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Kreds København-Frederiksberg 27.10.2016

Socialrådgiverens arbejdsopgaver
 Rådgivning og vejledning til medlemmer – telefonisk og skriftligt
 Hjælpe medlemmer med formuleringer til ansøgninger og klager
 Hjælpe medlemmer med at finde relevante lovtekster, principafgørelser mm.
 Skrive artikler til bladet og hjemmesiden – redigere sidstnævnte
 Oplæg for Landsforeningen – f. eks. ved kurser
 Oplæg for Landsforeningens kredse
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Hvilke spørgsmål fylder for voksne







Bostøtte – herunder boformer
Økonomiske tilskud – merudgiftsydelse
Støtte i forbindelse med uddannelse
Økonomi – forsørgelse
Støtte i forbindelse med beskæftigelse
Behandling
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Hvilke spørgsmål fylder for børnefamilien





Merudgiftsydelse
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste
Skoleområdet
Aflastning/afløsning
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Lovgrundlag for rådgivning





Generelle regler:
Retssikkerhedslovens § 1
Forvaltningslovens § 7
Lov om social service § 10 og § 12






Særlig forpligtelse:
LSS § 11 – særlig støtte til børn og unge med nedsat funktionsevne
LSS § 81 – særlig indsats til voksne med nedsat funktionsevne
LSS § 82 – hjælp til voksne med betydelig nedsat funktionsevne, som ikke
kan varetage egne interesser – dog uden fysisk tvang
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Helhedsorienteret indsats
 Forvaltningslovens § 7 – kommunen skal
Yde råd og vejledning indenfor eget område
Videresende henvendelser til andre myndigheder
 Lov om social service § 10 – kommunen skal bl.a.:
Være opmærksom på behov for hjælp efter anden lovgivning
Yde gratis, åben og anonym rådgivning samt forebyggende indsats
 Lov om social service § 12 – kommunen skal yde gratis rådgivning til voksne
med nedsat funktionsevne og udføre opsøgende arbejde
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Borgerinddragelse
 Forvaltningslovens § 8
Bisidder
Partsrepræsentant
Fuldmagt

 Forvaltningslovens § 9
Aktindsigt
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Kompensations-princippet
 Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og
merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte funktionsevne (ikke
diagnose).
 Vanskeligheder som andre borgere i samme alder og samme livsvilkår ikke
ville have haft
 Indkomst- og formueuafhængig

Støtte til udvikling af færdigheder - LSS § 85
(bostøtte – hjemmevejleder)







Betydelig nedsat funktionsevne
Tilværelse på egne præmisser
Individuel behovsvurdering
Uafhængig af boformen
Hjælp til selvhjælp
Oplæring/genoplæring af daglige færdigheder
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Boformer - LSS § 107
 Midlertidigt botilbud – ingen regler for varighed, så længe formålet er opfyldt
 Betydelig nedsat funktionsevne
 Behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller til pleje,
eller som i en periode har brug for særlig behandlingsmæssig støtte

 Lejeloven gælder ikke

| Landsforeningen Autisme |

| 10 |

Boformer - LSS § 108
 Varigt botilbud
 Betydelig og varigt nedsat funktionsevne
 Behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje,
omsorg eller behandling,
 Som ikke kan få dækket disse behov på anden vis





Lejeloven gælder ikke
Flytteret til andre § 108 tilbud
Ret til boligdokument
Kvalitetsstandard
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Merudgiftsydelse LSS § 100 - betingelser
 Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og mellem 18 og
folkepensionsalderen (dog ikke pensionister med pension tilkendt før
1.1.2003, med mindre de er tilkendt støtte efter §§ 95 og 96: BPA)
 Konsekvenserne af den nedsatte funktionsevne er af indgribende karakter i
den daglige tilværelse og medfører, at der ofte må sættes ind med ikke
uvæsentlige hjælpeforanstaltninger
 Merudgiften er nødvendig og en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og
kan ikke dækkes af anden lovgivning
 Samlede godkendte merudgifter minimum 6288,- kr. på 12 mdr. (2016)
 Skattefri og indkomstuafhængig
 Funktionsevnevurdering
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LLS § 100 - Eksempler på merudgifter











Egenbetaling på tilskudsberettiget medicin (til diagnosen/diagnoserne)
Kost- og diætpræparater (dokumenteret ved f. eks. læge)
Befordring til arbejde, uddannelse, behandling og fritid
Nødvendig deltagelse i handicaprelaterede kurser (også evt. børn og andre
pårørende)
Huslejetilskud
Særlig tilrettet beklædning
Slitage på tøj/sko
Ekstra vask
Forsikringer
Håndsrækninger – købe ind, pudse vinduer, vaske gardiner, slå græs osv.
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Støttemuligheder til uddannelse
 SU – ved godkendte heltidsuddannelser
 Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Lov om SPS ved
videregående uddannelse § 2)
 Handicaptillæg ved videregående uddannelser (SU-Loven § 7 stk. 3)
 STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov –
ikke SU-berettigende
 Mentor (LAB § 31 b)
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Forsørgelse - arbejdsmarkedsbegreber










Ordinær løn – ordinær beskæftigelse
Ordinær løn – tilskudsordninger – herunder fleksjob
Kontanthjælp (for over 30-årige) – aktivering
Kontanthjælp (for over 30-årige) – forrevalidering
Uddannelseshjælp – pålagt uddannelse eller aktiveringsindsats
Revalideringsydelse – fastlagt uddannelsesplan
Ressourceforløbsydelse – ressourceforløb
”Variabel” fleksjobløn – ”ny” ordning siden 2013
Førtidspension – beskyttet beskæftigelse/skånejob

Forsørgelsesydelser
 S.U.
 Uddannelseshjælp – for ml. 18-30-årige
 Kontanthjælp – kun for over 30-årige – med mindre en borger under 30 år
har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 Revalideringsydelse
 Ressourceforløbsydelse
 Førtidspension
 Uddannelseshjælp og kontanthjælp er formueafhængig – dog ikke for unge på
STU

Tilskud til husleje
 LSS § 100 – merudgiftsydelse – hvis boligudgiften skyldes støttet tilbud som
bofællesskab, boform o.lign – ikke omfattet af kontanthjælpsloft
 Aktivlovens § 34 – særlig støtte – hvis ændringer i forholdene og høj
boligudgift eller forsørgerbyrder, hvis der ikke kan skaffes billigere bolig
 Aktivlovens § 64 – særlig støtte under revalidering, hvis den høje boligudgift
hænger sammen med borgerens nedsatte funktionsevne
 Aktivlovens § 64 a – særlig støtte under forrevalidering, hvis den høje
boligudgift hænger sammen med borgerens nedsatte funktionsevne
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Kontanthjælpsloft pr. 1.10.2016
 Øvre grænse for, hvad borgere på uddannelseshjælp og kontanthjælp kan
modtage i offentlige ydelser som:

Boligsikring

Særlig støtte – Aktivlovens §§ 34, 64 og 64 a
 Undtagelse:
 - Borgere der er visiteret til handicapbolig, boformer, bofællesskab o. lign.
støttede tilbud
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Beskæftigelseskrav pr. 1.10.2016
 Krav om min. 225 timers ordinært ustøttet arbejde indenfor seneste 12 mdr.,
hvis borgeren har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år indenfor seneste 3 år –
ellers nedsættes uddannelseshjælpen/kontanthjælpen med ca. 1000,- kr.
(afhængigt af borgerens forhold og ydelse)
 Undtagelse:
 - Unge der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau
 - Borgere med en så begrænset erhvervsevne, at kommunen vurderer, at de
ikke kan arbejde 225 timer indenfor et år.
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Støttemuligheder efter arbejdsmarkedslove
 Fortrinsadgang ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere m.m. (Lov om
kompensation til handicappede i erhverv § 3)
 Personlig assistance til handicappede i erhverv m.m. (§ 4)
 ”Isbryderordning” – løntilskud til nyuddannede (§ 15 – jfr. LAB § 51)
 Hjælpemidler/arbejdsredskaber/arbejdspladsindretning (LAB §§ 76 og 77)
 Mentor (LAB § 31 b)
 Fleksjob (LAB §§ 69 og 70)
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Behandling (LSS § 102)





Betydelig og varigt nedsat funktionsevne
Nødvendigt for at bevare fysiske, psykiske eller sociale funktioner
Kræver en særlig indsats eller specialviden
Kan ikke opnås igennem det offentlige sundhedsvæsen
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Sygebehandling m.v. - Aktivlovens § 82
 Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende,
der ikke kan dækkes efter anden lovgivning
 Hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne
 Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det
offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er
behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at
behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Tandbehandling - Aktivlovens § 82 a
 Stk. 2 – unge ml. 18 og 24 år på uddannelseshjælp, har ret til 100 %
dækning af årlig tandlægeregning over 600,- kr. (egenbetaling)
 Stk. 3 – unge ml. 25 og 29 år på uddannelseshjælp, som ikke modtager
aktivitetstillæg, har ret til 100 % dækning af årlig tandlægeregning over 600,kr. (egenbetaling)
 Stk. 4. – unge over 25 år, har ret til 65 % dækning af tandlægeregning over
600,- kr. (egenbetaling)
 Obs for at kommunen skal forhåndsgodkende, om behandlingen er nødvendig
og helbredsmæssigt velbegrundet
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Enkeltudgifter - Aktivlovens § 81
 Rimeligt begrundede enkeltudgifter
 Hvis egen afholdelse af udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre
pågældendes muligheder for at klare sig selv i fremtiden
 Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov,
der ikke har kunnet forudses.
 Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til
en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt
afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Ressourceforløb - LAB § 68 a
 For borgere under 40 år med komplekse problemer ud over ledighed –
undtagen personer med svær sygdom eller betydelig funktionsnedsættelser =
åbenbart formålsløst
 Varighed ml. 1 og 5 år
 Indeholde elementer fra Arbejdsmarkedslovgivningen, Serviceloven,
Sundhedsloven mm.
 Borgere under 40 år kan tilbydes flere ressourceforløb
 Borgere over 40 år kan tilbydes 1 ressourceforløb
 Ressourceforløbsydelse (særlig ydelse), sygedagpenge (dog max. periode) –
eller fortsat førtidspension – uden hensyn til formue eller ægtefælles
indkomst

Fleksjob –
Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 69
 Under folkepensionsalderen
 Erhvervsevnen varigt nedsat
 Alle aktiverings- eller revalideringsmæssige mm. muligheder skal være
afprøvet
 Fleksjobbere gl. ordning fortsætter hidtidige ordning til evt. jobskifte
 Første fleksjob midlertidigt – højst for 5 år for under 40-årige
 Målrettes de svageste
 Fastholdelsesfleksjob
 Ressourceforløb
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Førtidspension –
betingelser efter Pensionslovens § 16
 Varigt nedsat funktionsevne
 Alle revalideringsmæssige muligheder inkl. muligheden for fleksjob mm. skal
være afprøvet
 Mellem 40 år og folkepensionsalderen – med mindre det er åbenbart, at
borgeren aldrig vil kunne arbejde
 Ressourceforløb for under 40-årige
 Tværfaglige rehabiliteringsteam

Aflastning/afløsning
 Lov om social service § 84 til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende,
der passer en person med nedsat funktionsevne
 Afløsning i hjemmet
 Aflastning udenfor hjemmet
 Lov om social service § 44 vedr. børn. Her kan også anvendes
 Lov om social service § 41 – merudgiftsydelse til barnepige i hjemmet og
 Lov om social service § 52 – foranstaltninger til aflastning udenfor hjemmet
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§ 41 – Merudgiftsydelse - betingelser
 Barnet skal bo hos forældrene
 Betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk lidelse
(ingen diagnose)
 En forudsætning, at merudgiften er nødvendig og en følge af den nedsatte
funktionsevne – altså den udgift, der ligger ud over, hvad familien normalt
ville have
 Kun hvis udgiften ikke kan dækkes på anden måde – eks. anden lovgivning
(sektoransvarlighed)
 Kommunens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges
 Revurderes mindst 1 x årligt
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§ 42 - Tabt arbejdsfortjeneste - betingelser
 Barnet skal bo i hjemmet
 Betydelig og varigt nedsat funktionsevne (ingen diagnose)
 En nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i
hjemmet
 At det er mest hensigtsmæssigt, det er en af forældrene, der gør det
 At der er et indtægtstab
 (Revurderes mindst 1 x årligt)
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Målgruppen for § 42
 Børn med et stort behov for pleje og overvågning, da de er fysisk svage eller
ofte får sygdomsanfald
 Børn der har et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue
konsekvenserne af deres handlinger
 Børn der sover meget uroligt eller meget lidt
 Børn og unge, som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser
 Børn hvis sygdom varierer meget i forhold til kræfter, smerter og anfald
 Børn med nedsat immunforsvar
 Hensynet til søskende
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Generelle anvisninger
 Få jævnlig aktindsigt
 Få skriftlige afgørelser (evt. skriftlige ansøgninger)
 Sørg for skriftlige funktionsbeskrivelser ved ophør af tilbud (praktikker, støttet
beskæftigelse, skole/uddannelse mm)
 Få udtalelser fra støttepersoner, læge, psykolog mm.
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