
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018

inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

 hjemvist fra Ankestyrelsen 

Udlagt på hjemmeside juli 2018

Emne § Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist 
Lov om social pension: 
Personligt tillæg og 
helbredstillæg (folkepension)

14 - 14c Borgerservice 2 uger 

Personligt tillæg og 
helbredstillæg (førtidspensions)

17, stk. 2 og 18 Borgerservice 2 uger

Afgørelse af, om der er grundlag 
for at begynde en sag om 
førtidspension

17, stk 1 og 20 Jobcenter 6 måneder

Afgørelse af ansøgning om 
førtidspension på det 
foreliggende 
dokumentationsgrundlag

17, stk. 2 og 18 Jobcenter 2 måneder

Afgørelse af førtidspension efter 
samlet faglig vurdering

20 Jobcenter 3 måneder

Seniorførtidspension 17, stk. 3 Jobcenter 6 måneder



Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. 
Særlige tillæg 16 – 18 Økonomiske ydelser 8 uger
Invaliditetsydelse 21 Økonomiske ydelser 8 uger
Afgørelse af ansøgning om 
forhøjelse af førtidspension

44 Jobcenter 6 måneder

Lov om individuel boligstøtte
Beboerindskudslån 54-55 Borgerservice 2 uger
Lov om sygedagpenge
Dagpenge ved sygdom 6 Økonomiske ydelser 2 uger
Aftale om refusion af 
sygedagpenge ved langvarig 
eller kronisk sygdom

56 Jobcenter 1 måned

Lov om sygedagpenge
Lov om dag-, fritids- og 
klubtilbud m.v. til børn og unge
Tilskud til nedsat betaling, 
søskende

43, stk. 1 nr. 1 Center for Børn og Familie 14 dage

Tilskud til nedsat betaling, 
økonomisk

43, stk. 1, nr. 2 Center for Børn og Familie 14 dage

Tilskud til nedsat betaling, 
behandling

43, stk. 1, nr. 3 Center for Børn og Familie/ 
Center for Undervisning

6-8 uger

Tilskud til nedsat betaling, 
pædagogisk

43, stk. 1, nr. 4 Center for Børn og Familie/
Center for Undervisning

6-8 uger

Lov om aktiv socialpolitik
Hjælp til personer med 
kortvarige ophold i udlandet

5 Jobcenter 2 uger

Kontant- og uddannelsseshjælp 
samt engangshjælp

11 og 25 a Jobcenter 4 uger

Særlig støtte 
(boligudgift/forsørgerbyrde)

34 Jobcenter 2 uger

Nedsættelse, tilbageholdelse og 36,37,38, 39 og 41 Jobcenter 2 uger



stop i løbende hjælp
Afgørelse af, om betingelserne 
for støtte til revalidering f.eks. 
uddannelse, omskoling mv. er til 
stede

46 Jobcenter 4 måneder

Særlig støtte til revalidender 63 - 64a Jobcenter 4 uger
Afgørelse af hjælp til etablering 
af selvstændig virksomhed

65 Jobcenter 4 måneder

Ledighedsydelse 74 og 74 e Jobcenter 2 uger
Enkeltydelser 81 Økonomiske ydelser 4 uger
Sygebehandling, medicin, 
tandbehandling mv.
Tilskud til tandbehandling

82

82 a

Økonomiske ydelser 4 uger

4 uger
Særlig hjælp vedrørende børn 83 Økonomiske ydelser 4 uger
Hjælp til forsørgelse af 
forældreløse børn

84 Økonomiske ydelser 4 uger

Hjælp til flytning 85 Økonomiske ydelser 4 uger
Efterlevelseshjælp 85 a Økonomiske ydelser 4 uger
Tilbagebetaling 93 Økonomiske ydelser 4 uger
Tilbagebetaling ved 
dobbeltforsørgelse

94 Økonomiske ydelser 4 uger

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Afgørelse af tilbud om 
vejledning og opkvalificering

22 Jobcenter 14 dage

Afgørelse om tilbud om 
virksomhedspraktik og 
ansættelse med løntilskud

22 Jobcenter 2 dage

Afgørelse af ansættelse med 
løntilskud, når borgeren skal i 
fleksjob

22 Jobcenter 2 dage

Afgørelse om forlængelse af 
perioden for virksomhedspraktik

44 Jobcenter 2 dage

Afgørelse af tilbud om 51 Jobcenter 3 måneder



ansættelse med løntilskud, når 
borgeren er førtidspensionist
Afgørelse af om betingelserne 
for fleksjob er til stede

69 Rehabiliteringsteam 4 – 6 måneder

Afgørelse af tilbud hos anden 
aktør

73 c Jobcenter 14 dage

Afgørelse af hjælp til kortvarige 
kurser og mentorordning for 
personer med fleksjob

74 Jobcenter 14 dage

Afgørelse af hjælp til 
arbejdsredskaber og indretning 
af arbejdsplads.

74,76,77 Jobcenter 1 måned

Afgørelse af støtte til 
mentorordning

78 Jobcenter 14 dage

Godtgørelse til udgifter ifb. med 
tilbud

82 og 83 Jobcenter 1 uge

Afgørelse af hjælp til 
opkvalificering ved ansættelse 
uden løntilskud

99 Jobcenter 14 dage

Afgørelse af hjælp til 
arbejdsredskaber og indretning 
af arbejdsplads, når borgeren er 
i ordinær beskæftigelse

100 Jobcenter 1 måned

Afgørelse af støtte til 
mentorordning, når borgeren er i 
ordinær beskæftigelse

101 Jobcenter 14 dage

Lov om social service
Dækning af merudgifter ved 
handicappet barn

41 Børn og Unge 4 – 6 uger
Hjemviste sag: 6 uger

Dækning af tabt 
arbejdsfortjeneste

42 Børn og Unge 4 – 6 uger
Hjemviste sag: 6 uger

Ledsagelse til unge mellem 16 
og 18 år. 

45 Børn og Unge 4 – 6 uger
Hjemviste sag: 6 uger



Undersøgelse af et barn eller 
den unges forhold

50, stk. 7 Børn og Unge 4 måneder

Beslutning om ophold i 
dagtilbud

52, stk. 3, nr. 1
Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet

Børn og Unge 2 – 4 uger
Hjemviste sag: 6 uger

Praktisk eller pædagogisk støtte i 
hjemmet

52, stk. 3, nr. 2
Sagsbehandlingstid efter § 50 
undersøgelse er afsluttet

Børn og Unge 4 – 6 uger
Hjemviste sag: 6 uger

Familiebehandling – dagtilbud 
Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet:

52, stk. 3, nr. 3 Børn og Unge Visitation: 2 – 3 uger, herefter ca. 
4 måneders ventetid
Hjemvist sag: 6 uger

Familiebehandling – døgntilbud
Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet:

52, stk. 3, nr. 4 Børn og Unge Beslutning og henvisning: 2 – 4 
uger. Ventetid afhænger af sted
Hjemvist sag: 6 uger

Aflastning
Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet:

52, stk. 3, nr. 5 Børn og Unge Beslutning: 2 -4 uger. 
Etablering af aflastning: 4 -6 
måneder, afhængig af barnets 
alder og funktion
Hjemvist sag: 6 uger

Fast kontaktperson
Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet:

52, stk. 3, nr. 6 Børn og Unge Beslutning og henvisning: 2 -3 
uger
Hjemvist sag: 6 uger

Frivillig anbringelse uden for 
hjemmet 
 Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet:

52, stk. 3, nr. 7 Børn og Unge Beslutning: 4 -6 uger. Herefter 
henvises til konkret sted og evt. 
ventetid.
Hjemvist sag: 6 uger

Praktiktilbud
Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet:

52, stk. 3, nr. 8 Børn og Unge Beslutning: 2 -3 uger.
Iværksættelse afhænger af hvor 
svært det er at finde egnet 
praktikplads 
Hjemvist sag: 6 uger

Anden hjælp, der har til formål 
at yde rådgivning, behandling 
mv. 
Sagsbehandlingstid efter §50 

52, stk. 3, nr. 9 Børn og Unge Beslutning: 4 -6 uger, afhængig 
af, hvad hjælpen består af. 

Hjemvist sag: 6 uger



undersøgelse er afsluttet:
Økonomisk støtte for at undgå 
anbringelse, fremme en 
hjemgivelse eller støtte en stabil 
kontakt
Sagsbehandlingstid efter §50 
undersøgelse er afsluttet:

52 a Børn og Unge 4 -6 uger

Hjemvist sag: 6 uger

Tilbud til de over 18-årige om 
efterværn

76 Børn og Unge 1 -2 måneder, forud for den 
unge bliver 17½ år

Hjemvist sag: 6 uger
Personlig hjælp og pleje 83, stk. 1, nr. 1 Visitation Pleje 1 – 3 hverdage

Hjemvist sag: Samme frist
Hjælp eller støtte til nødvendige 
praktiske opgaver i hjemmet

83, stk. 1, nr. 2 Visitation Pleje 10 hverdage

Hjemvist sag: Samme frist
Rehabilitering – praktisk hjælp § 83 a Visitation Pleje 10 hverdage

Hjemvist sag: Samme frist
Rehabilitering – personlig pleje § 83 a Visitation Pleje 1 – 3 hverdage

Hjemvist sag: Samme frist
Afløsning eller aflastning til 
ægtefælle, forældre eller andre 
nære pårørende

84 Visitation Pleje 5 – 10 hverdage

Hjemvist sag: Samme frist
Hjælp, omsorg eller støtte samt 
optræning og hjælp til udvikling 
af færdigheder

85 Handicap og Psykiatri 8 uger

Hjemvist sag: 6 uger
Tilbud om genoptræning til 
afhjælpning af fysisk 
funktionsnedsættelse forårsaget 
af sygdom

86, stk. 1 Visitation Pleje Aftaler om iværksættelse af 
træningen sker ud fra behov 
eller indenfor 15 hverdage efter 
bevillingen.

Hjemvist sag: Samme frist



Hjælp til at vedligeholde fysiske 
eller psykiske færdigheder

86, stk. 2 Visitation Aftaler om iværksættelse af 
træningen sker ud fra behov 
eller indenfor 15 hverdage efter 
bevillingen.

Hjemvist sag: Samme frist
Kontant tilskud til personlig og 
praktisk hjælp

95 Visitation Pleje 2 -4 uger

Hjemvist sag: samme frist
Personlig hjælpeordning 96 Handicap og Psykiatri 4 – 6 måneder

Hjemvist sag: 6 uger
Ledsagerordning 97 Handicap og Psykiatri 4 – 6 måneder

Hjemvist sag: 6 uger
Kontaktperson for døvblinde 98 Handicap og Psykiatri 4 – 6 måneder

Hjemvist sag: 6 uger

Lov om social service fortsat
Diabetes og Cøliaki 100 Visitation Pleje 6 uger

Hjemvist sag: Samme frist
Dækning af merudgifter 
generelt

100 Visitation Pleje 6 uger

Hjemvist sag: Samme frist
Tilbud af behandlingsmæssige 
karakter

102 Handicap og Psykiatri 2 – 3 uger

Hjemvist sag: Samme frist
Beskyttet beskæftigelse 103 Handicap og Psykiatri 4 – 6 måneder

Hjemvist sag: 6 uger
Aktivitets – og samværstilbud 104 Handicap og Psykiatri 4 – 6 måneder

Hjemvist sag: 6 uger



Midlertidige botilbud 107 Handicap og Psykiatri 4 – 6 måneder

Hjemvist sag: 6 uger
Længerevarende botilbud 108 Handicap og Psykiatri 4 – 6 måneder

Hjemvist sag: 6 uger
Hjælpemidler 112 Visitation Pleje 1-8 uger. 

Sagsbehandlingstiden kan 
afhænge af, hvor længe 
eksterne aktører er om at belyse 
sagen. Det kan f.eks. være egen 
læge.
Hjemvist sag: Samme frist

 Kropsbårne hjælpemidler 112 Visitation Pleje 1-8 uger.
Sagsbehandlingstiden kan 
afhænge af, hvor længe 
eksterne aktører er om at belyse 
sagen. Det kan f.eks. være egen 
læge.

Hjemvist sag: Samme frist
Støtte til forbrugsgoder 113 Visitation Pleje 1-8 uger. 

Sagsbehandlingstiden kan 
afhænge af, hvor længe 
eksterne aktører er om at belyse 
sagen. Det kan f.eks. være egen 
læge.
Hjemvist sag: Samme frist

Støtte til køb af bil (handicapbil) 114 Visitation Pleje 9 – 12 måneder

Hjemvist sag: Samme frist
Støtte til boligindretning 116 Visitation Pleje Afhængig af omfang

Skal laves om: 3-6 måneder

Hjemvist sag: Samme frist



Støtte til individuel befordring 117 Visitation Pleje 1 - 2 uger

Hjemvsit sag: Samme frist
Pasning af nærtstående med 
handicap eller alvorlig sygdom

118 Visitation Pleje 1 – 3 hverdage
Hjemvist sag: Samme frist

Pasning af døende i eget hjem 119 Visitation Pleje 1 – 3 hverdage

Hjemvist sag: Samme frist
Sygeplejeartikler og lignende til 
døende

122 Visitation Pleje 1 – 3 hverdage

Hjemvist sag: Samme frist
Fortsættelse af betaling for 
døgnophold

159 Børn og Unge Fastsættes i forbindelse med 
anbringelsen

Hjemvist sag: 6 uger
Fortsættelse af betaling for 
døgn- og udslusningsophold 
udover det 18. år 

160 Børn og Unge Fastsættes i forbindelse med 
plan

Hjemvist sag: 6 uger

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Lov om delpension
Delpension 5 Borgerservice 4 uger

Lov om integration af udlændinge
Afgørelse af tilbud om: 
- vejledning og opkvalificering
- virksomhedspraktik
- ansættelse med løntilskud

23 Jobcenter 14 dage



Afgørelse af tilbud om: 
- korte vejlednings- og 
afklaringsforløb
- særligt tilrettelagte projekter og 
uddannelsesforløb
- ordinære uddannelsesforløb
- særlige opkvalificerende forløb

23 a Jobcenter 14 dage

Afgørelse af tilbud om 
virksomhedspraktik

23 b Jobcenter 2 dage

Afgørelse af ansættelse med 
løntilskud

23 c Jobcenter 2 dage

Afgørelse af tilbud om 
mentorfunktion

23 d Jobcenter 14 dage

Godtgørelse for udgifter i 
forbindelse med tilbud

23 f Jobcenter 1 uge

Afgørelse af hjælp til: 
- deltagelse i særlige forløb
- transport
- værktøj, arbejdsredskaber og 
arbejdsbeklædning
- helt særlige 
undervisningsmaterialer
- egenbetaling i forbindelse med 
ophold på højskole

34 Jobcenter 14 dage

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. 
Afgørelse af personlig assistance 
til handicappede i erhverv mv. 

§§ 3, 4, 5, 14 og 15 Jobcenter 1 måned

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Genvurdering af klage i 66 ALLE – dvs. det fagområde, som 2 – 4 uger



fagområdet(herunder juridisk 
gennemgang)

har truffet afgørelsen, skal også 
vurdere afgørelsen. 

Videresendelse til klageinstans 66 Hvor afgørelse er truffet. Efter 
revurdering sendes sag enten til 
Ankestyrelsen eller 
Ankestyrelsens 
Beskæftigelsesudvalg. 

2 – 4 uger


