
 

 

Sagsbehandlingsfrister for Børne- og 
Familieafdelingen 

Lov om social service   § 11, stk. 3, nr. 1   Konsulentbistand   8 uger   

Lov om social service   § 11, stk. 3 nr. 2   Netværks- og 
samtalegrupper   

8 uger   

Lov om social service   § 11, stk. 3, nr. 3   Rådgivning om 
familieplanlægning   

2 uger   

Lov om social service    § 11, stk. 3 nr. 4   Andre forebyggende 
indsatser   

8 uger   

Lov om social service   § 11, stk. 4   Økonomisk støtte til udgifter   4 uger   

Lov om social service   § 11, stk. 7   Rådgivning, undersøgelse og 
behandling   

8 uger   

Lov om social service  § 32  Særlig dagtilbud  8 uger  

Lov om social service   § 32, stk. 6   Hjemmetræning   4 måneder   

Lov om social service   § 41   Merudgifter børn   8 uger fra 
modtagelse af 
ansøgning  

Lov om social service   § 42   Tabt arbejdstjeneste   12 uger fra 
modtagelse af 
ansøgning  

Lov om social service   § 43   Særlig supplerende ydelse   4 uger   

Lov om social service   § 45   Ledsagelse for børn mellem 
12 og 18 år   

6 uger   

Lov om social service    § 50   Børnefaglig undersøgelse   4 måneder   
(lovbestemt)   

Lov om social service  § 51  Undersøgelse uden samtykke 
ved ophold på institution eller 
sygehus  

4 uger til behandling  
B og U udvalg 8 
uger til 
undersøgelsen  

Lov om social service   § 52, stk. 3   Foranstaltninger til børn og 
unge med særlige behov   

6 uger fra afgørelsen 
er truffet til opstart  

Lov om social service   § 52 a, stk. 1   Økonomisk støtte i 
forbindelse med 
foranstaltninger   

8 uger   

Lov om social service  § 52 a, stk. 1, nr 2  Udgifter de bevirker at en  
hjemgivelsen kan 
fremskyndes eller  

4 uger  

Lov om social service  § 52 a, stk 1, nr 3  Økonomisk støtte/stabil 
kontakt  

4 uger  

Lov om social service   § 54   Støtteperson til forældre med 
anbragte børn   

6 uger   

Lov om social service  § 54 a  Ungdomskoordinator  1 uge  

Lov om social service    § 66 a, stk. 1   Godkendelse af plejefamilier   3 måneder   



 

 

Lov om social service   § 66 a, stk. 2   Godkendelse af 
netværksplejefamilie   

3 måneder ?  

Lov om social service   § 78   Godkendelse til privat 
døgnpleje   

3 måneder   

Lov om social service   § 44, stk. 1 jf. § 84   Afløsning eller aflastning   8 uger   

Lov om social 
service   

§ 11, stk. 3, nr. 1   Konsulentbistand   8 uger   

Hvis fristerne ikke   

kan overholdes skal 
ansøgeren skriftlig 
have besked om,   
hvornår ansøgeren 
kan forvente en 

Retssikkerhedsloven  § 3, stk 2  Sagsbehandlingsfrister   

afgørelse.   
  

t  

  

  

    

   



 

 

   


	Sagsbehandlingsfrister for Børne- og Familieafdelingen

