Serviceniveau for ydelser til børn med særlige behov

Særlige dagtilbud og hjemmetræning

SEL

§ 32

FORMÅL
Formålet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne kan modtage den ekstra støtte, barnet har behov for.

INDHOLD
Støtten jf. § 32 omfatter særlige dagtilbud og helt eller delvis hjemmetræning foretaget af forældre til barnet.
Særlige dagtilbud
Et særligt dagtilbud er en separat specialinstitution eller et almen dagtilbud (daginstitution/dagpleje), hvor der
etableres særligt tilrettelagt støtte til børn fra 0-6 år. Derudover skal dagtilbuddet leve op til de almene formålsbestemmelser for dagtilbud jf. dagtilbudsloven.
Hjemmetræning
Hjemmetræning består i, at forældre selv eller delvist udfører hjemmetræning af deres barn. Hjemmetræningen skal fremme barnets tarv og trivsel og imødekomme barnets særlige behov. Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder.
MÅLGRUPPEN JF. § 32
Målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på
hvorvidt barnet har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der er tale om en skønsmæssig afgørelse, når barnet skal målgruppevurderes jf. § 32. Derfor er der ikke opstillet regler, som begrænser eller udelukker skønnet. De forvaltningsmæssige principper, herunder lighedsprincippet, overholdes altid.
Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
Begrebet angiver relationen mellem et barns nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne og mulighederne i det omliggende samfund. Der lægges afgørende vægt på en vurdering af funktionsnedsættelsen, så
det er graden af denne og ikke den lægelige diagnose, der er afgørende for målgruppevurderingen. Det er
derfor ikke et krav, at der foreligger en lægeerklæring, for at barnet kan målgruppevurderes jf. § 32, men hvis
der foreligger en sådan, indgår denne i vurderingen.
Betydelig og varig
At lidelsen er betydelig gør, at den efter sin karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse.
At lidelsen er varig betyder, at der foreligger en sygdomstilstand, som fra det tidspunkt den opstår normalt
forventes at vare mindst barnealderen ud. Det karakteriserer lidelsen, at den, hvis den dæmpes med medicin, vil blusse op igen, såfremt behandlingen stoppes. En langvarig lidelse er ikke nødvendigvis en uhelbredelig lidelse. Der lægges i praksis vægt på, at lidelsen lægeligt skønnes at vare mere end ét år.
Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har ofte sammensatte behov, der
kræver en indsats fra flere forskellige fagpersoner.
OMFANG AF STØTTEN / VARIGHED
Særlige dagtilbud
Omfanget af støtten samt den specifikke type af støtte vurderes og tildeles individuelt.
Tilbuddet om et særligt dagtilbud gives maksimalt i et halvt år ad gangen og revurderes herefter i Det Centrale Visitationsudvalg. Der foretages revisitation hvert halve år (maj og november). I revisitationen drøftes

det, hvorvidt den pågældende støtte tilgodeser barnets særlige behov. Hvis det vurderes, at barnet fortsat
har behov for at modtage støtte i det særlige dagtilbud, skal dagtilbuddet foretage en genansøgning til Det
Centrale Visitationsudvalg.
Hjemmetræning
Der foretages løbende og minimum to gange årligt tilsyn med, hvorvidt hjemmetræningen tilgodeser barnets
fysiske, psykiske og sociale behov. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i
et ikke uvæsentligt omfang, inddrages relevante sundhedsfaglige kompetencer i tilsynet. I tilsynet foretages
der tilmed en vurdering af familiens trivsel som helhed, herunder eventuelt søskendes trivsel. Endvidere følges der op på træningsindsatsen ved at observere og eventuelt teste barnet fire gange årligt. På baggrund
af tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport med en begrundet indstilling om, hvorvidt hjemmetræningen skal fortsætte eller eventuelt ophøre. Rapporten sendes til høring hos familien.

PROCEDURE
Vurderingen af om et barn har behov for særlig støtte jf. servicelovens § 32 koordineres og varetages i et
samarbejde mellem flere af kommunens centre: Center Sundhed, Center Børn og Unge og Center Familie
og Handicap. Samarbejdet udmøntes i et tværfagligt Udredningsteam.
Når kommunen orienteres om, at et barn har et særligt behov, starter Udredningsteamet med at vurdere barnet. Udredningsteamet består af en psykolog, dagplejepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, pædagogik konsulent, fysio-/ergoterapeut og udskrivningskoordinator. Medlemmerne er udpeget af faglig leder.
Hvis Udredningsteamet vurderer, at barnet enten kan have behov for et særligt dagtilbud eller hjemmetræning, sendes en indstilling til Det Centrale Visitationsudvalg, der afgør, hvorvidt barnet kan målgruppevurderes jf. § 32. Det Centrale Visitationsudvalg består af Centerchef for Børn og Unge, PPR-leder og konsulenter fra Center Børn og Unge.
Der afholdes som udgangspunkt visitationsmøde hver anden uge. En indstilling behandles på kommende visitationsmøde. Som udgangspunkt kan forældre forvente en sagsbehandlingstid på maksimal en måned,
men hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger for at afgøre sagen, kan sagsbehandlingen være
længere.
Særlige dagtilbud
Det Centrale Visitationsudvalg målgruppevurdere barnet og har endvidere kompetence til at visitere til et særligt dagtilbud. Der tages, så vidt muligt, altid hensyn til forældrenes ønske om et dagtilbud og til den geografiske beliggenhed.
Der kan visiteres til et særligt dagtilbud udenfor kommunen, hvis 1) der ikke eksisterer et passende tilbud i
kommunen, hvis 2) et tilbud udenfor kommunen kan tilgodese barnets særlige behov og er sammenligneligt
med det passende tilbud i Rebild Kommunen og hvis 3) det sammenlignelige specialtilbud udenfor kommunen er placeres tættere på barnets bopæl eller, af andre geografiske årsager, i højere grad passer familien
og barnet.
Hjemmetræning
Hvis Det Centrale Visitationsudvalg vurderer, at barnet kan have behov for hjemmetræning sendes en indstilling til Visitationsudvalget i Center Familie og Handicap. Visitationsudvalget i Center Familie og Handicap består af udfører, myndighed, psykolog, PPR og eventuelt andre relevante fagpersoner. Der vil endvidere foretages en børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50, som bl.a. ligger til grund for afgørelsen af, hvorvidt
hjemmetræning kan godkendes.

Generelt
Samarbejdet med forældrene om og i processen er afgørende – og barnet er altid i centrum.
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Forældrene får besked om afgørelsen umiddelbart efter, at sagen er afgjort. Forældrene informeres tilmed
om deres mulighed for at klage, for at afslå tilbuddet eller, hvis indstillingen er afvist, hvilke andre muligheder
for støtte barnet har.

ØKØNOMISK STØTTE
Særlige dagtilbud
Hvis barnet alene eller i hovedsagen er optaget af behandlingsmæssige årsager, kan barnet indskrives i et
særligt dagtilbud med 100 pct. behandlingsmæssig friplads. Er optagelsen sket på et andet grundlag er det
dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der anvendes i forhold til forældrenes betaling for
pladsen, herunder reglerne om fripladstilskud.
Kommunen er som udgangspunkt ikke forpligtet til at yde økonomisk støtte til børn med ophold i privat pasning eller i tilfælde, hvor forældrene får et økonomisk tilskud til pasning af deres egne børn.
Men hvis kommunen vurderer, at den private ordning kan opfylde barnets særlige behov, kan der ydes støtte efter samme retningslinier som til børn i kommunale, selvejende og udliciterede særlige dagtilbud. Der
træffes altid afgørelse om støtte efter en konkret og individuel skønsmæssig vurdering.
Hjemmetræning
Kommunalbestyrelsen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste jf. §§ 32 a, stk.5, 42 og 43 til forældre, der forsørger og hjemmetræner et barn under 18 år efter § 32 a.
Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., der er forbundet med hjemmetræningen af barnet. Det er ikke muligt at få støtte til deltagelse i kurser i udlandet. Der træffes afgørelse om
støtte efter en konkret og individuel skønsmæssig vurdering af, om udgifterne er nødvendige for, at forældrene kan gennemføre hjemmetræningen af barnet.
Merudgifter
Bestemmelsen i servicelovens § 41 giver hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft,
hvis barnet ikke havde haft en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Befordring er bl.a. en af de merudgifter, der kan gives støtte til. Alle ansøgninger om merudgifter vurderes individuelt ift. om ansøgeren er berettiget til at modtage støtte, og hvor meget ansøgeren er berettiget til at
modtage. Behandlingstiden kan vare op til 8 uger.
På Rebild Kommunes hjemmeside er serviceniveauet vedrørende støtte til merudgifter præsenteret http://rebild.dk/borger/familie-og-handicap/boern-med-handicap
For at ansøge om merudgifter skal et ansøgningsskema udfyldes og sendes til Center Familie og Handicap.
Skemaet findes på Rebild Kommunes hjemmeside: http://rebild.dk/sites/default/files/centre/familie_og_handicap/ansoegning_ss41.pdf
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