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Alle de mange regler 

Aflastning kan foregå 

• i almindelige dagtilbud til børn efter dagtilbudsloven eller i 
særlige dagtilbud efter servicelovens § 32, 

• efter reglerne om personlig hjælp og pleje og aflastning, jf. 

servicelovens § 44, jf. §§ 83 og 84,  

• ved timeaflastning ved privat antaget hjælp betalt eller ved 
timeaflastning formidlet gennem en kommunal 

aflastningsordning og betalt efter servicelovens § 41, 

• i anbringelsessteder for børn og unge, jf. servicelovens § 67 

 

Udgangspunktet  er, at anvendelse af en af de øvrige 

aflastningsordninger nævnt ovenfor skal gå forud for 

anvendelsen af servicelovens § 41 til  aflastningsformål. 

- og hvor kommer § 42 ind?? 
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Aflastning/afløsning/personlig pleje 

 

Timeaflastning/afløsning af forældre 

•  ydes efter § 84 eller som en del af 

merudgiftsydelsen efter § 41 

 

Personlig hjælp og pleje af barnet 

• der kan være forældre der ikke selv kan 

passe og pleje deres barn, hvor barnet/den 

unge kan have ret til hjælp efter § 83 
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Hjælp til børn § 83 

AFG.79-10 

Det var en forudsætning for bevilling af personlig og 

praktisk hjælp under en drengs ophold på efterskole 

uden for opholdskommunen, at han forud havde fået 

eller ville kunne få personlig og praktisk hjælp i 

opholdskommunen. 

 

Kommunen skulle foretage en vurdering af drengens 

behov for hjælp i hjemmet og træffe afgørelse om 

omfanget af hjælpen. Afgørelsen skulle træffes på 

baggrund af, at sønnens familie i vidt omfang havde 

ydet den nødvendige hjælp, og at denne hjælp ellers 

skulle have været ydet af kommunen. 
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Hjælp til børn § 83 

AFG 79-10 …. fortsat 

Ankestyrelsen lagde til grund 

• at drengen som følge af sin muskelsvindslidelse 

havde behov for omfattende personlig og praktisk 

hjælp udenfor undervisningstimerne under et 

ophold på efterskolen 

• at drengen måtte anses for at være bosiddende i 

sin hjemkommune under ophold på X efterskole. 

 

Ankestyrelsen bemærkede, at det ikke var afgørende 

for retten til hjælp, om drengen havde et individuelt 

behov for at komme på efterskole. 
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Hjælp til børn § 83 

C 17-01 

Handicappede forældre kan efter en konkret 

vurdering være berettigede til at modtage 

hjemmehjælp til at klare opgaver i forhold til deres 

børn. 

 

En familie havde tidligere modtaget praktisk hjælp om 

morgenen til deres 2 børn, men var i forbindelse med 

sagens genvurdering meddelt afslag på praktisk 

hjælp. Børnene havde behov for hjælp med at få 

morgenmad, udføre morgentoilette og påklædning 

samt at blive afleveret i børnehave.  
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Hjælp til børn § 83 

C 17-01….. fortsat 

Børnenes moder, som var tilkendt højeste 

førtidspension på grund af cerebral parese, boede 

sammen med børnenes fader, som var rask. Faderen 

havde et arbejde, hvor han tog af sted fra hjemmet 

om morgenen mellem kl. 5 og 6.30.  

 

Ankestyrelsen lagde til grund for afgørelsen, at 

faderen på grund af sin arbejdstid ikke havde 

mulighed for at hjælpe børnene om morgenen, og 

aktuelt ikke havde mulighed for at ændre sin 

arbejdstid. 
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Aflastning/afløsning 

 

Aflastning (afløsning) af forældrene i hjemmet i 

forhold til at pleje og passe barnet, skal  først og 

fremmest vurderes efter § 84. 

 

Aflastning direkte i forhold til barnet den unge 

• Ud over pasning af barnet i hjemmet kan aflastning 

også være ledsagelse og praktisk hjælp til barnets 

fritidsaktiviteter uden for hjemmet Denne form for 

aflastning skal vurderes efter § 41. 
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Aflastning/afløsning 

AFG 194-10 

Ankestyrelsen fandt, at der som udgangspunkt ikke 

kan ydes hjælp til rengøring som en merudgift ved 

forsørgelse af et barn med en nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne.  

Merudgifter skal være en konsekvens af den nedsatte 

funktionsevne. Rengøring er en sædvanlig aktivitet i 

alle husstande, og der forelå ingen oplysninger om, at 

behovet for rengøring i væsentlig grad var påvirket af 

barnets nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. 

Ankestyrelsen tog ikke stilling til, om der måtte være 

ret til praktisk hjælp efter servicelovens § 83  
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Aflastning/afløsning 

 

Hjælp efter § 84 gives som naturalhjælp 

• forældrene kan bruge kommunens hjemmepleje, 

eller 

• forældrene kan vælge mellem de godkendte 

leverandører, eller 

• forældrene kan selv udpege en person til at udføre 

opgaverne, der skal godkendes og ansættes af 

kommunen (§ 94) 

 

Hjælp efter § 41 ydes som en del af merudgiftsydelsen 
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Forældrene er  arbejdsgivere 

Når hjælp til aflastning ydes efter § 41, er forældrene 
arbejdsgivere 

• også hvis kommunen formidler aflastningen og/eller står for 
lønudbetalingen 

 

Kommunen skal rådgives om det ansvar, der følger med at være 
arbejdsgiver, som f.eks. 

• Der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring, når der er tale om 
ansættelsesforhold over 400 timer årligt 

• Hjælpere der er ansat mere end en måned og hvor den 
gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal  
have et ansættelsesbevis, der indeholder oplysninger om 
betingelserne for ansættelsen, løn m.m.  

• Ved ansættelse mindst 9 timer om ugen, skal der indbetales 
ATP 

• Der skal indhentes børneattest 

• Der skal evt. udarbejdes APV 
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Afgørelse 93-09 

• Det sociale nævn havde kompetence til at tage stilling til en 
afgørelse om beløbsstørrelsen for aflønning af privat antaget 
hjælp til pasning af et handicappet barn. 

• Tilskuddet til privat antaget hjælp var en del af den samlede 
afgørelse om merudgiftsydelse til privat pasning af et 
handicappet barn.  

• Ved afgørelsen blev der således både bevilget et antal timer 
til privat antaget hjælp og truffet afgørelse om størrelsen af 
aflønningen af den private hjælp. 

• Kommunen havde bevilget tilskud til privat antaget hjælp 
med 12 1/2 time a 60 kr. i timen pr. uge, ved remonstrationen 
blev 4 1/2 time dækket med 60 kr. pr. time og 8 timer med 100 
kr. i timen. Begrundelsen for differentieringen var, at det blev 
vurderet, at det ikke var usædvanligt, at en familie med 2 små 
børn benyttede sig af pasning svarende til 4 1/2 time om ugen 
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Udfordringer 

 

• hvor i kommunen er kompetencen i forhold til §§ 

83/84 når det drejer sig om børn og unge 

• hvor i kommunen er kompetencen i forhold til §§ 41-

42 

 

• hvordan sikres den helhedsorienterede løsning, hvis 

to forskellige afdelinger har hver deres andel i at 

finde den rigtige løsning for en familie 

• hvad sker der i forhold til serviceniveau hvis 

kompetencen ligger hos visitatorer, der ikke er vant 

til at arbejde med børnefamilier 
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Døgnaflastning 

 

Døgnaflastning ydes efter 

• § 84 når det er på grund af af den øvrige families 

behov 

• der gælder ingen særlige sagsbehandlingsregler 

 

 

• § 52 stk. 3 nr. 5 når det er på grund af barnet/den 

unges behov for særlig støtte 

• sagsbehandlingsreglerne for særlig støtte efter 

serviceloven gælder 
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Døgnaflastning 

 

 

• hvornår er aflastning på grund af den øvrige 

families behov 

 

 

• hvornår er aflastning på grund af barnet/den unges 

behov for særlig støtte 
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Udfordringer 

 

• hvor i kommunen er kompetencen i forhold til § 84, 

når det drejer sig om børn og unge 

• hvilke steder kan bruges til aflastning efter § 84 

• hvor i kommunen er kompetencen i forhold til § 52 

 

• hvordan sikres den helhedsorienterede løsning, hvis 

to forskellige afdelinger har hver deres andel i at 

finde den rigtige løsning for en familie 

• hvad sker der i forhold til serviceniveau hvis 

kompetencen ligger hos visitatorer, der ikke er vant 

til at arbejde med børnefamilier? 

 


