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Afrapportering på det forpligtigende samarbejde på delaftale 4 og 5
børneområdet 2018
Tårnby Kommune varetager myndighedsforpligtigelsen som følge af det forpligtigende
samarbejde, reguleret i delaftale 4 og 5 for børn og unge.
Nedenstående tabel viser de bevillinger, afslag, ophør og revurderinger, der er foretaget i
2018
Paragraf

Antal sager i alt

§ 11,7
Rådgivning, undersøgelse og
behandling
§ 32
Særligt dagtilbud
§ 36
Særligt klubtilbud
§ 41
Merudgifter
§ 42
Kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste
§ 44/84
Aflastning/Afløsning
§44/86
Træning
§45
15 timers ledsagelse til unge
§ 101
Misbrugsbehandling
§ 109
Krisecenter

24

0
0
33
33

10
0
0
7
0

I det følgende beskrives udvalgte områder:
Merudgifter
Som beskrevet ved sidste års afrapportering ændrede Ankestyrelsen i 2017 praksis for børn og unge med
cøliaki, som ikke længere blev vurderet værende i målgruppen for merudgifter. I forbindelse med
principafgørelsen blev alle sager gennemgået og der blev truffet ny afgørelse ud fra Ankestyrelsens
retningslinjer. Der blev således givet afslag i ni sager, hvilket kan forklare noget af nedgangen i aktiviteter på
merudgifter (difference på 11 sager fra sidste afrapportering).
Klagesager
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I 2018 har Ankestyrelsen behandlet 5 klagesager. To klager vedrørende § 41 (dækning af merudgifter) og 3
klager vedrørende § 42 (tabt arbejdsfortjeneste. En af sagerne på § 41 vedrørende cøliaki blev i første
omgang hjemvist, hvorefter sagen blev behandlet igen i Familieafdelingen. Familieafdelingen kom dog frem
til samme resultat og meddelte afslag. Sagen blev lukket, da borger ikke klagede. I den anden sag
vedrørende §41 blev afgørelsen ændret af Ankestyrelsen, da det blev vurderet, at barnets eksem var
indgribende og langvarig også når barnet var i behandling.
I to af sagerne vedrørende § 42 fik Kommunen medhold. I den sidste klage vedrørende § 42 blev borgerens
klage afvist af Ankestyrelsen, da klagefristen var overskredet.
Deltagelse i netværksmøder
Efter samarbejdsmøder mellem Dragør og Tårnby i 2018 er der kommet større fokus på tværfaglige
netværksmøder i sager, hvor der er børn eller unge med funktionsnedsættelse. Aftalen har været, at rådgiver
i Dragør inviterer Tårnbyrådgiveren med til netværksmøde sammen med familien. I løbet af 2018 har
rådgiverne deltaget i 12-15 møder, hvilket er en øgning i forhold til tidligere.
Bestilling for 2019
Med denne afrapportering for 2018 vurderes det ikke, at der er forhold, der giver anledning til ændringer i
bestillingen for 2019.
Hvis der er behov for uddybning, er I velkommen til at rette henvendelse til Familieafdelingen i Tårnby
Kommune.
Venlig hilsen
Karin Støvring
Afdelingsleder

Susanne Vestergaard
Faglig koordinator
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