Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Center Familie og Handicap – sociale afgørelsessager

Af skemaerne nedenfor fremgår det, hvor langt tid der går, fra vi har modtaget din ansøgning, til der
er truffet en afgørelse. I særlige komplicerede sager kan sagsbehandlingstiden overskride de angivende sagsbehandlingstider hvis dette er nødvendigt for dit barns sag. I de tilfælde hvor det gør sig
gældende, vil du blive orienteret herom.

Serviceloven – Børn med funktionsnedsættelse
Lov

Område

Sagsbehandlingstid

§ 41

Merudgifter: ydes ifm.
forsørgelse af et barn i
hjemmet med betydelig
og varigt nedsat fysisk
og/eller psykisk funktionsevne.

8 uger

§ 42

Kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste: Til
personer, der i hjemmet forsørger et barn
med betydelig og varigt
nedsat fysisk og/eller
psykisk funktionsevne.

8 uger

§ 45

Ledsagerordning: Tilbud
om ledsagelse til unge
mellem 12 og 18 år, der
ikke kan færdes uden for
hjemmet uden ledsager.

16 uger

§ 44 jf.
§ 84

Aflastningsordning med
sigte på frirum (forældre
til børn og unge med
handicap)

8 uger

§ 44 jf.
§ 86

Hjælp til genoptræning
ifm. fysisk funktionsnedsættelse

4 uger

Bemærkninger

Serviceloven – Støtte til udsatte børn og unge
Lov

Område

§ 52
stk. 3
og 4

Særlig støtte
til udsatte
børn og unge

Undersøgelses- Periode fra endt
periode – op til: undersøgelse
4 måneder

2 uger
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Bemærkninger
Støtten bliver sat i gang senest 4 uger efter afgørelsen
ved brug af egne tilbud og
senest 8 uger efter afgørelsen ved eksterne tilbud
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Serviceloven
Lov
§ 52a

Økonomisk støtte til foranstaltninger
og for at undgå anbringelser m.m.

Område

Sagsbehandlingstid op til:

Økonomisk støtte til
foranstaltninger og for at
undgå anbringelser m.m.

4 uger

Økonomisk støtte til ophold på kost/efterskole

8 uger

Serviceloven

Andre ydelser i forbindelse med anbringelser

Lov

Område

§ 54

Støtteperson og anden
støtte til forældre til anbragte børn og unge

8 uger

§ 69

Ændring af opholdssted,
uddannelse, behandling
m.m. ifm. en anbringelse

8 uger

§ 71

Ret til samvær under
anbringelse

4 uger

Serviceloven
Lov
§ 142
stk. 2

Bemærkninger

Sagsbehandlingstid op til:

Bemærkninger

Godkendelse af netværksplejefamilier

Område
Godkendelse af
netværksplejefamilier

Sagsbehandlingstid op til:
12 uger

Bemærkninger
Den generelle godkendelse er overgået til Socialtilsyn Nord.
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Serviceloven

Godkendelse af netværksplejefamilier

Lov

Område

§ 11

Råd og vejledning til
børn, unge og forældre

Sagsbehandlingstid

Bemærkninger
Kontaktes inden for 14
dage, hvorefter det videre
forløb aftales.
Du kan også kontakte
statsforvaltningen eller
anonym rådgivning –
kontakt kommunen på
99 88 99 88.

§ 155

Modtaget underretning

Center Familie og Handicap
forholder sig til underretningen inden for 24 timer.
Der kvitteres for modtagelsen inden for 6 dage.
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