Arbejdstilrettelæggelse: Hvordan sikres en god fordeling af sager?

Eksempel på en kategoriseringsmodel af
sager for børn og unge med
funktionsnedsættelse
Tildeling af sager til Børne- og ungeteamet sker på baggrund af en forudgående
målgruppevurdering foretaget af den socialfaglige konsulent tilknyttet Visitation og
handicap.
Kategori 1 og 2 relaterer sig til en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse hos barnet/den
unge, hvor målgruppen for kategori 3 er børn eller unge med hovedvægten på sociale
problemer.
Målgruppen for alle kategorier skal opfylde Servicelovens bestemmelser, og er "Børn og
unge under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
indgribende kroniske eller langvarige lidelser".
Det skal understreges, at de forventede sagstal er eksempler, som benyttes af en
kommune. Den enkelte kommune bør selv sætte forventede sagstal efter egne forhold.
Kategoriseringsmodel
Kategori 1:

Målgruppen:
• Har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse af indgribende og
langvarig karakter, der opfylder målgruppebeskrivelsen jf.
Serviceloven (SL) kap. 9.
• Barnets vanskeligheder udløser støtten og er styrende for
indsatsen.
Den sagsbehandlingsmæssige indsats vil være:
• Sagsbehandling af nye ansøgninger om merudgiftsydelser og/eller
tabt arbejdsfortjeneste med løbende bevillingsmæssige
opfølgninger.
Forventet sagsantal pr. medarbejder 100 – 120.

Kategori 2:

Målgruppen:
• Har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse af indgribende og
langvarig karakter, der opfylder målgruppebeskrivelsen jf. SL kap.
9 med behov for flere støtteforanstaltninger samt løbende behov for
rådgivningsmæssig indsats. Forældrenes behov relaterer sig
d e rfor direkte til følgevirkningerne af barnets nedsatte
funktionsevne.
• Barnets vanskeligheder udløser støtten og er styrende for
indsatsen.
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Kategoriseringsmodel
Den sagsbehandlingsmæssige indsats vil være:
•
•
•

Sagsbehandling af nye ansøgninger om merudgiftsydelser og/eller
tabt arbejdsfortjeneste. Løbende bevillingsmæssige opfølgninger.
Aflastning samt forebyggende foranstaltninger.
Funktionsevneundersøgelse er retningsgivende for, om der skal
ske en omkategorisering til kategori 3.

Forventet sagsantal pr. medarbejder op til 45.

Kategori 3:

Målgruppen:
• Har en funktionsnedsættelse, hvor familien har manglende
ressourcer og evner til at kunne støtte og rumme barnets
vanskeligheder uden familien tilføres særlig støtte.
• Familiens samlede vanskeligheder i relation til barnets
funktionsnedsættelse udløser behovet for støtten.
Den nedsatte funktionsevne kan her ofte have sammenhæng med
en omfattende problematik i familien. Forældrene har ofte
forsørgelsesmæssige problematikker. ligesom flere søskende kan
have behov for støtteforanstaltningerne. Denne målgruppe vil som
udgangspunkt ikke være berettiget til handicapkompenserende
ydelser.
Den sagsbehandlingsmæssige indsats vil være:
• Råd og vejledning med løbende stillingtagen til behov for
støtteforanstaltninger samt sagsbehandling af ansøgninger fra
familien.
Forventet sagsantal pr. medarbejder op til 45.
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