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Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor 

længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt.  

Du finder sagsbehandlingstiderne under den lov, som sagen bliver afgjort efter. 

Lov om social service 

§ 84: Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold

Afløsning og aflastning skal tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære 

pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne. 

Midlertidigt ophold kan tilbydes til personer, der i en periode har et særligt be-

hov for omsorg og pleje. 

4 uger 

§ 85 Socialpædagogisk støtte

Skal tilbydes til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

4 uger 

§ 86, stk. 2 Træning til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder

Skal tilbydes til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 

4 uger 

§ 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning 

og ledsagelse. 

Skal tilbydes til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en 

ganske særlig støtte. 

10 uger 

§ 97 Ledsagelse 15 timer om måneden

Skal tilbydes til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af 

betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

3 uger 

§ 98 Kontaktperson til døvblinde

Særlig kontaktperson skal i fornødent omfang tilbydes til personer, som er 

døvblinde. 

3 uger 
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§ 100 Merudgifter (diabetes, cøliaki, kosttilskud) 

Skal ydes til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til 

personer mellem 18 og 65 år, med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. 

6 uger 

§ 100 Merudgifter (øvrige) 

Skal ydes til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til 

personer mellem 18 og 65 år, med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. 

10 uger 

§ 101 Misbrugsbehandling 

Skal tilbydes til stofmisbrugere. 
2 uger 

§ 102 Behandling 

Kan gives ud over tilbud efter § 85 til personer med betydelig og varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har 

behov for tilbud af behandlingsmæssig karakter. 

3 uger 

§ 103 Beskyttet beskæftigelse 

Skal tilbydes til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller 

fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 

4 uger 

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud  

Skal tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af 

personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

4 uger 

§ 107 Botilbud – midlertidige 

Kan tilbydes til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 

Skal tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 

eller for pleje, og til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med 

særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på 

grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. 

12 uger 
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§ 108 Botilbud - længerevarende 

Skal tilbydes til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, 

daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. 

12 uger 

§ 117 Individuel befordring 

Kan ydes til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-

tionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 

2 uger 

Lov om specialundervisning for voksne, bekendtgørelse nr. 378 af 9. maj 

2006 om specialundervisning for voksne   
 

§ 1 Specialundervisning 

Til personer med fysiske eller psykiske handicap, for at afhjælpe eller be-

grænse virkningerne af handicap 

2 uger 

Lov om aktiv socialpolitik    

§ 81 Enkeltydelser 

Rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for 

ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i 

afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder 

for at klare sig selv i fremtiden 

2 uger 

§ 82 Hjælp til behandling 

Udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke 

kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk 

mulighed for at betale udgifterne 

2 uger 

Lov om social pension   

§ 14 stk. 1 Personligt tillæg  

Kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig 

vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og 

individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold 

2 uger 
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§ 14a Helbredstillæg  

Ydes til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som Regionsrådet 

yder tilskud til efter sundhedsloven 

§ 14 a Udvidet helbredstillæg 

Tilskud til briller og tandproteser 

2 uger 

§ 17 Rejsning af sag om førtidspension på det foreliggende grundlag 

Kommunen skal på borgerens foranledning lade en sag om førtidspension 

overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden at alle muligheder 

for hjælp efter den sociale lovgivning er afdækket, såfremt borgeren ønsker 

dette.  

2 uger  

§ 18 Rejsning af sag om førtidspension 

Kommunen skal lade en sag om førtidspension overgå til behandling efter 

reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller, det på grund af 

særlige forhold er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres 

ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre 

foranstaltninger.  

 3 uger 

§ 20 Afgørelse om retten til førtidspension 

Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af eller afslag på førtidspension 

senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter 

reglerne om førtidspension.  

3 måneder 

§ 38 Administration af pension 

Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan administrere 

pensionen, afgør kommunalbestyrelsen, på hvilken måde pensionen skal 

udbetales. 

2 uger 

Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet 

førtidspension   
 

§ 17 Personligt tillæg 

Til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommu-

nen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering 

af pensionistens økonomiske forhold. 

2 uger 
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§ 18 Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg  

Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne helbredsbetingede 

udgifter til ydelser, som Regionsrådet yder tilskud til efter sundhedsloven: Me-

dicin Tandbehandling, fysioterapi, fodpleje, kiropraktor og psykolog. 

§ 18 Udvidet helbredstillæg 

Tilskud til briller og tandproteser 

2 uger 

§ 35 Administration af pension 

Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan administrere 

pensionen, afgør kommunalbestyrelsen, på hvilken måde pensionen skal 

udbetales. 

2 uger 

Lov om almene boliger  

Kap. 4, §§ 54 og 57. Tilbud om bolig 

Til borgere, der ud fra en helhedsvurdering har brug for en bolig eller en anden 

bolig på grund af fysisk/psykisk handicap eller økonomiske/sociale forhold.  

4 uger 

Øvrige boliger med kommunal anvisningsret    

Tilbud om boliger uden for Serviceloven og lov om almene boliger 

Til borgere, der ud fra en helhedsvurdering har brug for en bolig eller en anden 

bolig på grund af fysisk/psykisk handicap eller økonomiske/sociale forhold. 

4 uger 

 
 


