NOTAT

Sagsbehandlingsfrister for det
sociale område - juni 2021

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område per
24. juni 2021
Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt i kalenderdage, kalenderuger eller
kalendermåneder. Ved helligdage kan sagsbehandlingsfristen være forlænget svarende til
antallet af helligdage.
Alle sociale fagområder
Lov om Retssikkerhed og
administration på det
sociale område
Genvurdering af klage og videresendelse af
klage til klageinstans
Sagsbehandlingsfrister for behandling af
afgørelser, som Ankestyrelsen har hjemvist
til fornyet behandling

Center for Familie og Rådgivning
Lov om social service
Merudgiftsydelse
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste
Ledsagerordning til unge mellem 16 og 18
år
Lov om dagtilbud-, fritids- og
klubtilbud m.v. til børn og unge
Pædagogisk friplads
Økonomisk friplads

Center for Job og Rådgivning

Lov om aktiv socialpolitik
Kontanthjælp/Uddannelseshjælp/
Integrationsydelse

§

66
Kap 3

§
41
42
45

43, stk. 1, nr. 4
43, stk. 1, nr. 2

§

11 og 25a

Generel sagsbehandlingsfrist

4 uger
Følger områdets generelle
sagsbehandlingsfrister, som
angivet nedenfor.

Generel sagsbehandlingsfrist
12 uger
12 uger
8 uger

8 uger
2 uger

Generel sagsbehandlingsfrist

Tidsangivelsen er som udgangspunkt i kalender –dage,
-uger eller -måneder. Ved helligdage, kan
sagsbehandlingsfristen være forlænget svarende til
antallet af helligdage.

2 uger
1

Center for Job og Rådgivning

§

Enkeltydelser
Sygebehandling
Samværsudgifter
Flyttehjælp
Støtte til revalidering, afklaring
Støtte til etablering, selvstændig
virksomhed, afklaring
Lov om delpension
Delpension
Lov om individuel
boligstøtte
Beboerindskud
Lov om social pension
Helbredstillæg
Behandling af ansøgning om førtidspension
på det foreliggende grundlag
Seniorførtidspension
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Tilbud om vejledning og opkvalificering
Tilbud om selvfunden virksomhedspraktik
og løntilskud
Tilbud om mentor, ordinær beskæftigelse
Tilbud om mentor, i øvrigt
Tilbud om selvfunden ansættelse
med løntilskud, førtidspensionist
Bevilling til ressourceforløb, fra
rehabiliteringsteamets indstilling
Bevilling til fleksjob, fra
rehabiliteringsteamets indstilling
Tilbud hos anden aktør for
ledighedsydelsesmodtagere
Kortvarige kurser og mentorordningen,
fleksjob
Tilskud til hjælpemidler
Godtgørelse
Befordring
Hjælp til opkvalificering ved ansættelse
uden løntilskud
Arbejdspladsindretning, ordinær
beskæftigelse
Lov om integration af udlændinge
Tilbud om vejledning og
opkvalificering, virksomhedspraktik
og ansættelse med løntilskud
Tilbud om korte vejledningsforløb, særligt
tilrettelagte
projekter og uddannelsesforløb,
ordinære uddannelsesforløb og særlige
opkvalificerende forløb
Tilbud om selvfunden virksomhedspraktik

81
82
83
85
46
65

5 uger
4-6 uger
3 uger
3 uger
6 måneder
6 måneder

5

4 uger

54

2 uger

14a
17, stk. 2 og 18
17.stk 3

Generel sagsbehandlingsfrist

Tidsangivelsen er som udgangspunkt i kalender –dage,
-uger eller -måneder. Ved helligdage, kan
sagsbehandlingsfristen være forlænget svarende til
antallet af helligdage.

3 uger
3 måneder*
6 måneder fra ansøgning

52
57

2 uger
2 dage

167
167
66

4 uger
2 uger
2-3 måneder

112

1 uge

116

1 uge

37

4 uger

162 og 167

2 uger

172, 173 og 174
176
175
97

4 uger
2 uger
1 uge
2 uger

172, 178 og 197

4 uger

23

2 uger

23a

2 uger

23b

2 dage

Center for Job og Rådgivning

Tilbud om selvfunden ansættelse med
løntilskud
Tilbud om mentorfunktion
Hjælp til deltagelse i særlige forløb,
transport, værktøj,
arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning,
helt særlige undervisningsmaterialer og
egenbetaling i forbindelse med ophold på
højskole
Lov om sygedagpenge
Aftale om refusion af sygedagpenge ved
langvarig eller
kronisk sygdom
Aftale om refusion af sygedagpenge,
selvstændige
Sygedagpenge
Aftale om refusion af sygedagpenge
Lov om kompensation til handicappede
i erhverv
Anmodning om personlig assistance
Anmodning om udbetaling af tilskud til
personlig assistance, kvartalsvis bagud
Forslag til lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension
Forhøjelsessager – førtidspension

Center for Voksenstøtte og Ældre
Lov om almene boliger
Visitation til plejebolig
Visitation til ældre- og handicapbolig
Lov om Social Service
Personlig og praktisk hjælp (akut)
Personlig og praktisk hjælp (ikke akut)
Genoptræning
Hjælpemidler (akut)
Hjælpemidler (ikke akut)
Forbrugsgoder
Støtte til køb af bil
Boligændringer, små
Boligændringer, store
Ansættelse til pasning af nærtstående
Pasning af døende
Socialpædagogisk støtte - voksne
Handicaphjælpsordning/BPA - voksne
Ledsagerordning - voksne
Merudgifter til voksne
Beskyttet beskæftigelse - voksne
Aktivitets- og samværstilbud - voksne
Midlertidigt botilbud - voksne

§

Generel sagsbehandlingsfrist

Tidsangivelsen er som udgangspunkt i kalender –dage,
-uger eller -måneder. Ved helligdage, kan
sagsbehandlingsfristen være forlænget svarende til
antallet af helligdage.

23c

2 dage

23d
23f

4 uger
4 uger

56

4 uger

58a

4 uger

6
54

4 uger
4 uger

Kapitel 3
Kapitel 3

3 måneder
2 uger

23

6 måneder

§
54
54
83/83a
83/83a
86
112
112
113
114
116
116
118
119
85
96
97
100
103
104
107

Generel sagsbehandlingsfrist
4 uger
4 uger
Samme dag
3 uger
3 uger
1 uge**
3 måneder
2 måneder
8 måneder
2 måneder
8 måneder
1 uge
1 uge
4 uger
5 måneder
6 uger
5 måneder
3 måneder
3 måneder
3 måneder

Center for Voksenstøtte og Ældre
Længerevarende botilbud - voksne

§
108

Generel sagsbehandlingsfrist
3 måneder

* Fra sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension
**Hjælpemidler, der er en forudsætning for levering af den nødvendige pleje til borgerne, fx i
forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, leveres så vidt muligt samme dag eller dagen efter

