
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Til 

Social- og sundhedsdirektøren 

Børne- og kulturdirektøren 

 

 

Aflastning til børn og unge med nedsat funktion sevne 

Resumé 

Med Barnets Reform er der indført en præcisering af, at forældre til 

børn/unge med nedsat funktionsevne har ret til aflastning, svarende til 

mulighederne for andre voksne, der fx passer en ældre plejekrævende 

pårørende.  

Sagen 

KL har udarbejdet denne administrative information for at vejlede 

kommunerne om, hvordan visitation til aflastningen kan tilrettelægges, samt 

hvordan kommunen kan tilrettelægge en hensigtsmæssig økonomisk styring 

af bevillingerne til aflastning. 

Visitation til aflastning 

Børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre har i henhold til 

Lov om Social Service (serviceloven) ret til aflastning. Der findes flere 

forskellige muligheder i serviceloven for at tilbyde aflastningen. I 

Socialministeriets nye vejledning nr. 3 til serviceloven (Vejledning om særlig 

støtte til børn og unge og deres familier) er de forskellige 

aflastningsmuligheder beskrevet og uddybet (punkterne 179-186, samt 234). 

 

Mulighederne er følgende: 

A. Aflastning i almindelige dagtilbud til børn efter dagtilbudsloven eller i 

særlige dagtilbud efter servicelovens § 32. 

B. Aflastning efter servicelovens § 44, som er en henvisningsparagraf til 

bl.a. servicelovens § 84. 

C. Aflastning i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller 

netværksplejefamilie – bevilges efter servicelovens § 52, stk. 3, punkt 5. 

D. Aflastningsophold i et anbringelsessted for børn og unge, jf. 

servicelovens § 67 – bevilges efter servicelovens § 52, stk. 3, punkt 5. 
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E. Timeaflastning ved tilskud til forældrene til privat antaget hjælp betalt 

efter servicelovens § 41. 

I Socialministeriets nye vejledning er en række forhold blevet præciseret 

vedr. de forskellige aflastningsordninger. 

For det første er det præciseret, at forældre til børn/unge med nedsat 

funktionsevne har ret til aflastning, jf. servicelovens § 84, svarende til 

mulighederne for andre voksne, der fx passer en ældre plejekrævende 

pårørende, jf. punkt B beskrevet ovenfor.  

Herunder er det præciseret, at kommunen kan undlade at gennemføre en 

børnefaglig undersøgelse (jf. servicelovens § 50), når de bevilger aflastning 

efter servicelovens § 84. 

 

For det andet er det præciseret, at aflastning bevilget efter servicelovens § 41, 

som tilskud til merudgifter til ansættelse af privat antaget hjælp, er subsidiær 

til de andre aflastningsordninger.  

 

For det tredje er det beskrevet i vejledningens punkt 234, hvornår 

kommunernes skal yde aflastning efter servicelovens § 84, og hvornår 

aflastningen skal ske efter andre regler. 

 

Socialministeriets vejledning beskriver, at aflastning efter servicelovens § 84 

kan gives i de tilfælde, hvor behovet for aflastning er opstået alene på grund 

af barnets eller den unges funktionsnedsættelse, og aflastningen gives af 

hensyn til den øvrige familie, f.eks. for at give forældrene tid til eventuelle 

andre søskende. 

 

Endvidere beskriver vejledningen, at hvis behovet for aflastning er 

begrundet i barnets eller den unges særlige behov for støtte, kan 

bestemmelserne i servicelovens § 84 ikke anvendes. I disse tilfælde skal 

aflastningen iværksættes efter servicelovens § 52. 

I forlængelse af ovenstående anbefaler KL, at kommunens visitation til 

aflastning under alle omstændigheder tager udgangspunkt i barnet eller den 

unges funktionsnedsættelse, og kompleksiteten af denne.  

KL vurderer, at der i en række tilfælde vil være børn, der har så komplekse 

fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, at aflastningen bør gives på et 

velbeskrevet fagligt grundlag og af kvalificeret personale, også selvom 

behovet for aflastning udspringer af den øvrige families behov.  

 

KL anbefaler derfor kommunen fortsat at visitere til aflastning efter 

reglerne i servicelovens § 52, når barnet har komplekse fysiske eller psykiske 



 3 

funktionsnedsættelser, selvom aflastningen bevilges af hensyn til den øvrige 

familie. 

 

Hvis kommunen ønsker at bevilge aflastning efter servicelovens § 84, 

anbefaler KL, at visitationen til aflastningen til børn og unge med nedsat 

funktionsevne varetages af sagsbehandlere ansat i den afdeling, der i øvrigt 

visiterer til kommunens tilbud til børn og unge med nedsat funktionsevne. 

Sagsbehandlerne kan evt. indgå i samarbejde med visitatorer til den øvrige 

aflastning efter servicelovens § 84. 

Økonomisk styring af aflastningen  

Det fremgår af servicelovens § 44, at servicelovens bestemmelser i § 83 

(personlig og praktisk hjælp), § 84, stk. 1 (aflastning og afløsning), og § 86, 

stk. 2 (træning), tilsvarende finder anvendelse vedrørende børn, der har 

behov herfor. 

Da servicelovens § 44 alene er en henvisningsparagraf og ikke en 

bevillingsparagraf, betyder det, at kommunens bevilling af aflastning til 

børn, unge, voksne og ældre sker med afsæt i samme paragraf. Udgifterne til 

aflastning af børn og unge efter Servicelovens § 84 skal dog stadig konteres 

som en del af udgifterne til udsatte børn og unge. 

Jf. de autoriserede konteringsregler skal udgifter til aflastning til børn og 

unge, jf. servicelovens § 44, registreres på de relevante funktioner for de 

pågældende opholdssteder, fx plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted 

eller døgninstitution. For yderligere information om kontering se 

orienteringsskrivelse vedr. budget- og regnskabssystemet for kommuner, 22. 

omgang af 30. juni 2011.  

Hvis du vil vide mere 

Socialministeriets vejledning nr. 3 til serviceloven, Vejledning om særlig 

støtte til børn og unge og deres familier, VEJ nr. 11 af 15. februar 2011. 

Kontaktpersoner i KL 

Konsulent i KL’s kontor for Social- og Sundhed, Rigmor Lond, tlf. 33 70 

32 38, mail ril@kl.dk (vedr. støtte til handicappede børn og unge) 

Chefkonsulent i KL’s kontor for Social- og Sundhed, Tina Jørgensen, tlf. 33 

70 34 89, mail tjj@kl.dk  (vedr. aflastning generelt) 

Konsulent i KL’s kontor for Børn og Kultur, Susse Kolster, tlf. 33 70 38 

23, mail skl@kl.dk (vedr. støtte til udsatte børn og unge) 

Fuldmægtig i KL’s økonomiske sekretariat, Maria Pilegaard, tlf. 33 70 37 30, 

mail map@kl.dk (vedr. kontering af udgifter til aflastning)  
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