
Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område

Hvorfor serviceniveauer?
Det konkrete formål med serviceniveauer er at fastsætte generelle vejledende niveauer for tildeling
af støtte til udsatte børn, unge og familier. 

Administration af serviceniveauer
Serviceniveauer fastlægger som udgangspunkt kommunens administrative praksis på området. De
enkelte serviceniveauer er alle udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på området. Alle 
sager behandles dog fortsat ud fra et individuelt skøn og serviceniveauerne skal derfor ses som en
guideline til sagsbehandlerne.

Det er vigtigt, at serviceniveauerne altid administreres i sammenhæng med den vedtagne faglige 
praksis i Center for Børn og Unge, herunder de faglige metoder, der kan anvendes til vurdering af 
børn og unges behov for foranstaltninger. Serviceniveauerne må for eksempel ikke forårsage, at et
barns støttebehov undervurderes og tidlig indsats nedprioriteres.

Henvendelser og ansøgninger om støtte efter servicelovens kapitel 11 behandles efter 
forvaltnings-, service- og retssikkerhedslovens regler og frister. 

Liste over serviceniveauer
De serviceniveauer, der indtil videre er vedtaget i Børneudvalget, omhandler:

1. Aflastning
2. Psykologsamtaler
3. Støtteperson
4. Ekstern kontaktperson
5. Advokatbistand
6. Anbringelsessted
7. Psykologsamtaler i efterværn
8. Økonomisk tilskud til efterskoleophold
9. Fast Kontaktperson i SKP-huset

1. Aflastning 
Formål Formålet med aflastning er:

- at aflaste familien
- at støtte forældre i opdragelsen af barnet
- at give børn og unge voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et 
andet miljø.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 5.
Målgruppe Børn og unge under 14 år, hvor forældre og/eller barnet har et 

særligt behov for særlig støtte

Tildelingskriterier Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af 
belastning i og omkring den unge/barnet baseret på en 
helhedsvurdering af beskyttelses-/ og risikofaktorer.

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig
undersøgelse samt i videst muligt omfang være afholdt et 
netværksmøde henblik på afdækning af ressourcer i netværket.



Af den børnefaglige undersøgelse skal det fremgå, at barnet eller 
den unge er i en truet position eller i risiko.

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen 
med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets/
den unges særlige behov for støtte.

Indhold Aflastning omfatter pædagogiske og sociale aktiviteter, der 
understøtter barnets socialisering. Ydelsen har til hensigt at give 
barnet den optimale omsorg via samvær og nærværende kontakt 
med barnet ofte suppleret med oplevelser, som barnet ellers ikke 
ville have fået. Effekten tilstræber at give barnet og forældrene 
øget grad af overskud og trivsel i hverdagen.

Ydelsen omfatter ikke aflastning til børn med handicapspecifikke 
funktionsnedsættelser

Levering/omfang Som udgangspunkt benyttes der primært lokale 
netværksplejefamilier, plejefamilier eller institutioner med 
partnerskabsaftale.

Godhavn afholder aflastning hver 14. dag -svarende til hver 2. 
weekend. Nogle af børnene er der hver 2. weekend -andre hver 4. 
weekend. Herudover er der en uges sommerferie (man-fre , 
hvilket tæller 4 døgn) og en vinterferie (ma-fre hvilket tæller 4 
døgn)

Aflastning ydes som udgangspunkt i omfanget fra to døgn om 
måneden og op til fire døgn om måneden svarende til maksimalt 
48 døgn om året inklusiv ferie. 

Der ydes som udgangspunkt ikke økonomisk støtte til transport af 
barnet til aflastning, når aflastning finder sted inden for 
kommunens grænser eller inden for 25 km fra bopæl.

Egenbetaling Ydelsen omfatter ikke egenbetaling.

2. Psykologsamtaler
Formål Formålet med psykologsamtaler er:

- at sikre barnets udvikling
- at behandle
- at bearbejde sorg og krise og traumer

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr.3.
Målgruppe Børn og unge under 18 år 

Børn/unge kan, som udgangspunkt, først tilbydes 
psykologsamtaler fra ca 12 års alderen.

Tildelingskriterier Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af 
belastning i og omkring den unge/barnet baseret på en 
helhedsvurdering af beskyttelses-/ og risikofaktorer.

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en 
børnefaglig undersøgelse og i videst muligt omfang være afholdt 
et netværksmøde henblik på afdækning afdækning af ressourcer i 
netværket. 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det fremgå, at barnet eller 
den unge er i en truet position eller i risiko.



Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen 
med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets/
den unges særlige behov for støtte.

Indhold Der kan tilbydes:

• Samtaler med henblik på at sikre barnets udvikling
• Samtaler med henblik på at behandle
• Samtaler med henblik på at bearbejde sorg og krise og 

traumer, der ikke kan behandles efter henvisning fra egen 
læge 

Der lægges vægt på, at individuelle samtaleforløb skal have en 
klar sammenhæng med den samlede familiesituation, da langt de 
fleste problemstillinger opstår og skal løses i familiekonteksten. 

Levering/omfang Der ydes ikke økonomisk støtte til transport af barnet/den unge 
når psykologsamtalerne finder sted inden for kommunens grænser
eller inden for 25 km fra bopæl.

Der bevilges 5 samtaler, der evalueres efter 3 måneder. Her tages 
der stilling til om forløbet kan afsluttes eller om der er behov for 
yderligere samtaler. Efter en konkret vurdering kan der bevilges 5 
yderligere samtaler. Er det åbenbart, at der er risiko for alvorlig 
mistrivsel kan der i stedet bevilges 10 samtaler. Disse skal 
afholdes indenfor de næste 6 måneder.

Der kan i visse tilfælde ydes samtaleforløb af længerevarende 
karakter hvis der er et dokumenteret behov for specialiseret 
behandling.

Der udarbejdes en kort skriftlig status i forbindelse med opfølgning
og en afsluttende statusskrivelse ved afslutning af forløbet. 

Samtalens varighed er i udgangspunktet 50 minutter.
Der henvises kun til samtaleforløb hos kommunens egne 
psykologer.

Egenbetaling Ydelsen omfatter ikke egenbetaling.

3. Støtteperson 
Formål Formålet er, at støtte, lytte og vejlede forældrene i forbindelse 

med barnets anbringelse.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 54
Målgruppe Alle forældremyndighedsindehavere til børn og unge, 

• hvor der er truffet beslutning om anbringelse af barnet eller
den unge udenfor hjemmet.

• hvor barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet.

Tildelingskriterier Tilbuddet gælder alle i målgruppen, uanset om barnet eller den 
unge er anbragt med eller uden samtykke.

Indhold Støttepersonens opgave er:
 At støtte og hjælpe forældrene til at acceptere, at deres barn 



er anbragt.
 At hjælpe forældrene til at forstå, hvordan det offentlige 

system fungerer.
 At hjælpe med forberedelse og evaluering af møder samt 

hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale om 
anbringelsen.

 At hjælpe til, at styrke forældrenes samarbejde og involvering i
arbejdet omkring deres barn med såvel anbringelsessted som 
kommunen.

 At støtte forældrene så vidt muligt i at løse de problemer, der 
har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte 
anbringes uden for hjemmet.

 At medvirke til, at kontakten mellem forældrene og barnet 
styrkes.

Forældrene kan udover støttepersonen også have en eventuel 
bisidder.

Støtten omfatter ikke varetagelse af opgaver af 
behandlingsmæssig karakter.

Levering/omfang Tilbuddet er gældende fra der træffes beslutning om anbringelse 
og under hele anbringelsesforløbet. Opgaven kan fortsætte i en 
kortere periode efter hjemgivelsen.

Forældrene kan frit vælge en støtteperson ud fra en liste over 
kvalificerede støttepersoner, som kommunen har udarbejdet. Der 
er tale om eksterne støttepersoner, som er uafhængige af Center 
for Børn og Unge.

Støttepersonen skal have kompetencer i forhold til de krav, der 
stilles til en støtteperson.

Forældrene kan være med til at pege på en mulig støtteperson, 
som ikke fremgår på kommunens liste. Center for Børn og Unge 
kan dog afvise den støtteperson, som forældrene selv peger på, 
hvis det vurderes, at personen ikke har de nødvendige 
kompetencer. 

Det er ikke hensigten, at nære familiemedlemmer eller andre fra 
forældrenes nære personlige netværk udpeges som støtteperson. 
Der skal foretages en konkret vurdering af, om den udpegede 
person er egnet som støtteperson.

Kommunen fastsætter tidsforbruget for støttepersonen. Der kan 
max. bevilges 6 timer om måneden incl. transporttid. Der kan ikke
ske overførsel af uforbrugte timer til kommende måned. 

Opgaven skal tilrettelægges i forlængelse af de møder, der er 
tilrettelagt.

Aflønning af støtteperson:
Max kr. 250,00 i timen. 
Transportgodtgørelse afregnes særskilt efter statens laveste takst.

Egenbetaling Ingen egenbetaling.



4. Ekstern kontaktperson
Formål Formålet med tilbuddet er at barnet sikres fortsat trivsel og udvikling

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2
Målgruppe • Unge under 18 år

• Unge i alderen fra 18 - 22 år, der er bevilliget efterværn efter 
§ 76.

Tildelingskriterier I Gribskov Kommune bevilges der kun interne kontaktpersoner.

I konkrete tilfælde kan eksterne kontaktpersoner bevilges, hvis det 
har afgørende betydling for barnets eller den unges fortsatte trivsel 
og udvikling.

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 
undersøgelse samt i videst muligt omfang være afholdt et 
netværksmøde henblik på afdækning af ressourcer i netværket.

Af den børnefaglige undersøgelse skal det fremgå, at barnet eller den
unge er i en truet position eller i risiko.

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med
overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets/ den 
unges særlige behov for støtte.

Indhold Der kan udpeges en fast kontaktperson for barnet eller den unge 
eller for hele familien. 

En fast kontaktperson kan spænde fra en begrænset støttefunktion i 
forhold til f.eks. skolegang til en mere omfattende støttefunktion, der
kan yde vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges 
livssituation. Kontaktpersonen kan således udfylde flere forskellige 
funktioner alt efter, hvad den unge har behov for.

Levering/omfang Der tildeles som udgangspunkt max 3 ugentlige timer til 
kontaktperson.

Kontaktpersonen udarbejder en kort skriftlig status i forbindelse med 
opfølgning og en afsluttende statusskrivelse ved afslutning af 
forløbet.  

  Kontaktpersonen honoreres i udgangspunktet med kr. 250,00 ppr. 
time. Honoreringen dækker enhver form for ydelse til pension, ferie, 
m.m. 
   
  Befordringsgodtgørelse ydes efter statens lave kilometertakst

Egenbetaling Ydelsen omfatter ikke egenbetaling.



5. Advokatbistand
Formål Formålet er, at forældre og unge er sikret advokatbistand i 

verserende sager

Lovgrundlag Lov om Social Service § 72, stk 1-3.

Målgruppe • Forældremyndighedsindehavere og plejeforældre
• Forældre uden forældremyndighed
• Unge, der er fyldt 12 år
• Plejeforældre

Tildelingskriterier Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens 
indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand 
under en sag om:

• gennemførelse af en undersøgelse efter § 51, 
• anbringelse uden for hjemmet efter § 58, 
• opretholdelse af en anbringelse efter § 62, 
• gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling 

efter § 63, 
• videreførelse af en anbringelse efter § 68 a, 
• godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3, 
• ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3 eller 4, jf. § 

58, 
• afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, 
• brev og telefonkontrol efter § 123, stk. 2, 
• anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner og på delvis 

lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 
1, og 

• tilbageholdelse efter § 123 c. 
• Ny paragraf fra 1.10: sager om ændring af 

anbringelsessted

Kommunalbestyrelsen skal endvidere tilbyde:
forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og 
plejeforældrene gratis advokatbistand under en sag om 

• flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, 
stk. 4. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den af forældrene, der ikke har 
forældremyndigheden gratis advokatbistand i sager om

• afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5
• brev- og telefonkontrol efter § 123, stk. 2

Der kan ikke ydes gratis advokatbistand før der er truffet 
beslutning om indkaldelse til et møde i Børn- og ungeudvalget.

Indhold Indholdet i ydelsen er gratis advokatbistand.

Parterne kan udover advokaten benytte en eventuel bisidder.

Levering/omfang Som udgangspunkt ydes gratis advokatbistand inden for 
retskredsen.



Ydelsen omfatter ikke refusion af rejseudgifter til advokater valgt 
uden for retskredsen jævnfør Retsplejelovens §§ 333 og 334 

Egenbetaling Hvis der vælges en advokat udenfor retskredsen vil der 
forekomme en egenbetaling til dækning af advokatens 
rejseudgifter.

6. Anbringelsessted
Formål Formålet med brug af lokale anbringelsessteder er at bevare 

barnets/den unges tilknytning til lokale arenaer: Forebygge skoleskift, 
bevare relationer i familien, fritidsrelationer, mv. Formålet er endvidere
at danne grundlag for en tæt og koordineret opfølgning.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 66 og § 68b 
Målgruppe Unge under 18 år, hvor der er vurderet anbringelsesgrundlag efter §52 

stk. 3 nr. 7

Tildelingskriterier Som udgangspunkt anbringes barnet/den unge på lokale godkendte 
anbringelsessteder (Gribskov eller omegnskommuner). Gribskov 
kommune anvender som udgangspunkt lokale plejefamilier, egne 
værelser eller kollegier, opholdssteder eller døgninstitutioner, som er 
placeret i Gribskov Kommune eller i en omegnskommune. Lokale 
anbringelsessteder anvendes for at understøtte barnet/den unges 
forankring i lokale arenaer og familien jf. formål.

I enkelte tilfælde kan det vurderes nødvendigt at anvende 
anbringelsessteder udenfor Gribskov og omegnskommune. Dette kan 
f.eks. være tilfældet, hvis der er særlige krav til anbringelsesstedet, 
som lokale anbringelsessteder ikke kan imødekomme. 

Indhold Gribskov Kommune indgår partnerskaber med lokale 
anbringelsessteder. Partnerskaberne danner grundlag for et fagligt 
netværk baseret på et gensidig forpligtende samarbejde. Det faglige 
netværk muliggør en tæt og koordineret opfølgning til fordel for 
borgeren.

Levering/omfang Ikke relevant

Egenbetaling Ikke relevant

7. Psykologsamtaler i efterværn
Formål Formålet med at tilbyde psykologsamtaler med henblik på at 

understøtte et selvstændig voksenliv. Samtaler der specifikt henfører 
til bearbejdning af den unges opvækstvilkår.

Lovgrundlag Lov om Social Service § 76, stk. 3, nr.4.
Målgruppe Unge i alderen fra 18 - 22 år, der er bevilget efterværn efter §76, der 

er eller var anbragt udenfor hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18 
år. 

Tildelingskriterier Som udgangspunkt henvises unge over 18 år til egen læge, med 
henblik på en henvisning til psykologsamtaler via sygesikring.

Hvis den unge ikke opfylder betingelserne for bevilling af 



psykologsamtaler via sygesikring og hvis andre tilbud ikke kan træde 
i stedet, kan der bevilliges psykologsamtaler via serviceloven. 

Samtalerne tildeles, hvis det vurderes, at samtalerne i særlig grad 
bidrager til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den 
unge. 

Inden bevilling af psykologsamtaler skal det vurderes, om kriterierne 
for §76, stk.3 er opfyldt.

Indhold Udviklingsstøttende samtaler med henblik på at understøtte et 
selvstændig voksenliv. 

Levering/omfang Der bevilges 5 samtaler, der evalueres efter 3 måneder. Her tages 
der stilling til om forløbet kan afsluttes eller om der er behov for 
yderligere samtaler. 

Der bevilges maksimalt 5 yderligere samtaler. Disse skal afholdes 
indenfor de næste 3 måneder.

Der udarbejdes en kort skriftlig status eller afslutningsrapport efter 3 
måneder og en egentlig forløbsbeskrivelse ved 6 måneders 
evaluering.

Samtalens varighed er i udgangspunktet 50 minutter.

Der henvises kun til samtaleforløb hos kommunens egne psykologer 
medmindre den unge er anbragt i en anden kommune.

Egenbetaling Ikke relevant

8. Økonomisk tilskud til efterskoleophold
Formål Formålet er, at:

- den økonomiske støtte til efterskoleophold imødekommer den 
unges særlige behov for støtte.
- udvikle den unges sociale og uddannelsesmæssige kompetencer 
og give den unge et miljøskifte.
 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 a stk 1 nr 1 jvf.  § 52 a stk 2 samt § 52 a 
stk 1 nr 2.

Målgruppe Børn og unge under 18 år, hvor den økonomiske ydelse til 
efterskoleophold er af væsentlig betydning af hensyn til den unges 
særlige behov for støtte.

Tildelingskriterier Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af 
belastning i og omkring den unge baseret på en helhedsvurdering af 
beskyttelses-/ og risikofaktorer.

Inden bevilling af foranstaltningen skal det vurderes konkret, om der 
skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse for at kunne behandle 
ansøgningen. Hvis der laves en børnefaglig undersøgelse, skal den 
pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed kan 
bidrage til løsning af den unges særlige behov for støtte.

Det er en forudsætning, at efterskoleopholdet ikke kan bevilges efter 
Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

De økonomiske forhold hos forældrene eller prisen på et 



efterskoleophold, er ikke i sig selv et tilstrækkeligt grundlag for at 
bevilge det økonomiske tilskud til efterskoleopholdet.

Den økonomiske støtte bliver givet på baggrund af en vurdering af 
forældrenes evne til at afholde udgiften med udgangspunkt i en 
økonomisk trangsvurdering, samt en vurdering af udgiftens størrelse.

Indhold Efterskoleopholdet skal tilrettelægges efter den unges særlige behov
og skal grundlæggende indeholde et relevant undervisningstilbud og 
fritids-/aktivitetsmuligheder. 

Efterskolen skal være indstillet på, at indgå i det individuelt 
tilrettelagte samarbejde omkring den unge i forhold til forældre og 
den kommunale myndighed. 

Levering/omfang Bevillingen til efterskoleophold gives som hovedregel for 1 skoleår ad
gangen, men kan forlænges efter konkret vurdering. Som 
udgangspunkt, kan der maksimalt ydes tilskud til efterskoleophold i 2 
år. 
Bevillingen kan som udgangspunkt gives til og med 9. klasse.

Egenbetaling Ikke relevant

9. Fast kontaktperson i SKP-huset
Formål Formålet med tilbuddet er at sikre den unges fortsatte trivsel og 

udvikling

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2
Målgruppe • Unge i alderen 12-18 år

• Unge i alderen fra 18 - 22 år, der er bevilget efterværn efter §
76.

Tildelingskriterier I Gribskov Kommune kan der bevilges interne kontaktpersoner. Disse 
kontaktpersoner er altid tilknyttet SKP-huset i Græsted. 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 
undersøgelse samt i videst muligt omfang være afholdt et 
netværksmøde med henblik på afdækning af ressourcer i netværket.

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med
overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af den unges 
særlige behov for støtte. 

En kontaktperson i Gribskov kommune kan tildeles ud fra tre 
modeller, som er beskrevet nedenfor. Tildelingen baseres på en 
konkret og individuel socialfaglig vurdering.



Indhold Der kan tildeles en fast kontaktperson for den unge fra 12 år. 

En fast kontaktperson kan spænde fra en begrænset støttefunktion til
en mere omfattende støttefunktion, der kan yde vejledning og støtte 
i forhold til hele den unges livssituation. Kontaktpersonen kan således
udfylde flere forskellige funktioner alt efter, hvad den unge har behov
for. I Gribskov kommune vil støtten altid have særligt fokus på at 
fastholde den unge i uddannelse. 

I Gribskov kommune arbejder kontaktpersonerne både med de unge i
individuelt relationsarbejde og i gruppeforløb. I gruppeforløbene yder 
kontaktpersonerne vejledning og støtte til de unge. Kontaktpersonen 
faciliterer gruppesamtaler, som arbejder med de unges udfordringer i
fællesskab. Der etableres i SKP-huset åbne ungegrupper, hvor alle de
unge i SKP-huset kan deltage. Der etableres også løbende lukkede 
grupper, som i en afgrænset periode arbejder med en særskilt 
gruppe unge omkring særlige problemstillinger.

Levering/omfang Serviceniveauet fastsætter at forløb i SKP-huset har en varighed på 
op til 18 måneder. 
Forløb i SKP-huset evalueres efter lovgivningens frister for 
opfølgning, med henholdsvis 3 og 6 måneders intervaller. 
Evalueringen baseres på skriftlige forløbsbeskrivelser og statusmøder.

Tildelingen af en kontaktperson i SKP-huset kan følge tre modeller:

Forløb 1:
• Den unge visiteres til tre måneders indslusningsforløb i SKP-

huset med individuel kontakt til kontaktperson. De individuelle
samtaler finder som udgangspunkt sted i SKP-huset. Der 
afholdes opfølgningsmøde med rådgiver efter tre måneder.

• Efter opfølgningsmødet eller allerede indenfor de første tre 
måneder deltager den unge i gruppeforløb. Deltagelse i 
gruppeforløbet suppleres med sideløbende individuel kontakt, 
når der vurderes et særligt behov for dette. Deltagelsen er 
som udgangspunkt seks måneder. Efter seks måneder 
afholdes statusmøde med udgangspunkt i forløbsbeskrivelse. 
Det vurderes ved statusmødet om de ønskede effektmål i 
handleplanen er opnået.

• Der kan bevilliges seks måneder yderligere, hvorefter der igen
afholdes statusmøde og herefter en afslutningsperiode på tre 
måneder. 

Forløb 2:
• Den unge visiteres direkte og kun til gruppeforløb. Her 

introduceres den unge til den konkrete gruppe af en udpeget 
kontaktperson. Det vurderes ved statusmøder om de ønskede 
effektmål er opnået.

Forløb 3: 
• Tre måneders indslusningsforløb og individuel kontakt. De 

individuelle samtaler finder som udgangspunkt sted i SKP-
huset. Der afholdes opfølgningsmøde med rådgiver efter tre 
måneder.

• Såfremt den individuelle kontakt (uden tilknytning til en 
gruppe) skal fortsætte efter de tre måneder, skal det være en 
særlig vurdering som beror på en ledelsessparring. 
Teamkoordinator eller teamleder skal kvalificere, hvis den 
individuelle kontakt skal fortsætte efter de tre måneder. Det 



skal være bundet op på særlige effektmål i handleplanen, som
kræver individuel støtte. En omfattende individuel støtte har 
til formål at forebygge mere indgribende løsninger.

Egenbetaling Ydelsen omfatter ikke egenbetaling.


