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Notat  

 

 

 

 

 

Svar på 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (Enhedslisten) 

vedr. økonomi, ansøgningssager, målgruppeafklaring og klage-

sager på Handicapcentret for Børn 

 

Byrådsmedlem Keld Hvalsø (Enhedslisten) har fremsat en række spørgsmål 

omkring Handicapcentret for Børn til besvarelse af Social- og Beskæftigel-

sesforvaltningen.  

 

De fremsatte spørgsmål er besvaret nedenfor.  

 

Spørgsmål 1:  

Hvor stort har budgettet været i Handicapcentret for Børn og Unge (HCB) i 

henholdsvis 2014, 2015, 2016, 2017?   

 

Svar:  

Udviklingen i Handicapcenteret for Børns budget i perioden 2014 til 2017 

fremgår af nedenstående oversigt. 

 

Udviklingen i Handicapcentret for Børns budget 2014-2017 

1.000 kr.  2014 2015 2016 2017 

Budget (2017-pl) 259.488 258.322 252.457 240.186 

Budget (løbende priser) 244.484 248.535 247.264 240.186 

Kilde: KMD Opus-økonomi 

 

Som det fremgår af oversigten er Handicapcentret for Børns budget faldet i 

perioden for 2014 til 2017.  

 

En væsentlig del af faldet er dog af ren teknisk karakter. Det dækker således 

over budgetomplaceringer, der er foretaget internt i Familier, Børn og Unge i 

forbindelse med, at der er tilbud under Familier, Børn og Unge, der gået fra 

at være takstfinansierede til rammefinansierede.  

 

Dette gælder især fra 2016 til 2017, hvor der sker en ændring i finansierin-

gen af ungetilbuddet Katrinebjerg. Indtil 2016 har tilbuddet været takstfinan-

sieret. Det vil sige, at Handicapcentret for Børn som myndighedscenter har 

betalt en takst til Ungdomscentret, som driver tilbuddet. Fra 2017 er Katrine-

bjerg omlagt til et rammefinansieret tilbud, hvilket indebærer, at Handicap-

centret ikke skal betale takst for brug af tilbuddet. Der er derfor overført et 
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budget på 10,9 mio. kr. fra Handicapcentret til Ungdomscentret, men tilbud-

det er opretholdt på samme niveau.  

 

På tilsvarende vis er der fra 2015 til 2016 sket en overflytning af budget på 

3,7 mio. kr. fra Handicapcentret for Børn til Center for Specialpædagogiske 

Børnetilbud.  

 

Ud over de tekniske budgetomplaceringer er der i perioden sket reduktioner 

som følge af de besparelser, der var indeholdt i budgetforliget for 2016. Det 

drejer sig i alt om 2,2 mio. kr. 

 

Spørgsmål 2:  

Hvor stort har overskuddet/underskuddet været på HCB i henholdsvis 2014, 

2015, 2016 og 2017? 

 

Svar: 

Regnskabet for 2017 er endnu ikke afsluttet. Det er derfor ikke på nuvæ-

rende tidspunkt muligt at opgøre over-/underskuddet i 2017. Det endelige 

regnskab for 2017 foreligger omkring 1. marts 2018. 

 

I nedenstående oversigt er regnskabsresultatet for Handicapcentret for Børn 

i perioden 2014 til 2016 opstillet.   

 

Positivt fortegn betyder overskud, mens negativt fortegn betyder underskud  

 

Regnskabsresultat: Overskud/underskud på Handicapcentret for Børn i 

perioden 2014 til 2016   

1.000 kr.  2014 2015 2016 

Regnskabsresultat (løbende priser) -19.511 -2.263 12.131 

Kilde: KMD Opus-økonomi 

 

Som det fremgår af oversigten havde Handicapcentret for Børn et stort un-

derskud i 2014.  

 

Underskuddet førte til iværksættelsen af en økonomisk genopretningsplan, 

der over to år skulle bringe økonomien i balance, samtidig med at Handicap-

centret for Børn skulle påbegynde en nedbringelse af den gæld, som centret 

havde fået.  

 

Det er på den baggrund overskuddet i 2016 skal ses. Trods overskuddet i 

2016 havde Handicapcentret for Børn ultimo 2016 fortsat en gæld på 9,643 

mio. kr., som forventes at blive udlignet med regnskabet for 2017. 

 



 

 

24. januar 2018 

Side 3 af 14 
Regnskabet for 2017 er dog endnu ikke afsluttet, og det kan derfor ikke på 

nuværende tidspunkt oplyses præcist, hvor stort et over-/underskud der bli-

ver i 2017. Det endelige regnskab foreligger, som nævnt overfor, omkring 1. 

marts 2018. 

 

Spørgsmål 3: Hvor mange ansøgninger har HCB haft til støtteforanstaltnin-

ger (alle typer) i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? 

 

Svar: 

I nedenstående oversigt er opstillet antallet af ansøgninger om støtteforan-

staltninger, der er modtaget på Handicapcentret for Børn i perioden 2014 til 

2016. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre tallene for 2017. 

 

Foranstaltninger efter Servicelovens paragraf 52 og 76 indgår ikke i neden-

stående. Det drejer sig eksempelvis om familiebehandling, aflastning, døgn-

anbringelse og støtte-kontaktperson m.fl.  For foranstaltninger efter § 52 og 

§76 gælder at disse også anvendes på udsatteområdet.   

 

Ansøgninger om støtteforanstaltninger modtaget på Handicapcentret 

for Børn i perioden 2014 til 2016 

Ansøgning om 2014 2015 2016 

Merudgiftsdækning  891 1.072 1.047 

Tabt arbejdsfortjeneste  472 501 464 

Timeafløsning, personlig hjælp, ledsagelse 
og vedligeholdelsestræning.  75 76 63 

Andet*  90 185 167 

Ansøgninger i alt 1.528 1.834 1.741 

Antal unikke børn i alt  972 1.077 1.026 

Kilde: KMD Sag/CSC Social 

*Dækker over eksempelvis ansøgninger om, visse hjælpemidler, konsulentbistand og dækning 

af udgifter til efterskoleophold m.v. 

 

Af oversigten fremgår, at det samlede antal modtagne ansøgninger er steget 

fra 2014 til 2015. I absolutte tal er der tale om en stigning på 306 sager, sva-

rende til 20 procent. Fra 2015 til 2016 er antallet af ansøgninger faldet med i 

alt 93 sager, hvilket svarer til et fald på 5 procent. 

 

Set over hele perioden er det samlede antal ansøgninger steget med 213 

sager, svarende til 14 procent.  

 

Stigningen skal bl.a. ses i lyset af den befolkningstilvækst, der har været i 

Aarhus Kommune. 

 

I forhold til de enkelte ansøgningskategorier er der antalsmæssigt sket den 

største stigning i antallet af ansøgninger om merudgiftsdækning.  
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Den største procentvise stigning er sket inden for kategorien ”Andet”. Her 

har der været en stigning på 85 procent. Andet er en samlet kategori, der 

bl.a. omfatter ansøgninger om, visse hjælpemidler og dækning af udgifter til 

efterskoleophold m.v. 

 

Antallet af ansøgninger opgøres pr. ansøgt ydelse. Det betyder, at såfremt 

forældrene har ansøgt om ydelser inden for flere af ansøgningskategorierne, 

eller hvis forældrene ansøger flere gange, indgår forældrene flere gange i 

opgørelsen. 

 

Til illustration heraf er i ovenstående oversigt således også opgjort antallet af 

unikke forældre, der har ansøgt om en eller flere ydelser. Det fremgår her, at 

der har været en mindre stigning fra 2014 til 2016 på i alt 6 procent.  

    

Spørgsmål 4:  

Hvor mange afslag (abs/ målt i procent i forhold til antallet af ansøgninger) 

har HCB givet til ansøgninger til støtteforanstaltninger (alle typer) i henholds-

vis 2014, 2015, 2016 (og 2017)? 

 

Svar: 

For at kunne svare på, hvor mange afslag på ansøgninger, der er givet af 

Handicapcentret for Børn, er i nedenstående oversigt opstillet antallet af an-

søgningsager, der er blevet sagsbehandlet og efterfølgende afsluttet i perio-

den 2014 til 2016.   
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Behandlede ansøgningssager på Handicapcentret for Børn, der er af-

sluttet i perioden 2014 til 2016  

Afgørelse på ansøgning  

2014 2015 2016 

Total  Procent  Total  Procent Total  
Pro-
cent  

Merudgiftsdækning             

Afslag  325           43  475 46 508 47 

Bevilling 321           42  401 39 459 42 

Delvis bevilling 115           15  150 15 116 11 

I alt  761        100  1.026 100 1.083 100 

Tabt arbejdsfortjeneste              

Afslag  143           35  177 36 169 36 

Bevilling 197           48  238 49 245 53 

Delvis bevilling 67           16  71 15 52 11 

I alt  407        100  486 100 466 100 

Timeafløsning, personlig 
hjælp, ledsagelse og vedlige-
holdelsestræning             

Afslag  37           62  37 49 27 43 

Bevilling 22           37  35 46 35 56 

Delvis bevilling 1             2  4 5 1 2 

I alt  60        100  76 100 63 100 

 
Andet**             

Afslag  27           41  72 42 75 43 

Bevilling 31           47  84 49 86 49 

Delvis bevilling 8           12  14 8 15 9 

I alt  66        100  170 100 176 100 

Samlet             

Afslag  532           41  761 43 779 44 

Bevilling 571           44  758 43 825 46 

Delvis bevilling 191           15  239 14 184 10 

I alt  1.294        100  1.758 100 1.788 100 

Kilde: KMD Sag/CSC Social 

Note: * Dækker over eksempelvis ansøgninger om visse hjælpemidler, konsulentbistand, og 

dækning af udgifter til efterskoleophold m.v. 

 

Som det fremgår ovenfor er det samlede antal behandlede ansøgningsager 

steget fra 1.294 sager i 2014 til 1.788 sager i 2016. Den største antalsmæs-

sige stigning er sket på ansøgninger om merudgiftsdækning, mens den stør-

ste procentvise stigning er sket for kategorien ”andet”. 
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I forhold til hvor mange afslag, der er givet er der samlet set en mindre stig-

ning i andelen af ansøgningerne, hvor der er givet et afslag. Fra 41 procent i 

2014 til 44 procent i 2016.  

 

Inden for de forskellige ydelseskategorier er andelen af afslag steget inden 

for samtlige kategorier med undtagelse af timeafløsning m.v., hvor der er et 

markant fald i andelen.   

 

I forhold til de sager, hvor der er givet bevilling til en ydelse, er der samlet 

set sket en stigning i antallet af ansøgninger, hvor den ansøgte ydelse er 

blevet bevilliget fuldt ud, mens andelen af sager, hvor det ansøgte er blevet 

delvist bevilliget, er faldet.  

 

Spørgsmål 5:  

Hvor mange af de forældre, som har fået afslag på en ansøgning til støtte-

foranstaltninger har anket afgørelsen til ankestyrelsen (abs/målt i procent i 

forhold til alle ansøgninger)? 

 

Svar:  

Forældre kan klage til Ankestyrelsen over alle afgørelser, der træffes af Han-

dicapcentret for Børn. Dette betyder, at man som forældre både kan klage 

over en afgørelse om afslag på en ansøgning og på en afgørelse om delvis 

bevilling af den ansøgte ydelse.  

 

Ankestyrelsen offentliggør årligt en statistik over antallet af klagesager be-

handlet i Ankestyrelsen og Ankestyrelsens afgørelse i disse sager. Der er 

endnu ikke offentliggjort en statistik for 2017.  

 

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne antallet af de klagesager, der 

er behandlet i Ankestyrelsen med antallet af afgørelser, der er truffet af Han-

dicapcentret for Børn.  

 

Dette skyldes for det første, at der kan være en tidsforskydning mellem 

årene som følge af sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen. Således vil der 

være sager, hvor Handicapcentret for Børns afslag på ansøgningen og for-

ældrenes klage herover sker i et år, men selve behandlingen af sagen og 

Ankestyrelsens afgørelse herom først blive afsluttet i det efterfølgende år.  

 

For det andet er det i Ankestyrelsens statistik ikke muligt at foretage en enty-

dig udskillelse af klager, der vedrører afgørelser på handicapområdet og af-

gørelser på udsatteområdet.  

 

Nogle af de paragraffer, der fremgår af Ankestyrelsens opgørelse, anvendes 

og behandles således både på handicapområdet og på udsatteområdet.   

 



 

 

24. januar 2018 

Side 7 af 14 
Der er dog nogle ydelser, der entydigt hører under Handicapcentret for Børn. 

Antallet af klager, der omhandlede disse ydelser, og som er sendt til be-

handling i Ankestyrelsen, er opstillet nedenfor.    

 

Klager afgjort i Ankestyrelsen vedrørende ydelser henhørende under 

Handicapcentret for Børn i perioden 2014 – 2016* 

Ydelseskategorier 2014 2015 2016 

 
Merudgiftsydelse 197 210 77 

 
Tabt arbejdsfortjeneste 104 136 47 

 Timeafløsning, personlig hjælp, ledsagelse 
og vedligeholdelsestræning      7 22 21 

I alt  308 368 145 

Kilde: Ankestyrelsens klagestatistik 

* Dækker alene afgørelser i sager, hvor ydelsen (paragraffen) hører entydigt under Handicap-

centret for Børn. 

 

Af oversigten fremgår, at inden for de opstillede ydelseskategorier er antallet 

af klager faldet markant fra 2015 til 2016. Der er samlet set tale om en hal-

vering fra 2014 til 2016.  

   

Spørgsmål 6:  

I hvor mange af de klagesager, som forældrene har sendt i til ankestyrelsen 

har forældrene fået medhold i deres klage i henholdsvis 2014, 2015, 2016 

og 2017? 

 

Svar:  

Som beskrevet i ovenstående svar på spørgsmål 5, er det ikke muligt at ud-

arbejde en udtømmende liste over de klager fra handicapområdet, der er 

sendt til afgørelse i Ankestyrelsen.  

 

Nedenfor er opstillet Ankestyrelsens afgørelser på klager omhandlede de 

ydelser, der entydigt hører under Handicapcentret for Børn for perioden 

2014 til 2016. Der foreligger endnu ikke tal fra Ankestyrelsen for 2017.  

 

Der findes i alt fire kategorier af afgørelser i Ankestyrelsen. 

 

• Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og der 

sker ingen ændringer for den, der har klaget. 

 

• Ændret: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og æn-

drer den. En ændring er ikke ensbetydende med, at den der klager 

får medhold i dennes klage. 
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• Hjemvist: Ankestyrelsen finder, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst. 

Sagen sendes derfor tilbage kommune til genbehandling med hen-

blik på, at der træffes en ny afgørelse i sagen. Det skal i denne for-

bindelse understreges, at kommunen godt kan komme frem til 

samme afgørelse. Som alle andre afgørelser kan denne afgørelse 

påklages til Ankestyrelsen.  

 

• Afvisning/henvisning: Sagen henhører ikke under Ankestyrelsens 

ansvarsområde eller at klagefristen er overskredet.  
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Afgørelser i Ankestyrelsen for Handicapcentret for Børn i perio-

den 2014 til 2016* 

Ankestyrelsesafgørelse 

2014 2015 2016 

Antal Procent** Antal  Procent** Antal  Procent**  

Merudgiftsydelse 

 Stadfæstet        130          66  
    
120          57  

       
49            64  

 Ændret          19          10        29          14  
         
7              9  

 Hjemvist          31          16        55          26  
       
17            22  

 Afvisning/henvisning          17            9          6            3  
         
4              5  

 Afgjorte sager i alt         197        100  
    
210        100  

       
77          100  

 Tabt arbejdsfortjeneste  

 Stadfæstet          75          72        82          60  
       
23            49  

 Ændret          11          11        20          15  
         
6            13  

 Hjemvist            9            9        27          20  
       
14            30  

 Afvisning/henvisning            9            9          7            5  
         
4              9  

 Afgjorte sager i alt         104        100  
    
136        100  

       
47          100  

 Timeafløsning, personlig hjælp og ledsagelse, vedligeholdelsestræning  

 Stadfæstet            4          57        16          70  
       
13            62  

 Ændret           -             -            1            4  
         
3            14  

 Hjemvist            2          29          5          22  
         
5            24  

 Afvisning/henvisning            1          14          1            4         -      

 Afgjorte sager i alt             7        100        23        100  
       
21          100  

Kilde: Ankestyrelsens klagestatistik 

* Dækker alene afgørelser i sager, hvor ydelsen (paragraffen) hører entydigt under Handicap-

centret for Børn. 

** Beregnet som andelen ud af det samlede antal afgjorte sager inden for den givne ydelseska-

tegori. 

 

I forhold til klager over afslag over merudgiftsydelser har Ankestyrelsen i 

2014 ændret Handicapcentret for Børns afgørelse i 10 procent af det sam-

lede antal afgjorte sager. Andelen af ændrede sager stiger i 2015 til 14 pro-

cent, hvorefter andelen i 2016 igen falder til at udgøre 9 procent af sagerne. 
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For så vidt angår klager over afslag på tabt arbejdsfortjeneste er der også 

her en stigning i andelen af ændrede sager. Fra 11 procent i 2014 til 15 pro-

cent i 2105. Herefter falder andelen af ændrede sager igen, og udgør i 2016 

i alt 13 procent af alle afgjorte sager,   

 

Endelig for så vidt angår klager over afslag på timeafløsning m.fl., er der fra 

2014 til 2016 en stigning i andelen af ændrede sager. Fra ingen sager i 2014 

til 3 sager i 2016 – svarende til en andel på 14 procent af de afgjorte sager 

på området  

  

Som nævnt ovenfor er Ankestyrelsens ændring af sagen ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at forældrene får fuldt medhold i deres klage. 

 

For så vidt angår andelen af sager, der hjemvises er der særligt for sager 

om tabt arbejdsfortjeneste en markant stigning. Fra 9 procent af sagerne i 

2014 til 30 procent i 2016. Der er også en stigning i andelen af hjemviste sa-

ger på merudgiftsområdet. Om end den procentvise stigning ikke ligeså stor 

er der i 2016 dog 22 procent af sagerne, der hjemvises til genbehandling på 

Handicapcentret for Børn. På området for timeafløsning m.fl. er andelen af 

hjemviste sager faldet lidt. Dette skal dog også ses i lyset af, at der er tale 

om et meget lille antal sager. 

 

Spørgsmål 7:  

Hvor mange børn og unge med handicap er blevet målgruppeafklaret og i 

forhold til hvilke bestemmelser (paragraffer) i henholdsvis 2014, 2015, 2016 

og 2017? 

 

Svar:  

En sag sendes til målgruppeafklaring på Handicapcentret for Børn, når føl-

gende forhold gør sig gældende:  

 

• Når der er en mistanke om, at barnet/den unge har en betydelig og 

varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en ind-

gribende kronisk eller langvarig lidelse og der er behov for støtte i 

forhold til funktionsnedsættelsen.  

 

• Når familien ansøger om dækning af nødvendige merudgifter efter 

serviceloven § 41 eller tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 

42.  

 

I nedenstående oversigt er opstillet antallet af unikke børn og unge, der ble-

vet målgruppeafklaret på Handicapcentret for Børn i perioden 2015-2017. 

Der findes ikke tal for 2014.  
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Det fremgår af oversigten, at det samlede antal børn og unge, der er blevet 

målgruppeafklaret er faldende fra 2015 til 2017. I alt er der tale om et fald på 

167 unikke børn og unge. 

 

For så vidt angår konklusionen på målgruppeafklaringen er der tale om et 

mindre fald i andelen af børn og unge, der falder inden for målgruppen. Fra 

61 procent i 2015 til 58 procent i 2017.   

 

Der findes ingen opgørelse af målgruppeafklaringen fordelt på enkeltpara-

graffer. 

 

Unikke børn og unge, der er blevet målgruppeafklaret på Handicapcentret 
for Børn 2015-2017 

Målgruppe 
2015 2016 2017 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

I målgruppen  365              61 
          

308 
  

            
64 

  

        
248 

  

             
58 

  

Ikke i målgruppen 
 

231 
 

             39  
          

171 
  

            
36 

  

        
181  

 

             
42  

 

I alt  596 100  479 100  429 100  

Kilde: KMD Sag/CSC Social 

 

Spørgsmål 8: 

Hvor mange af de forældre, som har fået afslag på, at deres barn er i mål-

gruppen på handicapcentret (”ikke vores målgruppe”) har klaget til ankesty-

relsen i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? 

 

Svar:  

Det er ikke muligt, at foretage en separat opgørelse af, hvorvidt en klage til 

Ankestyrelsen dækker over, at forældrene har fået afslag begrundet i ikke at 

tilhøre målgruppen for den ansøgte ydelse.  

 

Det kan alene opgøres, hvor mange klager over afgørelser, der er fremsendt 

til behandling i Ankestyrelsen fordelt på de enkelte paragraffer – se svar på 

spørgsmål 5 ovenfor.  

 

En klage over en afgørelse inden for de enkelte paragraffer kan dels dække 

over et afslag på ansøgningen, fordi barnet/den unge ikke vurderes at tilhøre 

målgruppen. Men en klage kan også dække over, at barnet/den unge er i 

målgruppen, men hvor forældrene klager over et afslag på enten selve ydel-

sen eller over omfanget heraf. 
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Det skal i forbindelse med målgruppeafklaringen understreges, at selvom 

Handicapcentret for Børn tidligere har vurderet, at barnet/den unge ikke til-

hører målgruppen for den ansøgte ydelse, kan sagen sendes til fornyet mål-

gruppeafklaring, hvis der kommer nye oplysninger som beskriver en betyde-

lig ændring i barnets/den unges funktionsniveau.   

 

Det skal endvidere understreges, at uagtet om barnet/den unge vurderes at 

være i målgruppen for ydelser fra Handicapcentret for Børn eller ej, har for-

ældrene altid mulighed for at søge råd og vejledning hos Handicapcentret for 

Børn og vil ligeledes kunne ansøge om en ydelse.    

 

Spørgsmål 9:  

Hvor mange af de forældre, som har klaget til Ankestyrelsen over, at deres 

barn ikke er placeret i målgruppen på handicapcentret (”ikke vores mål-

gruppe”) har fået medhold i deres klage i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 

2017? 

 

Svar: 

Det er ikke muligt at opgøre antallet af sager, hvor forældrene af Ankestyrel-

sen har fået medhold på deres klage over ikke at kunne få en ydelse be-

grundet i ikke at tilhøre målgruppen herfor. Se endvidere svar på spørgsmål 

8 ovenfor. 

 

Spørgsmål 10:  

Hvor mange af de sager, hvor HCB har målgruppeafklaret til "ikke vores mål-

gruppe", har HCB oversendt ansøgningerne til andre kommunale ”siloer” in-

den for og uden for rådmandens afdeling som fx. Familiecentret i henholds-

vis 2014, 2015, 2016 og 2017? 

 

Svar: 

Såfremt Handicapcentret for Børn vurderer, at barnet/den unge ikke tilhører 

målgruppen for den ansøgte ydelse, foretager Handicapcentret for Børn en 

vurdering af hvilken kommunal eller ikke-kommunal afdeling/instans sagen, i 

givet fald vil kunne henhøre under, og i den forbindelse rådgives familien 

herom. 

  

I processen og ved vurderingen af, om et barn/en ung er målgruppen for 

Handicapcentret for Børn, vil der som oftest blive afholdt møder med alle 

dem, der er omkring barnet, og som kan bidrage til at støtte forældrene og 

barnet/den unge. Dette omfatter oftest Børn og Unge, da de er i kontakt med 

de fleste af de børn og unge, der kommer på Handicapcentret for Børn.  

 

Der vil i tilfælde af, at barnet/den unge ikke vurderes at være omfattet af 

målgruppen ikke ske en formel overdragelse af sagen til Børn og Unge. 
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Det betyder ikke, at der ikke afholdes netværksmøder, eller at der ikke pågår 

en dialog, men at Børn og Unge fortsætter deres arbejde med børnene, uan-

set om børnene er målgruppen for Handicapcentret for Børn eller ej 

 

Handicapcentret for Børn tilstræber altid at følge sagerne til dørs ved en 

overlevering. Såfremt det vurderes, at barnet/den unge ikke er i målgruppen, 

vil der, alt efter behov, være mulighed for, at en rådgiver fra Handicapcentret 

for Børn i en kortere periode vedbliver som aktiv i sagen og varetager en ko-

ordinerende opgave i form af eksempelvis facilitering af netværksmøder 

m.m. Dette for at sikre, at de aftaler, der er omkring barnet, forsætter, og 

overleveringen understøttes bedst muligt.  

 

Hvis der er behov for en yderligere indsats i form af et råd-og vejledningsfor-

løb til familierne, vil dette blive bevilliget af Handicapcentret for Børn - også 

selv om barnet ikke tilhører målgruppen. Dette for at sikre, at familierne får 

den støtte og vejledning, de har behov for, for at kunne støtte deres barn.  

 

Hvis der er behov for en indsats efter serviceloven omkring et barn, der er 

vurderet til ikke at være i målgruppen for Handicapcentret for børn, overleve-

res sagen, i dialog med forældrene, til Familiecentret.  

 

Hvor mange sager, der oversendes og til hvilke afdelinger, findes der ingen 

opgørelse af. 

 

Spørgsmål 11:  

Hvor lang tid har afklaringerne/oversendelserne til andre afdelinger taget, 

når HCB har målgruppeafklaret ansøgningerne til "ikke vores målgruppe" - i 

henholdsvis 2014, 2015, 2016 (og 2017)? 

 

Svar:  

Handicapcentret for Børn arbejder altid på, at alle sager, hvor barnet/den 

unge ikke falder inden for målgruppen for den ansøgte ydelse, oversendes til 

afklaring i andre afdelinger hurtigst muligt. 

  

Der findes imidlertid ikke en opgørelse over, hvor lang tid afklarin-

gerne/oversendelserne fra Handicapcentret for Børn har taget.   

 

Det skal understreges, at såfremt det vurderes, at barnet/den unge har be-

hov for støtte fra en anden afdeling, vil Handicapcentret for Børn varetage 

sagsbehandlingen i sagen, indtil en eventuel oversendelse er gennemført, 

så familien ikke står i en periode uden en rådgiver.  

 

Særligt i forhold til de sager, der oversendes fra Handicapcentret for Børn til 

Familiecentret, gælder, at hvis familien er bevilget støtte, eller det vurderes, 

at der er behov for udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, vil en over-

dragelse ikke stoppe processen omkring den bevilligede støtte eller forsinke 
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udarbejdelsen, den børnefaglige undersøgelse. Den børnefaglige undersø-

gelse vil i givet fald blive opstartet på Handicapcentret for Børn. 


