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Indledning 
Denne indledning er en generel indledning til serviceniveauerne med en beskrivelse af, hvilke mulig-

heder der er i udarbejdelse af vejledende serviceniveauer, formålet med serviceniveauerne samt 

baggrunden for, hvordan serviceniveauerne er fastlagt. 

Formålet med serviceloven er: 

 at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.  
 at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.  
 at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer. 

Om vejledende serviceniveauer 

Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejle-
dende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter lov om Social service (SEL § 138). 

Serviceloven er en rammelov. Det indebærer, at  Kommunalbestyrelsen kan have en fleksibilitet i 
sammensætningen af løsninger og i anvendelsen af faglige metoder. Det politiske handlerum skal 
altid udfyldes af Kommunalbestyrelsen og udøves naturligt i forbindelse med udarbejdelsen af gene-
relle retningslinjer. Det politiske råderum kan bruges til at fastlægge retningslinjer for sagsbehandlin-
gen og den konkrete afgørelse. Fastsættelse af serviceniveauer er således en lokalpolitisk beslutning. 
1 Uanset om der er fastlagt vejledende serviceniveauer, vil der altid i den konkrete sag skulle foreta-
ges en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper behovet hos borgeren.  

Kommunalbestyrelsen er bundet af gældende regler og forvaltningsretslige grundsætninger, selv om 

der er fastsat et lokalt serviceniveau. 2 

Når kommunalbestyrelsen har fastlagt et serviceniveau, skal en fravigelse kunne begrundes uaf-
hængigt af om fravigelsen er i nedadgående eller opadgående retning. Det betyder ligeledes, at hvis 
der klages over afgørelsen, skal ankemyndigheden inddrage kommunens niveau i de vejledende 

serviceniveauer. 3 

Fastlæggelse af serviceniveauer har til formål at: 

 styrke retssikkerheden for borgerne, idet der bliver større gennemsigtighed og ensartet-
hed i afgørelserne  

 skabe et bedre grundlag for den politiske, faglige og økonomiske prioritering af indsatser-
ne  

 forbedre den interne styring, så der er sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske 
prioriteringer og den konkrete, faglige opgaveløsning  

 give myndighedsrådgiverne et grundlag for deres skønsmæssige afgørelser 

Serviceniveauerne i Albertslund 

Serviceniveauerne er fastlagt under hensyn til de overordnede principper for Albertslund Kommunes 
indsats over for børn og unge med særlige behov, som det fremgår af Albertslund Kommunes sam-
menhængende børne- og Ungepolitik, og Albertslund kommunes handicappolitik. herunder: 

 Forebyggelse og tidlig indsats 
 Helhedsorienteret indsats 
 Løsninger tæt på barnet og på familien 
 Tryghed og sundhed 

 

  

                                                           
1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer. Februar 2014 
2 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer. Februar 2014 
3 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer. Februar 2014 
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Sådan læses serviceniveauerne 

Serviceniveauerne er beskrevet ud fra de respektive bestemmelser i serviceloven og hvert af disse er 
inddelt i fem overskrifter; Formål, indhold, målgruppe, forudsætninger og serviceniveau.  

Formål: Teksten i dette afsnit er hentet i serviceloven 

Indhold: Afsnittet er en beskrivelse af hvad indholdet typisk er i den givne bestemmelse. Indholdet er 
således ofte en beskrivelse af dele af overskriften for bestemmelsen. 

Målgruppe: Afsnittet beskriver hvem der er i målgruppen for den givne bestemmelse og er således 
med til at vurdere, hvilken bestemmelse der er mest korrekt at bruge i forhold til det konkrete barn, 
den unge eller familien. 

Forudsætninger: Afsnittet beskriver de forudsætninger der skal tages højde for, når der ydes støtte 
efter den givne bestemmelse. 

Serviceniveau: Afsnittet beskriver det vejledende serviceniveau som Albertslund Kommune har fast-
sat. Serviceniveauet er baseret på Ankestyrelsens praksis og afgørelser. Familiehuset varetager 
ydelser indenfor nogle af bestemmelserne i serviceloven. I de tilfælde er der meget konkrete niveauer 
for servicen. Hvis de mulige niveauer ikke er tilstrækkelige sammenlignet med barnet, den unge eller 
familiens behov bruges et eksterne tilbud med mulighed for et højere serviceniveau. 

De vejledende serviceniveauer for Albertslund Kommune indeholder beskrivelser af de bestemmelser 
i Serviceloven, der er relevante i forhold til målgruppen i Albertslund Kommune. Der er således ikke 
udarbejdet serviceniveauer for de bestemmelser i serviceloven, der bruges meget sjældent i Familie-
afsnittet. 

 

 

Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende be-

stemmelser i serviceloven? 
Når I som forældre henvender jer med en ansøgning om at få støtte til jeres barn på grund af en funk-

tionsnedsættelse, vil kommunen først vurdere, om jeres barn er omfattet af målgruppen: 

1. Har jeres barn en varigt og betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne? 

eller 

2. Har jeres barn en indgribende kronisk eller langvarig lidelse? 

Hvis jeres barn er omfattet af en af disse målgrupper, vurderer kommunen dernæst, om I er berettiget 

til at modtage en eller flere af de specifikke handicapkompenserende ydelser. Kriterierne kan I læse 

mere om under beskrivelsen af de enkelte ydelser. 

Hvis jeres barn ikke er omfattet af en af målgrupperne, vil I få afslag med henvisning til, at barnet ikke 

er i målgruppen.  
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Børn og unge med varigt og betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktions-

evne 
Denne gruppe er de børn, der traditionelt er blevet opfattet som børn med handicap, f.eks. børn med 

spasticitet, syns- og hørenedsættelse, udviklingshæmning, medfødte misdannelser, muskelsvind og 

andre funktionsnedsættelser, som er medfødte eller erhvervet i en tidlig alder. Der er tale om funkti-

onsnedsættelser, som barnet som udgangspunkt aldrig slipper af med. 

Det skal være lægeligt dokumenteret, at funktionsevnen er varigt nedsat: 

  barnet er udredt, der foreligger en diagnose og en prognose 

  behandlingsmulighederne er udtømt og væsentlig bedring eller helbredelse er ikke mulig 

  barnets tilstand vil ikke med tiden ændre sig væsentligt 

Kommunen vil herefter foretage en vurdering af, om barnets funktionsevnetab har betydelig virkning 

for barnets dagligdag. Det vil ske på baggrund af oplysninger fra jer og fra dagtilbud, skole, PPR, 

sundhedsplejerske o.a. Barnets funktionsevne vil typisk være betydeligt nedsat både i hjemmet, i 

dagtilbud eller skole og i fritiden. 

Børn og unge med en indgribende kronisk eller langvarig lidelse 

Denne gruppe omfatter børn med en lang række forskellige sygdomme og lidelser, f.eks. børn med 

kræft, diabetes, svære udviklingsforstyrrelser, hjertefejl, sygdomme i luftvejene eller en kombination af 

flere lidelser. 

Det skal være lægeligt dokumenteret: 

• at lidelsen er kronisk, dvs. at den sædvanligvis vil vare i flere år eller hele barnealderen 

• at lidelsen er langvarig, dvs. mindst et år. Forventet varighed skal angives 

• at barnet er udredt, der foreligger en diagnose og en prognose 

• om lidelsen optræder hele tiden, eller om der er passive perioder 

• om behandlingsmulighederne er udtømte og hvilken effekt den forventes at have 

• om barnet er symptomfrit, fordi det er medicineret og om manglende medicinering vil medføre 

risiko for liv og førlighed. 

Hvis barnet har flere lidelser, skal der foreligge dokumentation for alle lidelser. Nogle lidelser vil ikke i 

sig selv betyde, at barnet er i målgruppen, men hvis barnet har flere lidelser kan de ud fra en samlet 

vurdering være så indgribende, at barnet bliver omfattet. 

Kommunen vil herefter foretage en vurdering af, om barnets lidelse er indgribende i dagligdagen. Det 

vil ske på baggrund af oplysninger fra jer og fra dagtilbud, skole, PPR, sundhedsplejerske o.a. Bar-

nets lidelse vil typisk have indgribende virkning både i hjemmet, i dagtilbud eller skole og i fritiden. 

Børn i denne målgruppe vil kunne udvikle sig ud af målgruppen, dels fordi iværksat pædagogisk, te-

rapeutisk eller medicinsk behandling reducerer eller fjerner lidelsen, dels fordi lidelsen af andre årsa-

ger aftager med årene. 

Eksempler på målgruppeafgrænsning: 
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 Et barn med ADHD eller OCD eller en anden af denne type udviklingsforstyrrelse vil sjældent 

være omfattet af målgruppen for de handicapkompenserende ydelser. Der vil typisk være be-

handlingsmuligheder, idet en pædagogisk indsats, terapi og/eller medicinering kan reducere ud-

viklingsforstyrrelsens konsekvenser, så barnet kan fungere i skolen og hjemmet. Barnet kan fort-

sat have svært ved at koncentrere sig og indgå i sociale sammenhænge, men ikke i et omfang 

som betyder, at lidelsen betegnes som indgribende. Medicinen vil kunne tages fra barnet uden 

umiddelbar risiko for varige og væsentlige konsekvenser, og derfor skal barnets funktionsevne 

vurderes uden medicinering. Et barn med ADHD og OCD og andre udviklingsforstyrrelser kan 

være omfattet, når lidelserne samlet set er indgribende, og en pædagogisk og medicinsk behand-

ling ikke har haft nævneværdig effekt. 

 En ung med angst eller depression vil i særlige tilfælde være omfattet, hvis der er tale om en pe-

riode hvor angsten eller depressionen er massiv og eventuelt optræder sammen med andre psy-

kiske forstyrrelser. Der vil typisk være behandlingsmuligheder i form af terapi eller medicinsk be-

handling. 

 Et for tidligt født barn kan ikke omfattes af målgruppen alene med den begrundelse, at der er en 

risiko for, at barnet får eller har pådraget sig skader. Det skal være sandsynliggjort, at barnet får 

varige og indgribende vanskeligheder. 

 Et barn med eksem eller allergi, der optræder nogle måneder om året, vil sjældent være omfattet. 

Selvom eksemen eller allergien er slem, medens den slår ud, kan lidelsen ikke betegnes som 

kronisk eller langvarig. 

 Et barn med hjertefejl eller en kræftlidelse kan være omfattet, selvom barnet kan være helbredt 

inden for mindre end et år, da lidelsen i en periode kan være meget indgribende for barnets dag-

ligdag. Støtten tager udgangspunkt i barnets funktionsnedsættelse. 

En familie kan have udfordringer i dagligdagen af mange årsager. Støtten til barnet efter de handi-

capkompenserende bestemmelser gives alene med udgangspunkt i behov, der er direkte afledt af 

barnets funktionsnedsættelse. 

I kan ikke få hjælp begrundet i jeres egen eventuelle sygdom, en arbejdssituation med lange eller 

skiftende arbejdstider, en presset dagligdag hvor flere børn skal tilgodeses og lignende. I kan heller 

ikke få støtte begrundet i, at I finder barnets dagtilbud, skole eller skolefritidsordning utilstrækkeligt, 

eller at I har fået afslag på støtte efter anden lovgivning. Her beskrives kommunens principper for 

indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov. 

Kommunen foretager altid en konkret individuel vurdering af, om det enkelte barn er omfattet af mål-

gruppen. 
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Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet 
Servicelovens § 41 
 
Formål Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved for-

sørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig 
lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den 
nedsatte funktionsevne. 
 
Hensigten er at kompensere for de merudgifter, der er forbundet med at have 
et barn med en funktionsnedsættelse, så 

 barnet kan forblive i familien 

 familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funk-
tionsevne eller indgribende lidelse 

 barnets funktionsevne eller lidelse ikke forværres eller får andre følger 
 
Støtten udbetales som en økonomisk ydelse til forældre, der forsørger barnet i 
hjemmet. 

Indhold I kan få dækket merudgifter, der er en konsekvens af barnets funktionsnedsæt-
telse, hvis merudgifterne er nødvendige i forbindelse med barnets forsørgelse. 

Målgruppe – hvem 
kan søge om mer-
udgifter 

Forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langva-

rig lidelse. Lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i 

den daglige tilværelse. Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at 

vare mere end et år eller hele barnealderen ud. 

 

Den nedsatte funktionsevne konstateres ikke blot ved lægelig diagnose men 

ved graden af funktionsnedsættelse efter en helt konkret og individuel vurde-

ring, herunder hvor indgribende den er i barnets hverdag i både skole, hjem og 

fritid. 

 

I kan som forældre få dækket de nødvendige merudgifter til jeres barns forsør-

gelse, hvis jeres barn hører til målgruppen, hvis I har merudgifter som følge af 

barnets funktionsnedsættelse, hvis merudgifterne er nødvendige, og hvis de 

sammenlagt overstiger et fastsat minimumsbeløb (Statens takst pr 2016, kr. 

4.656). Det er en forudsætning, at barnet bor hos jer. 

Forudsætninger Hvis udgiften kan dækkes efter anden lovgivning, kan I ikke få kompensation for mer-
udgifter. 
 
Alle forældre har udgifter til deres barns forsørgelse. I skal selv afholde de udgifter, som 
forældre almindeligvis har til et barn i den pågældende alder. I kan få dækket forskellen, 
når udgifterne til barnet, på grund af funktionsnedsættelsen, er større. 
 
Ikke alle merudgifter er nødvendige. I kan have et leveniveau, som betyder, at I har 
flere merudgifter til jeres barns forsørgelse, end I kan få dækket. Kommunen vil foreta-
ge en konkret individuel vurdering af, hvorvidt der er tale om merudgifter, og om de er 
nødvendige. Vurderingen vil tage udgangspunkt i kommunens vejledende serviceni-
veauer. 
 
For at I kan få dækket merudgifterne, skal udgifterne sandsynliggøres. Det vil sige, at I 
skal beskrive, hvilke merudgifter I forventer at få det kommende år. Vi forventer, at I 
gemmer kvitteringer og kasseboner, da det gør det lettere for jer, at sandsynliggøre 
merudgifterne. 
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Serviceniveau Kommunen vil behandle Jeres ansøgning med udgangspunkt i lovgivningen, Ankesty-
relsens principafgørelser og kommunens serviceniveauer. 
Der vil altid blive foretaget en konkret individuel vurdering, hvor der tages hensyn til 
Jeres barns funktionsevne og alder, samt andre særlige forhold. 
 
I skal selv afholde den del af udgifterne, der svarer til de udgifter, en familie som Jeres 
normalt ville have afholdt. 
 
Der er ikke lovgivet om, hvilke konkrete merudgifter, man kan få dækket. Derfor er 
nedenstående liste over vejledende serviceniveauer ikke udtømmende: 
 

 Barnepige – Det forventes, at I dækker jeres behov for barnepige ved at trække på 
jeres netværk og familie. Hvis I har brug for afløsning i hjemmet for at blive aflastet, 
vil jeres ansøgning blive behandlet efter reglerne om aflastning og afløsning. 

 

 Bleer – Hvis jeres barn har nået skolealderen og på grund af sin funktionsnedsæt-
telse fortsat har brug for bleer, kan I få dækket udgiften, medmindre barnet kan få 
bevilget bleer som hjælpemiddel. Forinden skal I have afprøvet forskellige metoder 
til at jeres barn kan blive renlig. 

 

 Briller – Hvis barnet på grund af sin funktionsnedsættelse har et særligt stort for-
brug af briller, f.eks. skifter styrke flere gange årligt, kan I få dækket merudgiften til 
køb af briller. 

 

 Computer, tablets, smartphones og mobiltelefoner – I skal selv afholde udgifterne, 
da der er tale om almindelige forbrugsgoder i enhver familie. Hvis jeres barn på 
grund af sin funktionsnedsættelse har brug for særligt dyrt udstyr, som er nødven-
digt for barnets udvikling, kan I få dækket merudgiften. 

 

 Cykler – hvis prisen på barnets cykel på grund af hensynet til jeres barns funkti-
onsnedsættelse overstiger prisen for en almindelig cykel, kan I få dækket merudgif-
ten til anskaffelse af billigst egnet cykel. I kan højest få dækket merudgiften til an-
skaffelse af 5 børnecykler  i alt. Det er udgangspunktet, at barnet får en cykel som 
2-4 årig, 5-7 årig, 8-10 årig, 11-13 årig og 14-17 årig. 

 

 Ferie – hvis udgiften til ferie er dyrere på grund af jeres barns funktionsnedsættel-
se, kan I få dækket merudgiften til 2 ugers ferie årligt. Det kan f.eks. dreje sig om 
merprisen for et handicaptilgængeligt sommerhus. 

 

 Fritidsaktiviteter – hvis udgiften til jeres barns deltagelse i fritidsaktiviteter er dyrere 
på grund af barnets funktionsnedsættelse, f.eks. handicapridning frem for alminde-
lig ridning, kan I få dækket merudgiften til én fritidsaktivitet. Én fritidsaktivitet kan 
være op til 3 gange om ugen.  

 

 Kost – hvis jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse har brug for særlig kost 
eller diætpræparater, kan I få dækket merudgifterne. Kommunen anvender KL’s 
vejledende satser for kost til børn i døgnophold som udgangspunkt for den mini-
mumsudgift, I altid selv skal afholde. 

 

 Kurser – I kan få dækket udgifterne til deltagelse i kurser, som er nødvendige for at 
I kan have jeres barn i hjemmet og sikre barnets udvikling. 

 

 Kørsel – I skal selv afholde transportudgifter til: 
 

 Tre lægebesøg årligt 
 

 Fem skolemøder eller samtaler årligt 
 

 Fem dagtilbudsmøder eller samtaler årligt 
I kan få dækket hele transportudgiften, hvis I på grund af barnets funktions-
nedsættelse har flere besøg, møder eller samtaler. 

 
Hvis jeres barn går i specialskole udenfor kommunen og har legeaftaler med skole-
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kammerater, kan I højst en gang om ugen få dækket merudgifter til transport, hvis sko-
lekammeraten bor mere end 15 km fra jeres bopæl. 
 
I skal selv sørge for transport af jeres barn til og fra aflastning. I kan få kørselsgodtgø-
relse til kørsel i egen bil eller brug af offentlig transport. I helt særlige tilfælde kan der 
bevilges taxa. 
 
I får dækket merudgiften til kørsel med Statens lave kilometertakst. 

 Legetøj – hvis jeres barn på grund af sin funktionsnedsættelse har brug for særligt 
og dyrt legetøj, som er nødvendigt for barnets udvikling, kan I få dækket merudgif-
ten. 

 

 Medicin – I kan få dækket egenbetalingen til lægeordineret medicin og lægeordine-
ret præparater som følger af jeres barns funktionsnedsættelse. Det forventes, at 
der indhentes enkelttilskud og kronikertilskud, hvor det er muligt. Tilskud fra Syge-
sikring Danmark vil blive modregnet i bevillingen. 

 

 Rengøring – hvis der på grund af barnets funktionsnedsættelse er et helt særligt 
behov for rengøring i jeres hjem, f.eks. hvis barnet er i højrisiko for at få alvorlige 
infektioner, kan I få dækket merudgiften til ansættelse af rengøringshjælp i op til 2 
timer om ugen. 

 

 Sommerlejr – I skal selv afholde udgiften til jeres barns deltagelse i sommerskole, 
fodboldskole, svømmeskole, ridelejr eller lignende. Hvis udgiften på grund af jeres 
barns funktionsnedsættelse overstiger kr. 1.000,00, kan I få dækket merudgiften til 
1 uges sommerlejr årligt. 

 

 Tøj og fodtøj – I skal selv afholde udgifter en familie almindeligvis har til tøj og 
fodtøj til et barn i den pågældende alder. Har jeres barn på grund af sin funktions-
nedsættelse brug for specialsyet tøj, eller mere tøj på grund af ekstraordinært slid, 
kan I få dækket merudgiften. Niveauet for jeres egenbetaling baseres på et gen-
nemsnitligt forbrug af de forskellige beklædningsgenstande for børn i aldersgrup-
pen 0-10, 11-13, 14-15 og 16 år og ældre. 

 

 Tøjvask – I skal selv afholde udgiften til det antal tøjvask og tørring, som er gen-
nemsnitligt for en familie af jeres størrelse. Gennemsnitligt* har en familie 22 vaske 
’a 6,75 kr. og 12 tørringer  á 7,60 kr. pr måned. Hvis I på grund af jeres barns funk-
tionsnedsættelse har flere tøjvaske, end der er beregnet i Forbrugerstyrelsens op-
gørelse, kan I få dækket merudgiften til vand, el og vaskepulver. 

 
Der vil i alle tilfælde blive foretaget en vurdering af, om udgiften er nødvendig. 
 
I forbindelse med bevilget støtte til bil efter servicelovens § 114 og støtte til boligæn-
dringer efter servicelovens § 116, kan der være udgifter, som kan dækkes efter merud-
giftsbestemmelsen. 

*Kilde forbrugernævnet 
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Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 
Servicelovens § 42 
 
Formål Formålet med tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge med funkti-

onsnedsættelse er at: 

 Familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets/den 
unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse 

 Hindre, at barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller kroni-
ske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger 

 Barnet/den unge kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på 
institution eller lignende, såfremt dette er det bedste for barnet. 

Indhold Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er hjælp til dækning af indtægtstab 
for jer som forældre, hvis I ikke kan passe jeres arbejde og opretholde jeres 
sædvanlige arbejdsindtægt, fordi I passer jeres barn under 18 år med et omfat-
tende handicap i hjemmet. 

Målgruppe Målgruppen kendetegnes ved at være forældre til et barn/en ung, hvor det er 
en nødvendig følge af barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller indgri-
bende lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene og hvor 
dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt. 
Det kan f.eks. være børn og unge: 

 Som har et stort behov for pleje og overvågning, er fysisk svage, som ofte 
får sygdomsanfald 

 Som har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekven-
serne af deres handlinger 

 Som sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og 
hjælpe dem i løbet af natten 

 Som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser 

 Hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, 
med nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko. 

 
Herudover kan hensynet til søskende også indgå, hvor behovet for forældre-
nes omsorg ikke kan tilgodeses på grund af ekstra arbejde i forhold til det barn, 
der har funktionsnedsættelsen eller den indgribende kroniske lidelse. 
 
Målgruppen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen og den ene 
part ikke har del i forældremyndigheden. Som udgangspunkt vil der ikke kunne 
bevilges tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre på samme tid. Der er også 
mulighed for, at stedforældre kan få tabt arbejdsfortjeneste, når de deltager i 
barnets forsørgelse. 

Forudsætninger Forinden bevilling af tabt arbejdsfortjeneste skal I udfylde et ansøgningsskema 
via kommunens hjemmeside. Det forventes, at I som udgangspunkt indretter 
jeres arbejdstid, således at behovet for tabt arbejdsfortjeneste, begrænses.  
 
Der lægges endvidere vægt på, at alle børnefamilier – uanset om deres barn 
har et handicap eller ej – har udfordringer med at indrette sig og få en daglig-
dag til at hænge sammen. 
 
Det er en forudsætning, at I helt eller delvist har måttet ophøre med jeres be-
skæftigelse for at passe barnet og har lidt et indtægtstab. Indtægtstabet kan 
både være som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende. Der vil 
dog kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selv om I på an-
søgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet og 
dermed ikke har et indtægtstab. Som lønmodtager skal I have indgået aftale 
med arbejdsgiver om hel eller delvis orlov. I skal fremsende arbejdsgivererklæ-
ring med orlovsbekræftelse. Hvis I er selvstændig erhvervsdrivende skal I kun-
ne sandsynliggøre et indtægtstab, som er relateret til jeres barns funktions-
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nedsættelse. 
 
Ved vurderingen af tabt arbejdsfortjeneste lægges der vægt på lægefaglige 
(eller andre faglige) vurderinger af barnets behov for at blive passet i hjemmet. 
Der lægges endvidere vægt på jeres mulighed for at bevare en tilknytning til 
arbejdsmarkedet, samt mulighederne for at vende tilbage hertil efter evt. fuld 
tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Der laves en konkret vurdering ud fra det enkelte barn/den unges individuelle 

behov ift. timeantal. 
Ved udmåling af omfanget for tabt arbejdsfortjeneste er der opmærksomhed 
på de samlede bevillinger i sagen, herunder: 

 Merudgifter, jf. Servicelovens § 41. 

 Aflastning, jf. Servicelovens § 52,3,5, Servicelovens § 44 eller Servicelo-
vens § 41 

 
Ydelsesskemaet viser det vedtagne serviceniveau for en række ydelser efter 
denne bestemmelse. 

Serviceniveau Tabt arbejdsfortjeneste kan ydes fra nogle timer om ugen/dagen og til dækning 
af en fuldtidsindtægt. Afgørende er, hvor længe det vurderes, at jeres barn har 
behov for at blive passet hjemme. Det kan også være for en kortere periode, 
hvor jeres barn er særlig sårbart for smittefare eller I skal oplæres i diætkost 
m.m. 
 
Tabt arbejdsfortjeneste kan deles af jer som forældre. Der kan normalt maksi-
malt ydes dækning af tabt arbejdsfortjeneste for 37 timer pr. uge for forældrene 
tilsammen. I ganske særlige situationer kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste til 
jer begge f.eks. ved alvorlig sygdom, lægelige tilbagemelding m.v., og hvor det 
efter en lægefaglig vurdering er nødvendigt, at begge forældre er til stede. 
 
Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i de sidste tre måneders lønsedler. 
Der kan dog max ydes mdl. brutto 28.443,00 kr. svarende til en timeløn på 
max 177,44 kr. ved fuldtidsansættelse (pr. 01.01.14). Ved fastsættelse af tidli-
gere løn til en forælder, som har været arbejdsledig i lang tid eller ingen ud-
dannelse har, kan beregningen tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn, 
dog max 177,44 kr. Jf. Ankestyrelsen. 
 
Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat og ar-
bejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Modtageren betaler 1/3 af det samlede 
ATP-bidrag, mens kommunen betaler 2/3 af bidraget. 
 
Ydelsen satsreguleres én gang årligt ved årsskiftet. Såfremt forældrene har en 
arbejdsgiverfinansieret pension kompenseres den med max. 10 %. 
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Aflastningsordning for handicapområdet 
Servicelovens § 44 jvf. § 84 
 
Formål Formålet er at give forældre til børn og unge med psykiske og/eller fysiske funk-

tionsnedsættelser frirum og aflastning/afløsning og samtidig skabe gode rammer 
for barnet. 
 
Formålet er endvidere at: 

 Forebygge en anbringelse af barnet/den unge 

 Give tid til omsorg for søskende 

 Aflastning af forældre 

Indhold Indholdet i indsatsen er: 

 Samvær med ligestillede 

 Pasning og pleje 
Indsatsen tilrettelægges således, at I som forældre sikres frirum og aflastning, 
og omfatter typisk ophold i aflastningsfamilie, på aflastningsinstitution eller af-
lastning på timebasis i hjemmet. 
 
Indsatsen kan også foregå hos en familie i barnets/den unges netværk. 
 
Afløsning i eget hjem omfatter typisk børn og unge, der er så plejekrævende, at 
de skal passes i hjemmet, eller det ikke er muligt at finde en egnet aflastnings-
familie / -institution. 

Målgruppe Målgruppen kendetegnes typisk ved at være forældre, der har brug for aflast-
ning/afløsning i forhold til et barn med en plejekrævende funktionsnedsættelse. 
Aflastningsbehovet skal være funderet i barnets funktionsnedsættelse sammen-
holdt med forældrenes ressourcer, muligheder og netværk. 

Forudsætninger Barnets/den unges særlige behov skal kunne tilgodeses ved aflastning. En sam-
let vurdering skal således pege på, at behovet for aflastning er til stede. Der 
lægges vægt på, at der er tale om ophold af kortere varighed og at de enkelte 
aflastningsophold tidsmæssigt strækker sig fra en til to dage til en til to uger ad 
gangen, typisk weekender og ferieperioder. 

Serviceniveau Aflønning af aflastningsfamilier sker ved fastsættelse af vederlag med udgangs-
punkt i KL´s vejledende takster. Der kan efter en konkret vurdering ydes trans-
portudgifter samt nødvendige ekstra udgifter, som ikke er omfattet af vederlaget. 
Der ydes ikke aktivitetspenge. 
 
Ved aflastere, der er ansat på timebasis, er aflønningen som udgangspunkt 
løntrin 11. 
 
Aflastningsophold er af kortere varighed og bevilges efter en konkret og indivi-
duel vurdering. Aflastning efter denne bestemmelse kan være op til 86 døgn om 
året, svarende til hver 2. weekend. Det bevilgede antal døgn/timer kan fordeles 
på hverdage, weekends og i en sammenhængende periode i ferier.  
 
Ved vurderingen af behovet for aflastning, foretages der en helhedsvurdering ift. 
omfanget af den øvrige hjælp, som familien modtager. 
 
Indsatsen evalueres som udgangspunkt én gang årligt. 
 
Det afdækkes, hvorvidt der i netværket er mulighed for at etablere aflastning. 
Derefter afdækkes plejefamilier, døgninstitutioner og opholdssteder, der er god-
kendt til aflastning og er opført på Tilbudsportalen.  
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Ledsagerordning  
Servicelovens § 45 
 
Formål Formålet med ledsagelse til unge med betydelige og varige funktionsnedsættel-

ser er: 

 At medvirke til den unges selvstændiggørelse og integration i samfundet 

 At give den unge individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter 

 At give den unge mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden altid at 
skulle være afhængig af hjælp fra familie og venner 

 At medvirke til, at den unge kan leve på så normale vilkår som muligt trods 
betydelig og varigt nedsat funktionsevne 

Indhold Ledsagerordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte 
forbundet med ledsagelsen, for eksempel hjælp med at tage overtøj af og på og 
hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. Hjælp til bleskift/toiletbesøg, 
indkøb af tøj, gaver m.v. Desuden ledsagelse til gåture og sociale aktiviteter, 
f.eks. biograf, sport og forlystelser. Ledsageren skal ikke fungere som kontakt-
person eller besøgsven. 
 
Ledsagerordningen skal supplere de øvrige serviceydelser, men ikke erstatte 
dem, og omfatter således fx ikke praktisk hjælp i hjemmet. Den unge har ret til 
selv at udpege en person til at udføre opgaven. Som udgangspunkt vil en an-
sættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til 
ledsagelsen, ikke kunne iværksættes. 

Målgruppe Målgruppen er hjemmeboende børn og unge mellem 12 og 18 år, der på grund 
af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ikke er i stand til at 
færdes på egen hånd uden for hjemmet.  
 
Det kan være kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blin-
de og stærkt svagsynede, personer med psykisk udviklingshæmning o. lign. 
Målgruppen omfatter ikke personer med funktionsnedsættelse som følge af 
sindslidelse eller af sociale årsager. Det skal være den unge selv, der efterspør-
ger ledsagelsen og definerer indholdet af denne. Ledsagerens opgave er at 
fungere som ”arme og ben”. Forældres ønske om aflastning kan ikke være 
grundlag for tildeling af ledsagelse. 

Forudsætninger Kommunen ansætter ledsageren, hvis denne kan godkendes. Ledsageren skal 
have en særlig interesse i eller erfaring med at arbejde med mennesker med 
funktionsnedsættelse og være i stand til at møde den unge med respekt. Ledsa-
geren har tavshedspligt. Ledsageren har pligt til at oplyse, hvis ordningen ikke 
bliver brugt. Der indhentes børneattest. Der følges løbende op med henblik på 
evt. rådgivning og vejledning ift. ledsagelsen. Tilsynet varetages ved et individu-
elt møde om året.  

Serviceniveau Rådgiveren foretager en konkret, individuel vurdering af den unges behov for 
ledsagelse. Rammer og behov drøftes med den unge og forældre.  
 
Den unge skal tilbydes 15 timers ledsagelse pr. måned, uanset hvad den unge 
ønsker at blive ledsaget til. Ud fra den unges behov aftales det mellem den unge 
og ledsager, hvornår ydelsen leveres. Aflønningsniveau for ledsagere er løntrin 
11. Modtager af ledsagelse kan opspare uforbrugte ledsagertimer inden for en 
periode på seks måneder. Ikke forbrugte timer bortfalder efter udløb af seks 
måneders perioden. 
 
Efter en individuel vurdering kan der ydes tilskud til dækning af udgifter til ledsa-
gerens befordring og andre aktiviteter på max til 849,00 kr. pr. år (pr. 1.1.2015). 
Beløbet udbetales én gang årligt på baggrund af sandsynliggjorte merudgifter, jf. 
Servicelovens § 41.  
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Endeligt kan der efter en konkret vurdering ydes økonomisk hjælp i forbindelse 
med enkelte ledsageropgaver, hvis det skønnes nødvendigt. Hjælpen er uaf-
hængig af det årlige beløb på 849,00 kr. 

 
Bevillingen skal revurderes en gang årligt med den unge  og familien. 
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