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Sagsbehandlingstider: Børn og Familie 
 

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. 

 
De nedennævnte tidsfrister skal ses i forhold til, at en afgørelse først kan træffes, når den 

pågældende sag er fuldt oplyst – i henhold til lov om retssikkerhed og administration § 10 og 

11. 

 

Lov om social service Frist 

§ 10 Rådgivning 

Enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen 

er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige 

vanskeligheder. 

4 uger 

§ 11 Rådgivning, undersøgelse og behandling 

Forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en 

ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder 

i familien. Kommunen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne 

rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have 

behov for det. 

§ 11, stk. 3. Der skal tilbydes gratis rådgivning, undersøgelse og behandling 

af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne samt deres familier. 

§ 11, stk. 4. Der skal etableres en særlig familievejlederordning for familier 

med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter af 

kendskabet til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. 

4-8 uger 

§ 32 Hjemmetræning 

Der træffes afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig 

støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud eller i forbindelse med 

andre tilbud. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i 

hjemmet. 

4 uger 
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§ 41 Nødvendige merudgifter 

Der skal ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse 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. 

 

4 uger 

§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste 

Der ydes 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 der er moderen eller faderen, der passer det. 

4 uger 

§ 43 Supplerende ydelse 

I tilfælde af ledighed skal der gives en særlig supplerende ydelse til personer, 

der modtager hjælp efter § 42, i op til 3 måneder efter udgangen af den 

måned, hvor ledigheden indtræffer. 

4 uger 

§ 44, jf. § 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje 

Der skal tilbydes 

1) personlig hjælp og pleje og 

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 

Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. 

4 uger 

§ 44, jf. § 86, stk. 2. Vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 

Der skal tilbydes hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 

til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer har behov herfor. 

8 uger 

§ 45 Ledsageordning 

Der skal tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og18 

år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for unge mellem 16 og 18 

år, som har et døgnophold efter § 53, stk. 3, nr. 4, 5 og 8. 

4 uger 
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§ 50 Undersøgelse af barnets eller den unges forhold 

Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, 

herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal barnets 

eller den unges forhold undersøges. 

 

4 måneder 

§ 52 Foranstaltninger 

Der skal træffes afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses 

for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige 

behov for støtte. 

4-6 uger 

§ 54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren 

Der skal tilbydes forældremyndighedens indehaver en støtteperson i 

forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 

52, stk. 3, nr.8. 

4 uger 

§ 54 a Koordinator til unge 

Der skal tilknyttes en koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter 

straffelovens § 74a. Koordinatoren skal være tilknyttet gennem hele forløbet 

og være den unges rådgiver, sikre sammenhængen i faserne og afholde 

møder med den unge, forældrene og andre relevante parter med henblik på 

at fastholde de målsætninger, der er fastlagt i handleplanen, jf. § 140. 

4 uger 

§ 57a Forældrepålæg 

Der skal træffes afgørelse om at meddele forældremyndighedsindehaveren 

et forældrepålæg, jf. stk. 3, når der er risiko for, at et barns eller en ungs 

udvikling er i fare, og det vurderes at bero på, at 

forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar. 

4 uger 

§ 57b Ungepålæg 

Der skal træffes afgørelse om at meddele et barn eller en unge i alderen 12- 

17 år et ungepålæg, når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller 

udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets 

eller den unges udvikling er i fare, og når det vurderes, at et frivilligt 

samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren 

om støtte efter § 52, stk. 3, ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets eller 

den unges problemer. 

4 uger 

§ 76 Hjælp til unge 18-22 år 

Der skal tilbydes hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når 

4 uger 
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det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges 

behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. 

 

 
§ 78 Privat døgnpleje 

Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en 

sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil i 

den stedlige kommune. 

4 uger 

 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og 

andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige 

kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som 

muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

 

4-8 uger 

 


