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Faxe Kommunes kvalitetsstandard for:
Støtteperson til forældremyndighedsindehavere i forbindelse med 
anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet efter servicelovens § 
54, stk. 1 og 2.

Om kvalitetsstandarder 
En kvalitetsstandard er Byrådets redskab til at skabe sammenhæng mellem 
det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. 
Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne til at udføre visitationer, der 
lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Det vil sige, at 
kvalitetsstandarderne bruges som led i den sagsbehandling, der fører frem 
til myndighedsafgørelsen jævnfør lovgivningen på området.

Derudover er formålet med kvalitetsstandarder at give et overordnet 
indtryk af indhold, omfang og udførelsen af de ydelser, som Faxe 
Kommune tilbyder.

1. Lovgrundlag Serviceloven § 54. 
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens 
indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges 
anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter 
§ 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter 
stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt 
muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til 
anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage 
omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i 
samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. 
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til 
forældrene. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravet om den særskilte 
plan for støtten til forældrene, jf. stk. 2, kan fraviges, og at forældrene i 
stedet tilbydes en helhedsorienteret plan for en eller begge forældre, når 
der er tale om forældre med komplekse og sammensatte problemer, 
hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der 
er et koordinationsbehov forbundet hermed. Forældrene skal give 
samtykke til, at den særskilte plan erstattes af en helhedsorienteret plan.

Der henvises desuden til vejledningsteksten.
2. Målgruppe Alle forældremyndighedsindehavere med børn eller unge, der er 

anbragt udenfor hjemmet. Støtten kan etableres, så snart en anbringelse 
indgår som en mulig foranstaltning. 

Det er forældremyndighedsindehaverens (herefter forælderene) 
opholdskommune, der bevilger en støtteperson og afholder udgifterne i 
forbindelse hermed.
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3. Formål Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har 
været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at 
varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel 
hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under 
anbringelsen. Der skal fastsættes en særskilt plan for støtten til 
forældrene.

Formålet med at tilbyde en støtteperson er:
 At styrke kontakten mellem forældrene og barnet under 

anbringelsen.
 At støtte forældrene i at håndtere deres følelser forbundet med 

anbringelsen.
 At hjælpe forældrene til at udfylde deres forældrerolle, herunder 

deres samvær med barnet under anbringelsen.
 At støtte forældrene i at varetage omsorgen for deres barn ved 

en eventuel hjemgivelse.
 At støtte forældrene i at arbejde med de udløsende faktorer i 

forhold til anbringelsen.

Støttepersonens opgaver er – ud over at understøtte formålet med 
tilbuddet:

 At styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet 
omkring barnet.

 At hjælpe med at forstå de spørgsmål, som måtte melde sig i 
forhold til den måde, det offentlige system fungerer på under en 
anbringelse. 

 At hjælpe til at forberede og evaluere møder og at hjælpe til at 
læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. 

 At understøtte forældrene i at løse de problemer, der har været 
medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes 
udenfor hjemmet.

4. Form og indhold

Jf. vejledning til loven, er det vigtigt, at:
 Det er et tilbud, som forældrene til anbragte børn frit kan vælge.
 At forældre selv kan vælge den konkrete støtteperson.
 At støttepersonen er uafhængig af forvaltningen.
 At støttepersonen er fleksibel.
 At støttepersonen har en vidensmæssig og personlig baggrund i 

forhold til de krav, der bør stilles til en støtteperson.

Støttepersonen fungerer ikke som bisidder og varetager ikke 
behandlingsmæssige opgaver. 
Støttepersonen og forældremyndighedsindehaver indgår selv aftaler om 
mødeform og hyppighed. Støtten tilrettelægges så fleksibelt som muligt 
af hensyn til familien.
Støtten kan fortsætte i en kortere periode efter endt anbringelse, hvor 
indsatsen nedtrappes.
Støtten kan ikke fortsættes efter den unges 18. år.

5. Visitation Når et barn eller en ung er på vej mod en anbringelse, sørger ansvarlig 
sagsbehandler for at drøfte tilbud om støtteperson med 
forældremyndighedsindehaver. Så frem denne ønsker en støtteperson, 
sender sagsbehandler sagen til leverandøren via et indstillingsskema. 

Kommunen fastsætter tidsforbruget for støttepersonen og kan i den 
forbindelse vurdere forældrenes behov, deres udbytte af støtten og 
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hvornår i anbringelsesforløbet, støtten ydes. 
Som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 undersøges familiens 
forhold og de forhold, der kan begrunde, at forældrene kan have behov 
for støtte.

Omfanget af støttepersonens opgaver og timer fastsættes under hensyn 
til sagens karakter, herunder fx hvor mange børn i familien er anbragt, 
om der er særlige udfordringer for forældrene, eller om det er en 
tvangsanbringelse.  

6. Sags-
behandlingstid

6 uger fra forberedelse af anbringelsen starter.

7. Leverandør I Faxe Kommune varetages  opgaven med støttepersonsforløb som 
hovedregl  af Socialcentret. Faxe Kommune har en liste med 
støttepersoner, der kan vælges hvis dette ønskes, men forældrene kan 
også selv udpege en ønsket person. 

Socialcentret varetager følgende opgave forbundet med tilbud om 
støtteperson:

 Invitere til og afholde opstartsmøde med forældre og 
sagsbehandler.

Familie- og Ungeindsatsen varetager følgende opgaver forbundet med 
tilbud om støtteperson:

 Oprettelse af sagen i  journalsystemet og kontrakt til støtteperson

8. Varighed, 
opfølgning og 
handleplan

Der skal foretages en konkret individuel vurdering, hvorefter der udmåles 
et antal timer pr. måned pr. anbragt barn. Efter en konkret individuel 
vurdering i den enkelte sag, kan timetallet øges via sagsbehandler og 
visitationsudvalget. 

Støtten ydes enten så længe anbringelsen løber, til målene i 
handleplanen er opnået, til forældrene frasiger sig støtten eller til den 
unge fylder 18 år. 

Der følges op hver 6. mdr. af relevant sagsbehandler.
Støttepersonen orienterer ansvarlig medarbejder hos FUI, hvis forældrene 
ikke bruger tilbuddet. 

Hvis forældrene takker ja til en støtteperson, udarbejdes enten en 
forældrehandleplan eller en helhedsorienteret plan for en eller begge 
forældre. Dette gøres, når der er tale om forældre med komplekse og 
sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer 
for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. 
Forældrene skal give samtykke til, at den særskilte plan erstattes af en 
helhedsorienteret plan jf. § 54, stk. 3. 

9. Forventninger 
og krav til 
borgeren

Det er frit for forældrene at tage imod tilbuddet eller ej.
Det forventes at forældrene mødes med støttepersonen og arbejder 
målrettet med deres fokuspunkter.
Det forventes at forældrene giver støttepersonen besked, så frem 
tilbuddet ikke længere ønskes.

10. Økonomi Alle støttepersoner aflønnes på baggrund af en fastsat timeløn. Deri 
tilskrives der feriepenge og kørselsgodtgørelse. Lønnen er fastsat efter 
overenskomst mellem Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Faxe 
Kommune.
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11. Klagemulig- 
heder

Forældremyndighedsindehaver kan indbringe kommunens afgørelse i 
forbindelse med forældrenes eventuelle valg af en støtteperson, der ikke 
kan godkendes af kommunen eller ikke er en del af kommunens korps til 
Ankestyrelsen, ligesom støttens omfang kan indbringes.

12. Egenbetaling Der er ikke hjemmel til at fastsætte egenbetaling.


