Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge.
Det specialiserede socialområde.

Allerød kommune.

Serviceniveau.
Merudgifter generelt. Servicelovens § 41.
Lovgrundlag.

Servicelovens § 41. ”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning
af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et
barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig
lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en
konsekvens af den nedsatte funktionsevne”.

Politisk vision.

Uddrag fra "Et fælles afsæt- vision for børn og unge i Allerød
kommune":
"Alle børn og unge skal ses og have mulighed for at udvikle
deres potentiale. Vi er ambitiøse for alle børn og unges
udvikling og trivsel- uanset hvilke forudsætninger, de har med
sig. Vi tager ansvar for at opbygge fællesskaber, som styrker
børns identitet, selvdisciplin og evne til at begå sig sammen
med andre. Vi ser det som et professionelt ansvar at skabe gode
rammer om de sociale fællesskaber og motivere forældre til at
bakke op. Vi sikrer alle børn og unge- uanset deres livsform,
køn og etnicitet- mulighed for, at styrke deres personlige
udvikling ved at deltage i sociale relationer og netværk.
Forældre og professionelle samarbejder på tværs af alle
niveauer til gavn for kommunens børn og unge. Overgangene i
børnenes liv blødes op, så børn og forældre oplever
sammenhæng og kontinuitet gennem opvæksten forskellige trin.
Vi har fokus på børn, der ikke trives, og reagerer hurtigt og
professionelt og målrettet i samarbejde med de vigtigste aktører
id deres liv, så vi kan forhindre at yderligere vanskeligheder
opstår og vokser sig store. V hører og inddrager det enkelte
barn og unges perspektiv, når der skal iværksættes
hjælpeforanstaltninger".

Målgruppe for ydelsen.

Bestemmelsen i Servicelovens § 41 omfatter 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.
”Indgribende lidelse” betyder, at lidelsen skal være af en sådan
karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.
”Kroniske lidelser” omfatter sygdomstilstande o.lign., som fra
det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der
lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare
barnealderen ud.

”Langvarig lidelse” er ikke i praksis en uhelbredelig lidelse,
men skønnes at vare et år eller mere.
En diagnose (fx vådligger, astma, allergi, opmærksomheds –
eller udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser) eller
kategorisering af et barn eller en ung giver ikke i sig selv
adgang til at høre til den målgruppe, som Servicelovens § 41
retter sig imod. Det afgørende er vurderingen af barnets
funktionsniveau i hverdagen, som skal være væsentligt nedsat,
med indgribende betydning for hverdagen.
At et barn har nogle beskrevne/dokumenterede vanskeligheder i
dets hverdag er ikke det samme som, at barnet kan inkluderes i
målgruppen efter Servicelovens § 41. Således bliver det
afgørende at beskrive/vurdere graden af funktionsevnen, som
skal være varigt nedsat eller lidelsen skal have alvorlige følger i
barnets daglige tilværelse:
Konkret eksempel
Der er i principafgørelse C-36-08 truffet afgørelse i en konkret
sag, som omhandler en normalt begavet dreng diagnosticeret
med ADHD og beskrevet med specifikke indlæringsvanskeligheder, lavt selvværd og værende ængstelig. Drengen
var ikke i målgruppe, idet hans vanskeligheder ikke vurderes at
være i en sådan grad, at hans funktionsevne var varigt nedsat,
eller at hans lidelse havde alvorlige følger i den daglige
tilværelse. Endvidere kunne hans vanskeligheder afhjælpes med
rådgivning i hjem, skole og SFO, og at drengens vanskeligheder
blot krævede mere opmærksomhed fra sine voksne end de fleste
børn på hans alder.
Hvis et barn eller en ung er omfattet af målgruppen vil der
kunne ydes hjælp til nødvendige merudgifter. Merudgifterne
skal være nødvendige i forhold til barnets fortsatte ophold i
hjemmet, familiens mulighed for at leve så normalt som muligt
og skal kunne forhindre, at barnets/den unges vanskeligheder
forværres eller får andre og mere alvorlige følger. Der ydes
ikke hjælp til merudgifter, der alene skønnes at være
hensigtsmæssige og gode for barnet.
Bestemmelsen giver hjemmel til at dække de udgifter, som
familien ikke ville have haft, hvis barnet/den unge ikke havde
haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse.
Familien skal selv afholde den del af udgifterne, som svarer til
de udgifter, familien normalt ville have afholdt.
Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering
af nødvendigheden af merudgifter.

Der vedlægges serviceniveauer for en række konkrete merudgiftsydelser. Der kompenseres alene for forsørgerudgifter.
Mål for indsatsen.

Formålet med ydelsen efter Servicelovens § 41 er at medvirke
til at børn og unge, der er i målgruppe til ydelser efter Servicelovens § 41:
• Kan forblive i deres familier, og således undgå anbringelser uden for hjemmet, såfremt hensynet til barnets/den
unges tarv tilsiger dette.
• At familien kan leve så normalt som muligt med det
vilkår det er, at have at barn/en ung med vanskeligheder
i familien.
• At hindre at barnets/den unges vanskeligheder forværres
eller får andre og mere alvorlige følger.

Egenbetaling.

Der er egenbetaling på de ydelser, hvor en ydelse er dyrere som
følge af barnets funktionsnedsættelse, men hvor forældre til
almindelige børn også ville have haft en udgift. Dette kan være
fx fritidstilbud som ridning og svømning, hvor forældre fortsat
skal afholde en udgift selv, men bliver kompenseret for det som
aktiviteten
er
dyrere
som
følge
af
barnets
funktionsnedsættelse.
Det er således alene merudgiften, der ydes hjælp til.

Klage- og ankevejledning.

Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter
Servicelovens § 41.
Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450
Allerød.
Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan
oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød
Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har
modtaget afgørelsen.
Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen
blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil
der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen
ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen
sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.

Allerød kommune.

Serviceniveau.
Merudgifter til medicin. Servicelovens § 41.
Mål for indsatsen.

Når et barn eller en ung vurderes at høre til målgruppen for
ydelser efter Servicelovens § 41 og de sandsynliggjorte
og/eller dokumenterede merudgifter overstiger
bagatelgrænsen, er det muligt at få dækket udgifter til den
receptpligtige medicin, der gives grundet barnets væsentlige
funktionsnedsættelse eller lidelse.
Målet med indsatsen er at dække merudgifter til medicin ved
forsørgelsen af et barn eller en ung med væsentlig
funktionsnedsættelse eller lidelse i hjemmet.

Niveau og omfang af ydelsen.

Hvis der til et barn eller en ung med en væsentlig
funktionsnedsættelse eller lidelse alene knytter sig merudgifter
til medicin, kan den rene udgift til medicin aldrig overstige
den lovpligtige bagatelgrænse, såfremt der stilles krav til
forældre om, at de skal søge om kronikertilskud til den
receptpligtige medicin gennem Lægemiddelstyrelsen.
Der kan i Allerød Kommune ikke dækkes merudgifter til
receptpligtig medicin, jf. Servicelovens § 41, såfremt der ikke
kan sandsynliggøres eller dokumenteres andre merudgifter ved
forsørgelsen af barnet eller den unge med væsentlig
funktionsnedsættelse eller lidelse i hjemmet.

Prioritering af typer af indsats og
tilbud.

Alle forældre til et barn eller en ung med væsentlig
funktionsnedsættelse eller lidelse, der søger om dækning af
merudgifter til medicin, jf. servicelovens § 41, henvises altid
til gennem egen læge at søge om kronikertilskud til
Lægemiddel-styrelsen.
Dette følger af princippet om sektoransvarlighed.
Såfremt der knytter sig andre sandsynliggjorte eller
dokumenterede merudgifter til barnets eller den unges
forsørgelse i hjemmet, således at de samlede merudgifter
overstiger bagatelgrænsen, kan der også ydes kompensation
for den merudgift, der måtte være til forældres egenbetaling til
receptpligtig medicin. Egenbetalingen må dog aldrig overstige
den egenbetaling, der står tilbage, efter tilskud fra
sygesikringen og Lægemiddelstyrelsen.

Visitations- og
bevillingskompetence.

Kompetencen til afgørelser om bevilling af merudgifter til
medicin, jf. Servicelovens § 41, ligger på det handicapfaglige
teammøde.

Effekt og opfølgning på indsatsen.
Egenbetaling.

Klage- og ankevejledning.

Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog
minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer
Der er fortsat fuld egenbetaling (efter evt. tilskud fra
sygesikringen og Lægemiddelstyrelsen) på de udgifter til
medicin, der ikke betragtes som merudgifter ved forsørgelsen i
hjemmet.
Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter
Servicelovens § 41.
Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450
Allerød.
Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan
oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød
Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har
modtaget afgørelsen.
Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen
blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen,
vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke
afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til
Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4
uger.

Allerød kommune.

Serviceniveau.
Merudgifter til kurser. Servicelovens § 41.
Mål for indsatsen.

Når et barn eller en ung vurderes at høre til målgruppen for
ydelser efter Servicelovens § 41 er det muligt at få dækket
udgifter til handicaprettede kurser til forældre og andre
pårørende.
Det er en forudsætning, at deltagelse i sådanne kurser er
nødvendige, for at sætte forældre/pårørende i stand til at have
barnet/den unge med væsentlig funktionsnedsættelse eller
lidelse hjemme, herunder at passe og pleje, opdrage og
kommunikere med barnet/den unge jf. vejledning om særlig
støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 192.

Niveau og omfang af ydelsen.

Allerød Kommunes specialpædagogiske konsulent tilbyder
gratis råd og vejledning til forældre, der i hjemmet forsørger
børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
jf. Servicelovens § 11, stk. 4.
Rådgivningen er specialiseret og der ydes blandt andet
vejledning i betydningen af at forsørge et barn eller en ung i
hjemmet med en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne (se
Allerød kommunes serviceniveau for rådgivning efter
Servicelovens § 11, stk. 4).
Da Allerød Kommune således opfylder forpligtelsen om at
give familier indsigt i de forskellige
funktionsnedsættelser/lidelser og betydningen af at forsørge
barnet eller den unge med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne i hjemmet, kan der således som udgangspunkt
ikke ydes merudgifter til dækning af generelle kurser,
herunder kurser, der retter sig mod forældre til ny
diagnosticerede børn og unge, såfremt at det vurderes at
forældre kan få den nødvendige viden om diagnosens
betydning fra rådgivningen efter Servicelovens § 11, stk. 4.
Der ydes alene merudgifter til kurser, jf. Servicelovens § 41,
når det vurderes særligt påkrævet grundet en særlig
problemstilling eller i forhold til et barn eller en ung, med en
væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse, hvor det skønnes,
at Allerød Kommune ikke har den fornødne faglige
kompetence til selv at rådgive herom.
Der vil alene blive bevilget de nødvendige kurser som
merudgift efter Servicelovens § 41, som tænkes påkrævet for
at forældre fortsat kan varetage forsørgelsen af barnet/den
unge med væsentlig nedsat funktionsevne eller lidelse i

hjemmet.
Prioritering af typer af indsats og
tilbud.

Ved ansøgning om merudgifter til kurser, skal rådgivning
efter Servicelovens § 11, stk. 4 tænkes ind som mulig
førsteprioritet.
Hvis det er muligt at vælge imellem kurser med ligestillet
indhold bevilliges, der altid det billigste kursus.

Visitations- og
bevillingskompetence.

Kompetence til bevilling af merudgifter til kurser, jf.
Servicelovens § 41, ligger på handicapfagligt teammøde.
Bevillingen er en engangsbevilling.

Krav til leverandøren

Der skal fra kursusudbyder foreligge program for kursus samt
beskrivelse af indhold og formål med kursus, således at det er
muligt at vurdere, hvorvidt Allerød Kommune selv har
kompetence til at yde denne rådgivning.

Effekt og opfølgning på
indsatsen.

Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog
minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.

Egenbetaling.

Der fastsættes egenbetaling til den kost, familien alligevel
skønnes at ville have haft, hvis de ikke var på kursus.
Der fastsættes egenbetaling til kurset, f.eks. hvis kurset ligger
i en weekend eller ferie, fx sommer- eller efterårsferie, hvor
der samtidig med kurset er aktiviteter for familien/barnet/den
unge, der kan sidestilles med koloni eller højskole-ophold. I
disse tilfælde fastsættes egenbetaling svarende til lignende
koloni – eller højskoleophold.

Klage- og ankevejledning.

Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter
Servicelovens § 41.
Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450
Allerød.
Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan
oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød
Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har
modtaget afgørelsen.
Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen
blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen,
vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke
afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til
Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4
uger.

Allerød kommune.

Serviceniveau.
Merudgifter til hjemmepasning. Servicelovens § 41.
Målgruppe for ydelsen.

Forældre til børn eller unge med væsentligt nedsat
funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse kan have i
varierende omfang behov for aflastning. Tilstrækkelig
aflastning medvirker til at bevare barnet/den unge i hjemmet og
øger forældrenes mulighed for at yde omsorg til søskende.
Aflastning kan udover almindelige og særlige dagtilbud jf.
Servicelovens § 32, bevilges efter reglerne om personlig hjælp
og pleje jf. Servicelovens § 44 jf. § 83, aflastning jf.
Servicelovens § 52 og Servicelovens § 44 jf. 84 stk. 1 og/eller
som hjælp til pasning af barnet (hjemmepasning) på timebasis i
hjemmet jf. Servicelovens § 41.
Anvendelse af aflastning i dagtilbud, aflastning efter reglerne
om personlig hjælp og pleje og aflastning jf. Servicelovens § 52
og Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1 skal gå forud for
anvendelsen af hjemmepasning jf. vejledning om særlig støtte
til børn og unge og deres familier, pkt. 203.

Mål for indsatsen.

Målet med indsatsen er at barnet/den unge med en væsentligt
nedsat funktionsevne eller lidelse fortsat kan forsørges i
hjemmet.

Niveau og omfang af ydelsen.

Der kan alene ydes dækning af merudgifter til hjemmepasning
som aflastning, jf. Servicelovens § 41, såfremt det skønnes
nødvendigt for barnet/den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Der kan ydes dækning af merudgifter til hjemmepasning,
såfremt det er et alternativ til en bevilling af tabt
arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42, når der skønnes at
være et behov for pasning i hjemmet grundet barnets/den unges
væsentlige funktionsnedsættelse eller lidelse og at det samtidig
skønnes at være den mest hensigtsmæssige løsning for
barnet/den unge og familien.
Hjemmepasning efter Servicelovens § 41 skal altid ske i
hjemmet og der kan normalt ikke ansættes hjemmepassere, som
er under 18 år jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og
deres familier, pkt. 208.
Det skal altid tænkes ind at forældre fortsat skal være primære

passere og forsørgere af barnet/den unge.
Hvis barnet/den unge er optaget i særligt heldags-dagtilbud er
der ikke grundlag for pasning i hjemmet i dagtimerne (ydelser
efter Servicelovens § 42 eller § 41), grundet dagtilbuddets
åbningstider. Det er en forælders opgave at få hverdagen med
barnet/den unge til at fungere.
Prioritering af typer af indsats og
tilbud.

Når der skønnes at være grundlag for at yde hjemmepasning,
skal den billigst mulige form for hjemmepasning anvendes.
Ved vurdering af behov for aflastning i form af hjemmepasning
skal der altid ses på de samlede bevillinger af aflastning til
familien, herunder almindelige og særlige dagtilbud, andre
former for aflastning, hjælp til pasning og pleje samt omfanget
af eventuel hjælp til tabt arbejdsfortjeneste.
Børn og unge med væsentlige og omfattende motoriske
vanskeligheder/funktionsnedsættelser (kørestolsbrugere) og
børn og unge, der fremstår med komplekse vanskeligheder, fx at
de udover deres væsentlige funktionsnedsættelse eller lidelser,
har omfattende sociale vanskeligheder, kan efter en konkret
vurdering undtagelsesvist henvises til hjemmepasning via
institution.

Visitations- og
bevillingskompetence.

Kompetence til bevilling af merudgifter til hjemmepasning, jf.
Servicelovens § 41, ligger på handicapfagligt teammøde.

Krav til leverandøren

Der skal ydes råd og vejledning til forældre om indhentelse af
straffeattest og børneattest på den person, der ansættes. Der skal
ydes rådgivning om, at ydelsen, når den anvendes til aflønning
er skattepligtig for den, der modtager pengene for pasningen.
De forældre, der modtager dækning af merudgifter til
hjemmepasning, skal sandsynliggøre udgifterne.

Effekt og opfølgning på
indsatsen.

Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog minimum
1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.

Egenbetaling.

Der er ikke egenbetaling på aflastning i hjemmet, heller ikke på
den hjemmepasning, der er privat antaget.
I sjældne tilfælde ydes der merudgift til hjemmepasning som
”almindelig barnepige”, det vil sige til familier, der alligevel har
brug for en barnepige. I disse tilfælde er der være tale om en
merudgift, som udgør differencen mellem hvad en barnepige
koster og hvad en voksen aflønnes med. Her er det alene
merudgiften til den voksne hjemmepasser, der ydes dækning af

– og der er således en egenbetaling.
Klage- og ankevejledning.

Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter
Servicelovens § 41.
Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450
Allerød.
Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan
oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød
Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har
modtaget afgørelsen.
Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen
blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil
der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen
ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen
sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.

Særlig bemærkning.

Der henvises til beskrivelse af serviceniveau for aflastning efter
Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1, som merudgifter til
hjemmepasning altid skal ses i sammenhæng med.

Allerød kommune.

Serviceniveau.
Aflastning af forældre til børn og unge med væsentligt
nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse.
Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1.
Lovgrundlag.

Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1.

Målgruppe for ydelsen.

Forældre til børn eller unge med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk
eller langvarig lidelse kan i varierende omfang have behov for
aflastning.
Aflastning for denne målgruppe er således alene den aflastning,
der retter sig mod en aflastning af forældre og ikke aflastning af
barnet eller den unge.

Mål for indsatsen.

Målet med indsatsen er, at aflastningen medvirker til at
barnet/den unge kan blive boende i hjemmet og at forældrene
får mulighed for også at yde omsorg til søskende.

Niveau og omfang af ydelsen.

Der kan alene ydes aflastning, jf. servicelovens § 44 jf. § 84 stk.
1, såfremt det skønnes nødvendigt for barnet/den unges fortsatte
ophold i hjemmet.
Når der vurderes at være behov for aflastning uden for
hjemmet, er udgangspunktet for det serviceniveau, der tilbydes i
Allerød kommune for aflastning, svarende til gennemsnitligt 45
døgns aflastning pr. år. Det vil dog altid være en konkret
vurdering, hvor der er mulighed for at fastsætte henholdsvis
færre eller flere antal døgns aflastning pr. år. Der ses her
samtidig på den samlede støtte til familien, herunder aflastning,
hjemmepasning, råd og vejledning i hjemmet, bevilling af
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Muligheden for at opnå flere døgn end 45 døgn pr. år afhænger
af kompleksiteten i barnets vanskeligheder og den samlede
støtte til familien.
Det vil være børn og unge med væsentlige og omfattende
motoriske vanskeligheder/funktionsnedsættelser
(kørestolsbrugere, visiteret til specialskoler som
Maglebjergskolen eller Centerklasserne grundet deres
motoriske vanskeligheder) som kan visiteres. Formålet er at
sikre barnet eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Prioritering af typer af indsats og
tilbud.

Aflastning i hjemmet går forud for visitation til aflastning på
institution.

Såfremt aflastning med et færre antal timer i form af privat
antaget hjemmepasning eller hjemmepasning via institution
skønnes relevant, og kan afhjælpe forældrenes behov for
aflastning, skal denne aflastningsform benyttes førend der kan
visiteres til aflastning på institution
Såfremt aflastning i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie
eller en kommunal plejefamilie kan afhjælpe forældres behov
for aflastning, og det samtidig skønnes som en relevant
foranstaltning, skal denne aflastningsform benyttes førend der
kan visiteres til aflastning på institution.
Det vil primært være børn og unge med væsentlige og
omfattende motoriske vanskeligheder/funktionsnedsættelser
(kørestolsbrugere, visiteret til specialskoler som
Maglebjergskolen eller Centerklasserne grundet deres
motoriske vanskeligheder) som kan visiteres til aflastning på
institution.
Der vil være familier, hvor behovet for aflastning og
aflastningsform opstår som et kompleks af barnets væsentligt
nedsatte funktionsevne eller lidelse og forældres egne
vanskeligheder med at varetage opgaven som forælder. I disse
tilfælde må antal døgns aflastning vurderes i sammenhæng med
bestemmelserne efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5, hvor der
skal udarbejdes socialfaglig undersøgelse, jf. servicelovens §
50, og hvor der skal udarbejdes handleplan med jævnlig
opfølgning.
Visitations- og
bevillingskompetence.

Der foretages et grundigt forarbejde hvor der udredes for
familiens samlede behov for støtte og det samlede bevilgede
niveau for støtte til familien beskrives.
Kompetence til bevilling af aflastning, jf. Servicelovens § 44 jf.
§ 84, stk. 1, ligger på handicapfagligt teammøde.

Krav til leverandøren

Leverandøren skal være godkendt til opgaven.

Effekt og opfølgning på
indsatsen.

Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog minimum
1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.

Egenbetaling.

Der er ikke egenbetaling på aflastning og aflastning i hjemmet
jf. Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1.

Klage- og ankevejledning.

Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter
Servicelovens § 44 jf. § 84 stk. 1.

Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450
Allerød.
Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan
oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød
Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har
modtaget afgørelsen.
Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen
blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen, vil
der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke afgørelsen
ændres, sender Allerød Kommune klagen til Ankestyrelsen
sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger.

Serviceniveau.

Allerød kommune.

Tabt arbejdsfortjeneste.
Lovgrundlag.

Servicelovens § 42 ”Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet
forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk
eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en
nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at
barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at
det er moderen eller faderen, der passer det”.

Politisk vision

Uddrag fra "Et fælles afsæt- vision for børn og unge i Allerød
kommune":
"Alle børn og unge skal ses og have mulighed for at udvikle
deres potentiale. Vi er ambitiøse for alle børn og unges
udvikling og trivsel- uanset hvilke forudsætninger, de har med
sig. Vi tager ansvar for at opbygge fællesskaber, som styrker
børns identitet, selvdisciplin og evne til at begå sig sammen
med andre. Vi ser det som et professionelt ansvar at skabe
gode rammer om de sociale fællesskaber og motivere forældre
til at bakke op. Vi sikrer alle børn og unge- uanset deres
livsform, køn og etnicitet- mulighed for, at styrke deres
personlige udvikling ved at deltage i sociale relationer og
netværk. Forældre og professionelle samarbejder på tværs af
alle niveauer til gavn for kommunens børn og unge.
Overgangene i børnenes liv blødes op, så børn og forældre
oplever sammenhæng og kontinuitet gennem opvæksten
forskellige trin. Vi har fokus på børn, der ikke trives, og
reagerer hurtigt og professionelt og målrettet i samarbejde med
de vigtigste aktører id deres liv, så vi kan forhindre at
yderligere vanskeligheder opstår og vokser sig store. V hører
og inddrager det enkelte barn og unges perspektiv, når der skal
iværksættes hjælpeforanstaltninger".

Målgruppe for ydelsen.

Som beskrevet i serviceniveauet om merudgifter generelt, jf.
Servicelovens § 41, skal der inden vurdering af behov for
pasning i hjemmet, foretages målgruppevurdering, for en
afgrænsning af målgruppen, der kan modtage kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42.
I beskrivelse i det generelle oplæg om merudgifter defineres
begreberne ”nedsat funktionsevne”, ”indgribende lidelse”,
”kronisk lidelse” og ”langvarig lidelse”.
Målgruppen er dog en mindre del af den målgruppe, der kan

modtage hjælp til merudgifter, jf. Servicelovens § 41, idet det
er en forudsætning for at være berettiget til ydelsen efter
Servicelovens § 42, at det drejer sig om tilfælde, hvor det er
en følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at
barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene.
Mål for indsatsen.

Sigtet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge med
nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse har nogle
særlige behov, som ud over at give merudgifter ved
forsørgelsen kan medføre tabt arbejdsfortjeneste, når barnet
forsøges i hjemmet.

Niveau og omfang af ydelsen.

Der kan alene ydes lønkompensation, når det skønnes at være
mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der
passer barnet/den unge i hjemmet. Det betyder, at der – ved
behov for pasning i hjemmet – skal indtænkes mulighed for
privat antaget hjemmepasning, jf. Servicelovens § 41.
Allerød Kommune følger Socialministeriets fastsættelse af
ydelsesloft ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste, som
reguleres 1. januar årligt jf. Servicelovens § 42, stk. 3.
Der ydes ikke lønkompensation med et fast antal mindre timer
om ugen, såfremt der ikke er et konkret beskrevet behov for
netop dette antal timer, fx at barnet/den unge hver uge skal til
kontrol, og at en forælder heraf skal gå 2-3 timer tidligere fra
arbejdet 1 gang om ugen.
Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste til at lave lektier med et
barn eller en ung. Dette betragtes som en almindelig
forælderopgave, uanset barnets eller den unges nedsatte
funktionsevne eller lidelse.
Ved vurdering af behov for lønkompensation indtænkes alle
familiers almindelige logistik omkring at få en hverdag til at
gå op med jobs, flere børn og praktiske opgaver i hverdagen.
Således kan der ikke kompenseres for de opgaver, som
forældre som sædvanligt har i en hverdag.
Der kan alene ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i
forbindelse med møder og kontroller som følge af barnets/den
unges nedsatte funktionsevne eller lidelse, såfremt antallet af
disse særlige møder og kontroller om året overstiger 3-4
møder /kontroller pr. år. Færre antal møder/ kontroller
betragtes som værende normalt og ikke mere end hvad andre
forældre til børn kan risikere i perioder at gå til jf.
principafgørelse C-8-08.

Såfremt barnet eller den unge med den nedsatte funktionsevne
eller lidelse er i et heldagstilbud, herunder fx almindelig skole
med tilhørende SFO, specialskole, særlig institution, særligt
dagtilbud eller lignende, der imødekommer barnets eller den
unges særlige vanskeligheder, kan der i udgangspunktet ikke
ydes tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet, udover et
konkret beskrevet behov herfor.
Der kan alene ydes kompensation til 1 forælder (max. 37 timer
om ugen) af gangen, dog kan forældre vælge at dele
bevillingen. Der kan kun ydes tabt arbejdsfortjeneste til begge
forældre samtidig, når det er lægeligt dokumenteret at det er
livstruende operationer eller informationer fra læge om et barn
eller en unges diagnose eller lidelse.
Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering
af nødvendigheden af tabt arbejdsfortjeneste.
Prioritering af typer af indsats og
tilbud.

Hvis det ikke skønnes mest hensigtsmæssigt at far eller mor
passer barnet i hjemmet kan andre former for støtte tilbydes
f.eks. hjemmepasning i hjemmet.

Visitations- og
bevillingskompetence.

Kompetence til bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, jf.
Servicelovens § 42, ligger på handicapfagligt teammøde.

Effekt og opfølgning på indsatsen.

Igangværende bevillinger revurderes efter behov, dog
minimum 1. gang årligt eller ved væsentlige ændringer.
Bevilling af tabt arbejdsfortjeneste er som udgangspunkt en
løbende ydelse. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
udbetales i tre måneder efter udgangen af den måned, hvor
betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet jf.
vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
punkt 251. Afviklingsperioden gælder dog ikke, hvis der på
forhånd er aftalt en bestemt periode, eller fordi modtageren
ønsker at afviklingsperioden skal være kortere jf. vejledning
om særlig støtte til børn og unge og deres familier punkt 251.

Egenbetaling.

Der er, jf. vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres
familier punkt 242 - 244 til egenbetaling til de udgifter,
borgeren ville have haft, såfremt vedkommende var i arbejde.
Fx transport, udgift til institution o.l.

Klage- og ankevejledning.

Der kan klages til Ankestyrelsen om afgørelser efter
Servicelovens § 42.
Klagen sendes til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450
Allerød.

Man kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan
oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Allerød
Kommune skal modtage klagen senest 4 uger efter man har
modtaget afgørelsen.
Når Allerød Kommune har modtaget klagen, vil afgørelsen
blive revurderet. Hvis Allerød Kommune ændrer afgørelsen,
vil der gives besked herom inden for 4 uger. Hvis ikke
afgørelsen ændres, sender Allerød Kommune klagen til
Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4
uger.

