt deltagelse i en families sociale 
liv. 

Indhold 

Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i 
foranstaltningen: 

• At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, 
personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. 

• At være en rollemodel for barnet og den unge. 
• At sætte struktur på barnets og den unges hverdag 

med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv. 
• At varetage barnets og den unges behov for at bevare 

kontakten til den biologiske familie. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 1) Anbringelse i plejefamilie 

Målgruppe/tildelingskriterier 

• Barnet har et behandlingsmæssigt behov, som ikke 
kan til gode ses ved forbyggende foranstaltninger. 

• Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes 
omsorgs-kompetence – dvs. utilstrækkelig omsorg for 
barnet  

• Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets 
sundhed og udvikling er utilstrækkelig. 

• Når barnets behov ikke kan tilgodeses i hjemmet 
uanset graden af støtte. 

Omfang/varighed 

Anbringelse i plejefamilie kan ske i en afgrænset periode, 
men kan også ses som en del af et længerevarende forløb 
og kan kombineres med andre foranstaltninger og 
anbringelsesformer. 

Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på 
hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt.  

Der skal ske en revidering mindst hvert halve år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør Der anvendes godkendte plejefamilier jf. SEL §66a. 

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunale 
plejefamilier) 

Formål 

Formålet med anbringelse i en specialiseret plejefamilie 
er: 

• At tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets 
opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets 
trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for 
at kunne indgå i familiære relationer og deltagelse i en 
families sociale liv. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunale 
plejefamilier) 

Indhold 

Formålet med anbringelse i en specialiseret plejefamilie 
er: 

• At tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets 
opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets 
trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for 
at kunne indgå i familiære relationer og deltagelse i en 
families sociale liv. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved – ud over 
utilstrækkelige omsorgsbetingelser - at være børn med 
behov for behandlingsmæssig indsats af 
special/socialpædagogisk karakter. 

Omfang/varighed 

Anbringelse i specialiseret plejefamilie kan ske i en 
afgrænset periode og kan ses som en del af et 
længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger 
og anbringelsesformer kan anvendes. 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt.  

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør Godkendte kommunale plejefamilier jf. SEL § 66a. 

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 4). Anbringelse på eget værelse   

Formål 

Formålet med anbringelse på eget værelse er at yde den 

unge socialpædagogisk støtte og vejledning i nærmiljøet 

med henblik på at styrke den unges evne til at mestre eget 

liv. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 4). Anbringelse på eget værelse   

Indhold 

Der samarbejdes med den unge om at afdække de 
områder, hvor den unge behøver en ændring, så evnen til 
at mestre eget liv styrkes. 

 

Der kan fx arbejdes med at: 

• Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til 
voksentilværelsen – herunder skole, uddannelse, 
praktik/arbejde og fritid. 

• Yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig. 
• Støtte den unges følelsesmæssige og sociale 

udvikling. 
• Støtte den unge i kontakten og relationen til familien. 
• Give økonomisk rådgivning og praktisk vejledning i 

forhold til at have ansvar for egen tilværelse. 
• Give vejledning i forhold til personlig hygiejne, 

rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til 
naboer etc. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved: 

• Forældrenes evne til at sikre den unges sundhed og 
udvikling er utilstrækkelig 

• Unge der har svært ved at skabe udvikling af 
personlige og sociale færdigheder. 

• Unge 16-17-årige der er i stand til at klare en 
dagligdag på egen hånd, når der er tilknyttet støtte og 
vejledning. 

Den månedlige udgift til eget værelse skal være på et 
niveau, som unge med en indkomst på SU-niveau kan 
honorere. 

Omfang/varighed 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt.  

Der skal ske en revidering af handleplanen første gang 
efter 3 måneder og derefter mindst hvert halve år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalg. 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 7, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 5) Anbringelse på opholdssted 

Formål 

Formålet med anbringelse på et opholdssted er som 
udgangspunkt at sikre barnets/den unges særlige behov 
for: 

• Observation og udredning 
• Behandling 

Indhold 

Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i 
foranstaltningen: 

• Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår 
• Støtte barnet/den unge til at indgå i sunde relationer 

samt sociale liv 
• Sikre barnet/den unge særlige behandlingsmæssige 

behov 
• Samarbejde med barnets/ den unges forældre og 

primære netværk 
• Sikre barnets/den unges uddannelsesbehov 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i 
foranstaltningen: 

• Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår 
• Støtte barnet/den unge til at indgå i sunde relationer 

samt sociale liv 
• Sikre barnet/den unge særlige behandlingsmæssige 

behov 
• Samarbejde med barnets/ den unges forældre og 

primære netværk 
• Sikre barnets/den unges uddannelsesbehov 

Omfang/varighed 

Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på 
hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt.  

Anbringelse på et opholdssted kan ske i en afgrænset 
periode og kan ses som en del af et længerevarende 
forløb, hvor også andre foranstaltninger kan anvendes. 
Anbringelsen skal revideres første gang efter 3 måneder 
og derefter mindst hvert halve år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget 
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(SEL § 66, stk. 1, nr. 5 
eller 6) Anbringelse på kost/efterskole 

Formål 

Formålet er igennem en fast struktur for både skole og 
fritid og en tryg base uden for hjemmet at sikre den unges 
trivsel, udvikling og læring. Ved anbringelse på et 
kost/efterskole brydes radikalt med det tidligere miljø, som 
den unge har befundet sig i. Formålet hermed er, at give 
den unge mulighed for at bryde med uhensigtsmæssig 
adfærd og udviklingsmæssige vanskeligheder. 

Indhold 

Foranstaltningen kan bl.a. omfatte: 

• Styrkelse af den unges sociale kompetencer – både i 
forhold til jævnaldrende og til voksne. 

• Støtte og opbakning til en positiv personlig udvikling. 
• Styrkelse af den personlige ansvarlighed og det at 

klare sig selv. 
• Støtte til at få struktur på hverdagen – både i forhold til 

skolegang og fritid. 
• Opmærksomhed på konkrete faglige behov. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Unge hvor der er behov for at kompensere for manglende 
forældrenes kompetencer. Målgruppen kendetegnes 
typisk ved at være unge 15-17-årige, der har behov for 
særlig støtte. Unge med behov for miljøskifte, der ikke kan 
profitere af de sammenhængende og fleksible tilbud, der 
er i lokalsamfundet. Unge, der er under udslusning fra 
plejefamilie.  

Målgruppen kendetegnes typisk ved, at den unge har:  

• Selvtillids- og selvværdsproblemer. 
• Manglende modenhed. 
• Problemer med at håndtere konflikter. 
• Problemer i forhold til familien. 
• Omsorgssvigt fra familiens side.  
• Personlige problemer, evt. nedsat funktionsevne. 
Den unge skal kunne profitere af samværet med 
jævnaldrende såvel i som uden for skoletiden. 

Omfang/varighed 

Der bevilges typisk kost- og efterskoleophold for ét skoleår 
ad gangen. Foranstaltningen ophører, når formålet i 
handleplanen er opfyldt. Der skal ske en revidering af 
indsatsen første gang efter 3 måneder og derefter mindst 
hvert halve år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget. 
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(SEL § 66, stk. 1, nr. 5 
eller 6) Anbringelse på kost/efterskole 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør Opmærksomhed på at ikke alle kostskoler er godkendte 
anbringelsessteder (undersøges via Tilbudsportalen) 

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 7) Anbringelse på skibsprojekt 

Formål 

Ved anbringelse på et skib brydes radikalt med det 
tidligere miljø, som den unge har befundet sig i. Formålet 
hermed er at give den unge mulighed for at bryde med 
uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige 
vanskeligheder. 

Indhold 

I mødet med nye udfordringer og læring samt via et 
forpligtende fællesskab ombord tilstræbes at bibringe 
socialt belastede unge: 

• Normer der er nødvendige for at fungere ansvarligt og 
selvstændigt – arbejdsmæssigt, socialt og kulturelt. 

• Kontakt og relationer til andre jævnaldrende og til 
voksne. 

• Nyorientering i forhold til uhensigtsmæssige adfærd, 
vaner og kammeratskaber. 

• Opholdet vil typisk omfatte tre faser: 
• Forskole/introduktion. 
• Sejlperioden. 
• Udslusningsperiode. 
Ved forskolens afslutning skal det vurderes, om og under 
hvilke nærmere betingelser, projektet og den enkelte unge 
kan forsætte. 

I udslusningsperioden vil den unge kunne bearbejde 
oplevelserne fra sejlperioden og orientere sig i forhold til 
den fremtidige tilværelse i forhold til uddannelse/arbejde 
og egen bolig 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 7) Anbringelse på skibsprojekt 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge, der har 
et behov for et konsekvent miljøskifte (individuelt fra 
projekt til projekt). Endvidere kendetegnes målgruppen 
typisk ved at være: 

• Unge over 14 år. 
• Unge med psykiske, sociale og adfærdsmæssige 

problemer. 
• Unge der er/eller i risiko for at komme ind i en kriminel 

løbebane. 
• Unge med misbrugsproblemer uden vanemæssigt 

forbrug og afhængighed. 

Omfang/varighed 

Foranstaltningen varer typisk et år. Foranstaltningen 
ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. 

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør 
Skibsprojektet undersøges via Tilbudsportalen. Vær 
opmærksom på at ikke alle er godkendt som alternativ til 
afsoning. 

 

(SEL § 52, stk. 3 nr. 7, jf. 
§ 66, nr. 6) Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) 

Formål 

Formålet med anbringelse på døgninstitution er som 
udgangspunkt at sikre barnets/den unges særlige behov 
for: 

• Observation og udredning. 
• Behandling. 
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(SEL § 52, stk. 3 nr. 7, jf. 
§ 66, nr. 6) Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) 

Indhold 

På anbringelsesstederne arbejdes der typisk med at: 

• Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår. 
• Støtte barnet/den unge til at indgå i sunde relationer 

samt sociale liv. 
• Sikre barnets/den unges særlig behandlingsmæssige 

behov 
• Samarbejde med barnets/ den unges forældre og 

primære netværk. 
• Sikre barnets/den unges skolebehov. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og 
unge: 

• Børn hvor forældrenes evne til at sikre barnets 
sundhed og udvikling er utilstrækkelig.  

• Med behov for et specialiseret socialpædagogisk 
tilbud. 

• Hvor der skal foretages udredning/observation før en 
eventuel permanent anbringelse. 

• Når barnets behov ikke kan tilgodeses i hjemmet 
uanset graden af støtte. 

Omfang/varighed 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt. 

Der skal ske en revidering af indsatsen første gang efter 3 
mdr. og efterfølgende mindst hvert halve år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52, stk. 3 nr. 7, jf. 
§ 66, nr. 6) Anbringelse på døgninstitution (handicap) 

Formål 

Formålet med anbringelse på døgninstitution er som 
udgangspunkt at sikre barnets/den unges særlige behov 
for: 

• Behandling. 
• Omsorg og pleje. 
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(SEL § 52, stk. 3 nr. 7, jf. 
§ 66, nr. 6) Anbringelse på døgninstitution (handicap) 

Indhold 

På døgninstitution arbejdes der bl.a. med: 

• Pasning og pleje. 
• Træne/vedligeholde/udvikle færdigheder og sociale 

kompetencer. 
• Barnet/den unge er sammen med ligestillede 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og 
unge, der har så omfattende behandlingsmæssige behov, 
at disse ikke kan varetages, mens barnet/den unge 
opholder sig i hjemmet, uanset graden af støtte. 

Omfang/varighed 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt eller ved det fyldte 18. år. Anbringelse på 
døgninstitution kan også være for en kortere periode. 

Der skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve 
år. Første gang efter 3 mdr.   

Tildeling Myndighedsrådgiver indstiller til visitationsudvalget 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL §54) Støtteperson ifm med barnets/den unges anbringelse 
uden for hjemmet 

Formål 

Formålet er: 

• At medvirke til at forældrene støttes til at acceptere 
anbringelsen 

• At forældreskabet under anbringelsen forbedres 
• At kontakten mellem barnet og forældrene styrkes 
• At støtte forældrene på en række andre punkter, fx i at 

løse de problemer der har været medvirkende til at 
barnet eller den unge måtte anbringes uden for 
hjemmet 
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(SEL §54) Støtteperson ifm med barnets/den unges anbringelse 
uden for hjemmet 

Indhold 

Det er vigtigt, at det er en person, 

• Der kan lytte og som er der for forældrenes egen skyld 
• Der kan give forældrene modspil 
• Der kan hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold 

til den måde det offentlige system fungerer på 
• En person der kan hjælpe med at læse og forstå 

skriftligt materiale omkring anbringelsen 
• Vigtigt at personen er ”neutral” ift. anbringelses 

spørgsmålet 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
forældremyndighedsindehaver en støtteperson i 
forbindelse med barnets/den unges anbringelse udenfor 
hjemmet. 

Omfang/varighed 

Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen. 
Støtteperson kan tildeles fra det tidspunkt, hvor 
anbringelse af et barn indgår som et konkret element i de 
af kommunen foreslåede foranstaltninger                                                              
Støttepersonen skal være et tilbud under selve 
anbringelsen. Støttepersonen kan fortsætte i en kortere 
periode efter hjemgivelsen.  

Det er kommunen der fastsætter omfanget – behovet vil 
typisk være størst i starten af en anbringelse og i 
forbindelse med en hjemgivelse. 

Som udgangspunkt 4 timer pr. måned. 

Samboende forældre har ret til èn støtteperson. 

Tildeling Myndighedsrådgiver ansætter støtteperson 

Levering af ydelsen Eksterne leverandører eller en fra kommunens støttekorps 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52, stk. 3, nr. 8) Praktiktilbud 

Formål 
Formålet er: 

• At fastholde tilknytning til uddannelsessystemet. 
• At opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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(SEL § 52, stk. 3, nr. 8) Praktiktilbud 

Indhold 

Der kan iværksættes praktiktilbud hos en offentlig eller 
privat arbejdsgiver. Et vigtigt element i arbejdspraktikken 
er, at den unge lærer de almindelige normer og 
omgangsformer, der hersker på en arbejdsplads. 

Praktiktilbuddet kan være en fuld eller delvis erstatning for 
et almindeligt skoletilbud. Det kan dog også etableres som 
et supplement hertil. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge i 
alderen 15 – 17-årige, der er socialt belastede og har 
problemer med at begå sig i samfundet. Unge som har 
brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde 
for på sigt, at kunne fastholdes i uddannelse. 

Målgruppen kan også omfatte unge med nedsat 
funktionsevne. 

Omfang/varighed 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge i 
alderen 15 – 17-årige, der er socialt belastede og har 
problemer med at begå sig i samfundet. Unge som har 
brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde 
for på sigt, at kunne fastholdes i uddannelse. 

Målgruppen kan også omfatte unge med nedsat 
funktionsevne. 

Tildeling Rådgiver i samarbejde med UU. 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL §52.3.9) Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, 
behandling og praktisk og pædagogisk støtte 

Formål 
Formålet er: 

• At yde rådgivning, behandling og praktisk og 
pædagogisk støtte. 
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(SEL §52.3.9) Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, 
behandling og praktisk og pædagogisk støtte 

Indhold 

Med afsæt i familiens /barnets situation kan der bla. være 
tale om: 

• Fysioterapi / ergoterapi 
• Rengøring 
• Eller anden hjælp der efter konkret individuel vurdering 

kan medvirke til at løse problemet 

Målgruppe/tildelingskriterier 
Målgruppen vil typisk være familier, hvor støtten må anses 
for at være af væsentlig betydning ifht. At løse barnets / 
den unges særlige behov for støtte. 

Omfang/varighed 

Omfanget kan være fra en enkelt behandling / rengøring 
op til en varighed på 6 mdr. med revurdering ift. om 
støtten skal have en anden karakter, eller om den kan 
ydes efter anden lovgivning. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jfr. kompetenceplan 

Levering af ydelsen Hovedsagelig eksterne leverandører 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52 a, stk. 1 nr. 2) Økonomisk støtte til ophold på kost/efterskole 

Formål 

Formålet er: 

• At udvikle den unges personlige sociale og 
uddannelsesmæssige kompetencer. 

• At give den unge et nødvendigt miljøskifte. 

Indhold 

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

Efterskolen skal være indstillet på at indgå i det individuelt 
tilrettelagte samarbejde omkring den unge i forhold til 
forældre og den kommunale myndighed. 
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(SEL § 52 a, stk. 1 nr. 2) Økonomisk støtte til ophold på kost/efterskole 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: 

• Unge med stort fravær, og manglende lyst til at gå i 
skole og som svært ved at klare sig både socialt og 
fagligt. 

• Unge i familier med samlivsproblemer. 
• Unge med adfærdsproblemer. 
• Unge med psykiske problemer. 
• Unge, der er i risikozonen for at begå kriminalitet. 
• Unge af forældre, der har svært ved at klare omsorgen 

for barnet/den unge pga. egne problemer såsom 
misbrug, samlivsproblemer, psykisk skrøbelighed etc. 

• Unge, der har et særligt behov, men hvor den unges 
problemer er mindre alvorlige end hos de unge, der 
har behov for en anbringelse udenfor eget hjem. 

Støtten ydes alene når forældremyndighedens indehaver 
ikke selv har tilstrækkelige midler til det. 

Omfang/varighed 

Bevillingen til efterskole gives som hovedregel for ét 
skoleår af gangen, men kan forlænges efter konkret 
vurdering. Som udgangspunkt kan der maksimalt ydes 
tilskud til efterskoleophold i to år. Efter 3/4 år indhentes 
udtalelser fra efterskolen med henblik på vurdering af 
eventuel forlængelse af bevillingen. 

Bevillingen kan maksimalt gives til og med det 10. skoleår. 
Dog typisk 8. og 9. skoleår 

Tildeling Myndighedsrådgiver 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 52 a, stk. 1, nr. 3, 4 
eller 5) 

Økonomisk støtte til udgifter for at undgå en 
anbringelse, for at fremme en hjemgivelse, eller for at 
bidrage til stabil kontakt under en anbringelse 

Formål 

At yde økonomisk bistand for: 

• At undgå en anbringelse.  
• At fremme en hjemgivelse. 
• At støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn 

under en anbringelse uden for hjemmet. 
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(SEL § 52 a, stk. 1, nr. 3, 4 
eller 5) 

Økonomisk støtte til udgifter for at undgå en 
anbringelse, for at fremme en hjemgivelse, eller for at 
bidrage til stabil kontakt under en anbringelse 

Indhold 

Støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens 
problemer, og støtten sigter mod at sætte familien i stand 
til selv at klare sine vanskeligheder, samt at familien er 
indstillet på at indgå i et samarbejde omkring fremadrettet 
økonomi. 

Som eksempler på bestemmelsens 
anvendelsesmuligheder kan nævnes hjælp til bedre bolig, 
fx hjælp til istandsættelse, flytning og indskud, sanering af 
gæld, kortvarig betaling af husleje eller betaling af mindre 
anskaffelser. 

Bestemmelsen kan også anvendes til at yde hjælp til 
forældrenes transportudgifter i forbindelse med samvær 
eller til specielle udgifter, der er nødvendige for, at et 
fysisk eller psykisk handicappet barn kan besøge 
forældrene i hjemmet. Der kan fx ydes støtte til udgifter til 
indretning eller udstyr i hjemmet, som er nødvendigt for, at 
barnet eller den unge kan besøge forældrene i hjemmet. 

Bestemmelsen kan anvendes til at yde hjælp til en 
formålsbestemt aktivitet i forbindelse med i forbindelse 
med en længerevarende samværsperiode. 

Bestemmelsen giver ikke generel mulighed for at yde 
tilskud til fødselsdags- og julegaver eller løbende 
forsørgelsesudgifter. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier, hvor 
børnene/den unges opvækstbetingelser er så 
utilstrækkelige, at de vil blive anbragt, hvis der ikke gives 
økonomisk støtte samt familier med anbragte børn og 
unge.  

Hjælp i medfør af servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3, 4 eller 
5 er ikke trangsbestemt. Det betyder, at den økonomiske 
støtte ikke må afhænge af forældrenes økonomi, men 
alene af formålet med støtten. 
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(SEL § 52 a, stk. 1, nr. 3, 4 
eller 5) 

Økonomisk støtte til udgifter for at undgå en 
anbringelse, for at fremme en hjemgivelse, eller for at 
bidrage til stabil kontakt under en anbringelse 

Omfang/varighed 

Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde en familie 
hjælp til løbende forsørgelsesudgifter. 

Når støtten ydes for at undgå en anbringelse eller for at 
fremme en hjemgivelse, er det en forudsætning, at der er 
en klar og tydelig sammenhæng mellem ydelsen af 
økonomisk støtte og muligheden for at undgå anbringelse 
eller fremme hjemgivelse. 

Ved bevillingen til at støtte kontakt mellem forældre og 
anbragte børn/unge er det forudsætning, at der er klar 
sammenhæng og fremgår af handleplanen mellem 
ydelsen af økonomisk støtte og formålet at støtte en stabil 
kontakt mellem forældre og børn. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jf kompetenceplan 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 51) Undersøgelse uden samtykke 

Formål 

Formålet er, at afdække barnets særlige behov, samt 
afdække barnets fremadrettede behov som følge heraf. 
Når en undersøgelse ikke kan gennemføres i hjemmet. Og 
når det anses som nødvendigt for, at afgøre om der er 
åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller 
udvikling. 

Indhold 

Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i 
foranstaltningen: 

• At afdække og redegøre for hvorvidt der er åbenbar 
risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller 
udvikling. 

• At afdække og redegøre for barnets særlige behov, 
såvel de følelsesmæssige som de udviklingsmæssige. 

• At afdække og redegøre for barnets fremadrettet 
behov. 

• At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, 
personlige, sociale og læringsmæssige udvikling i 
undersøgelsesforløbet. 
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(SEL § 51) Undersøgelse uden samtykke 

Målgruppe/tildelingskriterier 

• Når det anses for nødvendigt for at afgøre om der er 
åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed 
eller udvikling. 

• Der er stærk bekymring for alvorlige mangler i 
forældrenes omsorgskompetence – dvs. utilstrækkelig 
omsorg for barnet med åbenbar risiko skade på 
barnets sundhed og udvikling til følge  

• Der er alvorlig bekymring for om forældrenes evne til 
at sikre barnets sundhed og udvikling er tilstrækkelig 

• Det er ikke muligt at undersøge barnets forhold og 
afdække barnets behov for støtte tilstrækkeligt, under 
barnets fortsatte ophold i hjemmet. 

Omfang/varighed 

2 måneder jf. Servicelovens bestemmelser. Herefter 
ophører foranstaltningen. Der skal forinden udløbsdatoen 
være taget stilling til det fremadrettede forløb. 

Foranstaltningen ophører såfremt formålet er opfyldt 
forinden. 

Tildeling 
Afgørelsen træffes af Børne og Unge udvalget efter 
indstilling fra Børne og familieafdelingen eller 
ungecenteret. 

Levering af ydelsen Eksterne leverandører, eller somatisk / psykiatrisk 
sygehus. 

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 41) Merudgifter 

Formål 

Formålet med merudgiftsydelsen er:  

• At medvirke til, at børn og unge med 
funktionsnedsættelse kan forblive i familien og dermed 
undgå anbringelse på institutioner eller lignende, 
såfremt hensynet til barnets bedste tilsiger dette. 

• At familien kan leve så normalt som muligt på trods af 
og med barnets/den unges nedsatte funktionsevne 
eller den kroniske/landvarige lidelse. 

• At hindre, at barnets/den unges nedsatte 
funktionsevne eller kroniske /langvarig lidelse 
forværres eller får andre og mere alvorlige følger. 
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(SEL § 41) Merudgifter 

Indhold 

Der kan ydes dækning af merudgifter til eksempelvis 
befordring, beklædning, medicin og lignende, hvorimod 
behandling ikke er en udgift, der følger af forsørgelsen. 

Bestemmelsen giver således hjemmel til at dække de 
nødvendige udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis 
barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne 
eller en kronisk/langvarig lidelse. 

Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af 
forsørgerens indtægt. 

Merudgifterne kan fastsættes på grundlag af 
sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. 

Typer af merudgifter 

• Kost og diætpræparater. 
• Bleer. 
• Sygehusophold. 
• Befordring. 
• Handicap rettede kurser. 
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(SEL § 41) Merudgifter 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen for bevilling af økonomisk tilskud til dækning 
af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet efter 
Service-lovens § 41 kendetegnes typisk ved at være børn 
og unge under 18 år med: 

• Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk 
funktionsevne. 

• Indgribende kroniske lidelser. (Lidelsen skal være af 
en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den 
daglige tilværelse). 

• Indgribende langvarige lidelser. (Sygdomstilstande og 
lignende, som fra det tidspunkt, hvor de opstår, 
normalt vil vare i flere år. Der lægges således i praksis 
vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen 
ud). 

Det er en betingelse for, at der kan bevilges 
merudgiftsydelse efter Servicelovens § 41, at barnet eller 
den unge med nedsat funktionsevne eller indgribende 
lidelse forsørges i eget hjem. Ved forsørgelse i eget hjem 
forstås, at barnet eller den unge:  

• Bor hos indehaveren af forældremyndigheden eller 
andre pårørende. 

• Er indlagt på hospital. 
• Er på aflastning efter Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 5. 
• Er på kost eller efterskole (uden at der er tale om en 

anbringelse). 
 

Hvis barnet eller den unge er anbragt uden for eget hjem i 
et anbringelsessted og er omfattet af målgruppen for 
merudgiftsydelse efter Servicelovens § 41 afholder 
anbringelsesstedet, de nødvendige merudgifter over 
anbringelsesstedets drift.  

Hvis barnet eller den unge er anbragt uden for eget hjem i 
en plejefamilie efter Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7 og er 
omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse efter 
Servicelovens § 41 bevilges de nødvendige merudgifter 
efter Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7, som en del af 
anbringelsesudgiften. Udgiften refunderes plejefamilien 
med faktiske afholdte udgifter (ingen standardisering og 
minimumsgrænse) efter særskilt dokumentation for aftalte 
nødvendige merudgifter. 
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(SEL § 41) Merudgifter 

Omfang/varighed 

Som udgangspunkt er de udgifter, der bevilges efter 
Servicelovens § 41 de nødvendige merudgifter ved 
forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, som er 
en direkte følge af barnets eller den unges nedsatte 
funktionsevne eller indgribende lidelse. Indehaveren af 
forældremyndigheden afholder selv den del af udgifterne, 
der udgør den “normale” forsørgelsesudgift af et barn eller 
en ung i hjemmet.  

Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov, 
afrundes til nærmeste hundrededele og udbetales 
månedligt til forældremyndigheden.  Der kan efter aftale 
med forældremyndighed, udbetales direkte til en 
leverandør (f.eks. taxa) 

Den årlige merudgift skal være på minimum kr. 4848 
(2018 tal) - et årligt reguleret beløb.  

Der er krav om opfølgning mindst en gang årligt. 

Tildeling Myndighedsrådgiver i specialteam jf. kompetenceplanen 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 42) Tabt arbejdsfortjeneste 

Formål 

Formålet med tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn 
og unge med funktionsnedsættelse er:  

• At barnet/den unge kan forblive i familien og dermed 
undgå anbringelse på institutioner eller lignende, 
såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette. 

• At familien kan leve så normalt som muligt på trods af 
og med barnets/den unges nedsatte funktionsevne 
eller den kroniske/landvarige lidelse. 

• At hindre, at barnets/den unges nedsatte 
funktionsevne eller kroniske/langvarig lidelse 
forværres eller får andre og mere alvorlige følger. 

Indhold 

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er hjælp til 
dækning af indtægtstab, for forældre der fordi de passer et 
barn under 18 år med et omfattende handicap, ikke kan 
passe deres arbejde og opretholde deres sædvanlige 
arbejdsindtægt. 
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(SEL § 42) Tabt arbejdsfortjeneste 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes ved at være forældre, hvor det 
er en nødvendig følge af barnets eller den unges 
betydeligt og varigt nedsatte funktionsevne eller 
indgribende kronisk eller langvarig lidelse, at barnet/den 
unge passes i hjemmet af forældrene. Og hvor dette 
vurderes at være hensigtsmæssigt for barnet/den unge.  

Omfang/varighed 

Der kan være tale om både del- og fuldtidskompensation. 
Udgangspunktet for beregning af tabt arbejdsfortjeneste 
er, at familien skal bevare det hidtidige 
forsørgelsesniveau, dog højst med et beløb på kr. 30.576 
brutto pr. måned (2018 tal). 

Der gives tabt arbejdsfortjeneste for enkelte dage, 
eksempelvis i situationer hvor barnet skal til kontrol, 
indlæggelse eller undersøgelse, der har direkte 
sammenhæng til barnets funktionsnedsættelse og ikke til 
en anden lidelse. 

Udmålingen af behovet skal ses i forhold til den enkelte 
families situation, fx om der er to forældre, skæve 
arbejdstider, andre børn, barnets/den unges alder og 
andre iværksatte foranstaltninger og merudgiftsydelser til 
familien. 

Foranstaltningen ophører, når behovet for kompensation 
ikke længere vurderes til stede. Opfølgning sker som 
udgangspunkt mindst en gang årligt. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jf. kompetenceplanen 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 43, stk. 4-6) Særlig supplerende ydelse 

Formål 

Formålet er, at personer, der modtager hjælp op til 37 
timer ugentligt til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter 
Servicelovens § 42 og bliver ledige fra deres 
erhvervsarbejde, kan få mulighed for at bevare 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
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(SEL § 43, stk. 4-6) Særlig supplerende ydelse 

Indhold Denne ydelse supplerer tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 
42), som er beskrevet ovenfor. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: 

Personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste efter 
Servicelovens § 42 og som bliver ledige. 

Betingelserne for at modtage en særlig supplerende 
ydelse er, at personen 

• Er arbejdsløshedsforsikret. 
• Ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov   

om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
• Ikke er selvforskyldt ledig. 
• Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et 

deltidsarbejde og ikke modtager andre ydelser til 
forsørgelse efter anden lovgivning. 

Mange af disse personer har indkomst fra et 
deltidsarbejde ved siden af den tabte arbejdsfortjeneste. I 
tilfælde af ledighed fra dette arbejde vil en del af dem ikke 
være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, da de ofte 
ikke kan opfylde rådighedskravet i lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Omfang/varighed 

Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste 
sygedagpengebeløb, jf. lov om dagpenge ved sygdom og 
fødsel. Der kan dog kun udbetales et beløb, der svarer til 
90 % af personens arbejdsfortjeneste i det arbejde, som 
pågældende er blevet ledig fra. 

Ydelsen kan højest udbetales i 3 måneder efter udgangen 
af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Baggrunden for 
den begrænsede periode på 3 måneder er, at ydelsen 
skal ses som et økonomisk sikkerhedsnet i en afgrænset 
periode, så der er mulighed for, at personen selv med 
kommunens bistand kan finde et nyt deltidsarbejde.  

Det er væsentligt, at personen bevarer tilknytningen til 
arbejdsmarkedet under perioden med hjælp til dækning af 
tabt arbejdsfortjeneste. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jf. kompetenceplanen 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  
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(SEL § 84) Aflastningsordning (handicapområdet § 44) 

Formål 
Formålet er at give forældrene aflastning, give forældrene 
tid til fx. andre søskende og samtidig skabe gode rammer 
for barnet. 

Indhold 

Aflastningen foregår typisk på døgninstitution. Der 
anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om mindre 
børn.  

Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller 
aflastningsfamilie. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være forældre, der 
har brug for aflastning i forhold til et barn med et stærkt 
plejekrævende handicap, samt at behovet for aflastning 
alene er på baggrund af barnets funktionsnedsættelse. 

Omfang/varighed 

Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete 
behov, men er som udgangspunkt 48 døgn pr. år  

Indsatsen revideres som udgangspunkt mindst en gang 
årligt. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jf. kompetenceplanen 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 86.2) Vedligeholdende træning (handicapområdet § 44) 

Formål 
Formålet er at give børn med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, 
hjælp til at vedligeholde færdigheder. 

Indhold Vedligeholdende træning typisk i form af et 
fysioterapeutisk forløb. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes ved at være børn med fysisk 
eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale 
problemer, som vurderes at have behov for 
vedligeholdende træning. 
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(SEL § 86.2) Vedligeholdende træning (handicapområdet § 44) 

Omfang/varighed 

Der kan som udgangspunkt bevilges forløb af maks. ½ års 
varighed af gangen.  

Indsatsen revideres som udgangspunkt mindst en gang 
hvert halve år.  

Tildeling Myndighedsrådgiver jf. kompetenceplanen 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 45) Ledsagerordning 

Formål 

Formålet med ledsagelse til unge er at medvirke til den 
unges selvstændiggørelse og integration i samfundet 
gennem støtte til deltagelse i typiske aktiviteter for 
aldersgruppen.  

Unge med handicap har som andre unge behov for at 
kunne komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i 
kulturelle og sociale aktiviteter. Både for unge, der lever et 
relativt aktivt liv og for unge, der lever mere isoleret, vil 
ordningen kunne medvirke til, at de kan deltage i 
aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. For de unge 
gælder det, at de kan have behov for at komme uden for 
hjemmet uden, at det er forældrene, der ledsager dem 
eller i øvrigt administrerer ledsagelsen for dem. 

Indhold 

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de 
funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, fx at 
hjælpe med at tage overtøj af og på samt hjælp med 
kørestol og andre ganghjælpe-midler. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge 
hjemmeboende mellem 16 og 18 år, der på grund af 
betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 
ikke er i stand til at færdes på egen hånd uden for 
hjemmet. 
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(SEL § 45) Ledsagerordning 

Omfang/varighed 

Der tilbydes 15 timer ledsagelse om måneden.  

Den unge kan inden for en periode på 6 måneder spare 
timer sammen. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt, 
bortfalder efter 6 måneder. 

Der kan gives op til 633 kroner til dækning af ledsagerens 
udgifter til eksempelvis transport.  

Opfølgning sker som udgangspunkt en gang årligt. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jf kompetenceplan 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 76, stk. 2, stk. 3 
nr. 2 og stk. 5) Efterværn - kontaktperson 

Formål 
Særlig støtte der skal sikre, at unge, som har haft iværksat 
hjælpe-foranstaltninger forud for det 18. år, kan bibeholde 
støtte til den unge fylder 23 år. 

Indhold 

Støtten omfatter en fast kontaktperson Foranstaltningen 
skal bidrage til en god overgang til en selvstændig 
tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den 
unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante 
forhold, fx anskaffelse af selvstændig bolig. 
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(SEL § 76, stk. 2, stk. 3 
nr. 2 og stk. 5) Efterværn - kontaktperson 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Der er tre muligheder for at få tildelt en kontaktperson: 

1) Målgruppen er, unge, der inden det fyldte 18. år har 
haft en fast kontaktperson, og når der fortsat skønnes at 
være et behov, og den unge er indforstået med hjælpen. 

2) Målgruppen er unge, der er eller var anbragt uden for 
hjemmet i et anbringelsessted umiddelbart inden det fyldte 
18. år, når der fortsat skønnes at være et behov, og den 
unge er indforstået med hjælpen. 

Disse to muligheder for tildeling af en kontaktperson 
tildeles som udgangspunkt til unge med et spinkelt eller 
manglende netværk, således at den unge fx får mulighed 
for at tale med en voksen person, der kan hjælpe med at 
skabe en mere glidende overgang til voksentilværelse. 

3) Målgruppen er unge, der umiddelbart inden det fyldte 
18. år er eller var anbragt uden samtykke fra 
forældremyndigheds-indehaveren 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. 

Omfang/varighed 

Kontakt person tildeles som udgangspunkt 1-5 timer om 
ugen. 

I særlige tilfælde, fx når foranstaltningen kan sidestilles 
med en anbringelse, kan der som udgangspunkt tildeles 
væsentligt flere timer, dog max op til 20 timer ugentligt. 

Foranstaltningen efter nr. 1 og 2 ovenfor ophører, når 
formålet i handleplanen er opfyldt dog senest, når den 
unge fylder 23 år. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan 
opnås gennem denne foranstaltning, vil der ske en 
revidering. 

Der skal ske en revidering af indsatsen første gang efter 3 
måneder og derefter mindst hvert halve år. 

Foranstaltningen efter nr. 3 ovenfor gives frem til det fyldte 
23. år. 

Tildeling Myndighedsrådgiver, jf. kompetenceplan på området 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  
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(SEL § 76, stk. 3, nr. 1 og 
3) Efterværn – døgnophold og udslusning 

Formål 

At sikre, at de unge, som har haft iværksat 
hjælpeforanstaltninger forud for det 18. år, i form af 
anbringelse udenfor hjemmet, kan bibeholde en form for 
støtte, frem til de fylder 23 år med henblik på at sikre en 
god overgang til en selvstændig tilværelse. 

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

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: 

Unge, der særligt skønnes at have behov for støtte ud 
over det 18. år, herunder: 

• Unge med svære adfærdsvanskeligheder. 
• Unge med misbrugsproblemer. 
• Unge med psykiske og/eller sociale problemer. 
• Sent udviklede unge med behov for støtte til social og 

personlig udvikling. 

Omfang/varighed 

Kan tildeles i op til 5 år, men tildeles typisk for 1 år. Der 
skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 

Det er afgørende, at der sker en udvikling i den unges liv i 
løbet af den periode, hvor der fortsat er iværksat støtte 
over for den unge. 

Foranstaltningen tildeles max til den unge fylder 23 år, jf. 
service-lovens § 76. Unge, der har brug for støtte herefter, 
skal have hjælp efter voksenreglerne i serviceloven. 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opnås 
gennem denne foranstaltning, vil der ske en revidering. 

Tildeling Myndighedsrådgiver jf kompetenceplan 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  
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(SEL § 76, stk. 3, nr. 4) Efterværn – anden form for støtte (tilbud 18 – 22 år) 

Formål 

At sikre, at de unge, som har været anbragt eller er 
anbragt ved 18. år, kan bibeholde en form for støtte, frem 
til de fylder 23 år med henblik på at sikre en god overgang 
til en selvstændig tilværelse. 

Indhold 

Der gives mulighed for at tildele andre former for støtte via 
enten netværks- eller samtalegrupper, mødesteder for 
tidligere anbragte mv. Støtten er tiltænkt de situationer 
hvor den unge har et behov, som de øvrige 
støttemuligheder i § 76 ikke i tilstrækkeligt omfang 
modsvarer. 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen er unge som er eller har været anbragt op til 
det fyldte 18 år og som typisk kendetegnes ved at være: 

Unge, der særligt skønnes at have behov for støtte ud 
over det 18. år, herunder: 

• Unge med svære adfærdsvanskeligheder. 
• Unge med misbrugsproblemer. 
• Unge med psykiske og/eller sociale problemer. 
• Sent udviklede unge med behov for støtte til social og 

personlig udvikling. 

Omfang/varighed 

Omfanget vil variere efter hvilken støtte der gives. 

For støtte i forbindelse med psykologsamtaler bevilges der 
som udgangspunkt 10 samtaler 

Det er afgørende, at der sker en udvikling i den unges liv i 
løbet af den periode, hvor der fortsat er iværksat støtte 
over for den unge. 

Foranstaltningen tildeles max til den unge fylder 23 år, jf. 
service-lovens § 76. Unge, der har brug for støtte herefter, 
skal have hjælp efter voksenreglerne i serviceloven. 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opnås 
gennem denne foranstaltning, vil der ske en revidering. 

Tildeling Myndighedsrådgiver, jf. kompetenceplan på området 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  
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(SEL § 76a) Efterværn – familiepleje (tilbud 18 – 22 år) 

Formål 

At sikre, at de unge, som har haft iværksat 
hjælpeforanstaltninger forud for det 18. år, i form af 
anbringelse udenfor hjemmet, kan bibeholde en form for 
støtte, frem til de fylder 23 år. Hjælpen skal bidrage til en 
god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på 
omsorg og forberedelse til den unges næste boform. 

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

Målgruppe/tildelingskriterier 
Målgruppen er unge med betydelig og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, der skønnes fortsat at have 
behov for ophold i en plejefamilie ud over det 18 år. 

Omfang/varighed 

Kan tildeles i op til 5 år, men tildeles typisk for 1 år. Der 
skal ske en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 

Det er afgørende, at der sker en udvikling i den unges liv i 
løbet af den periode, hvor der fortsat er iværksat støtte 
over for den unge. 

Foranstaltningen tildeles max til den unge fylder 23 år, jf. 
service-lovens § 76. Unge, der har brug for støtte herefter, 
skal have hjælp efter voksenreglerne i serviceloven. 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 
opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opnås 
gennem denne foranstaltning, vil der ske en revidering. 

Tildeling Myndighedsrådgiver, jf. kompetenceplan på området 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  

 

(SEL § 101, § SUND §§ 
141,142) Misbrugsbehandling: unge under 18 år 

Formål 
Formålet med misbrugsbehandling er at bidrage til, at den 
unge bliver fri af sit misbrug ved samarbejde med den 
unge og dennes familie og netværk. 
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(SEL § 101, § SUND §§ 
141,142) Misbrugsbehandling: unge under 18 år 

Indhold 

Hjælpen kan både foregå anonymt og med visitation bl.a. 
omfatte: 

• Rådgivning og vejledning med evt. korterevarende 
behandling. 

• Rådgivning evt. kort- eller længerevarende 
behandling. 

• Et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud. 
• Decideret behandling (dag- eller døgnbehandling). 

Målgruppe/tildelingskriterier 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være 
aldersgruppen mellem 14 og 18 år, særligt unge, der er 
omfattet af garanti for social behandling for stofmisbrugere 
til unge under 18 år i særlige tilfælde.  

Der kan være tale om: 

• Unge med et eksperimenterende brug. 
• Unge med bekymrende brug. 
• Unge med et misbrug. 
• Unge med et misbrug med afhængighed. 
Målgruppen for behandlingsgarantien efter servicelovens 
§ 110 er begrænset, og omfatter kun unge, som på grund 
af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige 
problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i 
forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. 

Behandlingen kan koordineres med andre indsatser. 

Behandlingen skal ske i tæt samarbejde med relevante 
parter som skole, uddannelsesinstitutioner m.v. for at 
sikre, at den unge fastholdes i god udvikling. 

Omfang/varighed 

Varigheden kan strække sig fra et kortere varende forløb 
med samtaler over et par måneder til døgnbehandling 
med efterbehandling, der kan strække sig over flere år. 

Der lægges en konkret plan for opfølgning i forbindelse 
med iværksættelsen af indsatsen. I forbindelse med 
behandling efter servicelovens § 110 vil indsatsen som 
udgangspunkt blive revideret mindst hvert kvartal. 

Tildeling Myndighedsrådgiver 

Levering af ydelsen  

Kvalitetskrav til leverandør  
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