
 
Sagsbehandlingsfrister i på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i 
Frederiksberg Kommune  
 
 
Lov om social service/Social- og Ydelsesafdeling  
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden  Bemærkninger  

  Andet  1 
uge  

2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 
mdr.  

 

Kap. 16 Aflastning og 
afløsning 
§ 84 

     X     Fristen er incl. Tid til bl.a. 
at indhente relevante 
oplysninger fra 
samarbejdspartnere 

Kap 16  Visitation til 
Socialpædagogisk 
støtte § 85  

    X       Fristen er incl. Tid til bl.a. 
at indhente relevante 
oplysninger fra 
samarbejdspartnere.  

Kap 16  Visitation til 
kontaktperson 
døv/blinde § 98  

    X       Fristen er incl. Tid til bl.a. 
at indhente relevante 
oplysninger fra 
samarbejdspartnere.  

Kap. 16  Tilskud til dækning 
af udgifter ved 
ansættelse af 
hjælpere til pleje 
m.m. § 96  

    X       Fristen er incl. Tid til bl.a. 
at indhente relevante 
oplysninger fra 
samarbejdspartnere.  

Kap. 16  Ledsageordning § 97    X         Hvis behov for 
indhentning af yderligere 
oplysninger 4 uger.  
Ansøgeren har senest 6 
uger efter bevillingen fået 
tildelt en ledsager  

Kap. 16  Støtte og 
kontaktperson til 
personer med 
sindslidelser § 99  

X           Der handles inden for det 
første døgn og 
hjemmebesøg forsøges 
aflagt inden for 48 timer  

Kap 17  Merudgiftsydelser til 
voksne med 
betydelig varig 
funktionsnedsættelse 
§ 100  

     X      Fristen er incl. tid til at 
indhente relevante 
lægelige oplysninger.  

Kap. 18 Behandling for 
misbrug § 101 

  X         

Kap. 18 Behandling § 102      X     Fristen er incl. tid til at 
indhente relevante 
lægelige oplysninger. 

Kap 19  Visitation til 
beskyttet 
beskæftigelse og 
aktivitets- og 
samværstilbud §§ 
103 og 104  

    X       Fristen er incl. Tid til at 
indhente relevante 
oplysninger fra 
samarbejdspartnere.  



Kap 20  Visitation til 
socialpædagogiske 
botilbud §§ 107 og 
108  

    X       Fristen er incl. Tid til at 
indhente relevante 
oplysninger fra 
samarbejdspartnere.  

 
Lov om orlov - Borgerservicecenter 
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden Bemærkninger  

  Andet  1 uge  2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 mdr.   

Kap. 4  Orlov til 
børnepasning  

  X         Kontanthjælpsmodtagere.  

 
Lov om social pension/Social- og Ydelsesafdelingen  
Hjemmel  Tekst    Svarfrist – inden Bemærkninger 

  Andet  1 uge  2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 mdr.   

Kap. 3  Afgørelse om 
førtidspension  

      X     Fristen regnes fra 
beslutning om 
påbegyndelse af 
førtidspensionssag.  

Kap. 2  Afgørelse om 
folkepension  

    X       Hvis ansøgningen 
modtages senest i den 
måned, hvor borgeren 
fylder 65 år.  

Kap. 3  Afgørelse om 
diverse tillæg til 
pensionister  

  x         Fristen regnes fra det 
tidspunkt, hvor sagens 
samlede oplysninger 
foreligger.  

 
Lovgivning om førtidspension inden 1.1.2003/Ydelsesafdelingen  

Hjemmel  Tekst  Svarfrist - inden   

  Andet  1 uge  2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 mdr.  

Kap. 2  Afgørelse om 
kontrol og om 
forhøjelse  

      X     Fristen regnes fra 
beslutning om forhøjelse 
af førtidspensionssag og 
fra kontroldatoen.  

Kap.2  Afgørelse om 
diverse tillæg til 
førtidspensionister  

  X         Fristen regnes fra det 
tidspunkt, hvor sagens 
samlede oplysninger 
foreligger.  

 
Lov om sygedagpenge/Social- og Ydelsesafdelingen  
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden Bemærkninger 

  Andet  1 
uge  

2 
uger  

3 uger  4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 
mdr.  

 

 Barselsdagpenge, 
udbetaling til 
borger  

  x          

Kap. 10  Barselsdagpenge,     x        



refusion til 
arbejdsgiver  

Kap. 5 Dagpenge til 
forældre med 
alvorligt syge 
børn 

  X         

 Sygedagpenge, 
udbetaling til 
borger 

  x         

Kap. 19 Sygedagpenge, 
refusion til 
arbejdsgiver 

    X       

§ 56-
aftaler 

Aftaler vedr. 
kroniske 
sygdomme 

    x      6-8 uger / Jobcentrets 
team 3 

 
Lov om individuel boligstøtte/BorgerServiceCenter/Social- og Ydelsesafdelingen  
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden Bemærkninger 

  Andet  1 uge  2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 mdr.  3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 mdr.   

Kap. 1  Boligsikring    X         På grund af EDB-
udbetalingssystemet 
vedr. boligsikring kan 
der gå op til 6 uger 
inden boligsikringen er 
fremme hos 
modtageren.  

Kap. 2 
og 3  

Boligydelse og 
boligsikring til 
modtagere af 
førtidspension 
efter 1.1.03  

    X       På grund af 
indberetningsfrister til 
EDB, kan der gå op til 
6 uger inden ydelsen er 
fremme hos borgeren.  

 
Lov om tandpleje - Omsorgstandplejen 
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden  Bemærkninger 

  Andet  1 
uge  

2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 mdr.  3 mdr.  4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 mdr.   

Sundheds-
loven  

Omsorgstandpleje 
+ anden 
specialtandpleje  

  X         Hvis behov for 
indhentning af 
yderligere 
oplysninger 4 uger.  

 
Lov om Social Service – Sundheds- og Omsorgsafdelingen  
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden Bemærkninger 

  Andet  1 
uge  

2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 
mdr.  

 

Kap. 14 Ferierejser § 79     X       

Kap 16  Personlig pleje og praktisk hjælp i 
hjemmet § 83 (hjemmeboende) 

X     X      Behandles 
(forvisiteres) 
indenfor 5 



hverdage – 
akutte 
ansøgninger 
afgøres med 
det samme 
Ikke akutte 
ansøgninger 
afgøres 
indenfor 4 uger 

Kap. 16 Hjemmehjælp (plejehjemsbeboere) 
§ 83 

    X      Afgørelse om 
plejekategori 
indenfor 4 uger 
fra indflytning 

Kap 16  Genoptræning/vedligeholdelsestræning 
§ 86  

  X          

Kap 19  Aktivitets- og samværstilbud § § 103-
106 

    X       Dagcenter og 
daghjem  

Kap 20  Botilbud § 107-111 
Plejeboliger og ældreboliger 

    X        

Kap 21  Hjælpemidler, forbrugsgoder og 
boligændringer § 112-113 og §116 

X     X      Akutte 
ansøgninger 
afgøres med 
det samme 
Ikke akutte 
ansøgninger 
afgøres 
indenfor 4 uger 

Kap. 21 Reparation af hjælpemidler X          Reparationer 
udføres 
indenfor 2 – 4  
hverdage 
Akutte 
reparationer 
udføres samme 
dag 

Kap. 21 Handicapbiler §114 X          Ansøgninger 
påbegyndes 
indenfor 2 uger 
og der er 
meget 
varierende 
afgørelsestider 
fra mellem 3 
og 12 måneder, 
afhængig af 
kompleksitet 
og ventetid på 
andre aktører, 
der er 
involveret i 
sagsbehandling
en (læge, 
kørekort mv.) 



Kap. 21 Flextrafik samt individuel befordring § 
117 

    X       

Kp. 22-
23 

Plejeorlov og plejevederlag 
§ 118-122 

  X         

 
 
Sundhedsloven – Sundheds- og Omsorgsafdelingen  
Hjemmel  Tekst  Svarfrist 

- inden  
Bemærkninger    

  Andet  1 uge  2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 
mdr.  

 

Sundhedsloven  § 140 
Genoptræning 
efter 
udskrivning 
fra sygehus  

X           Borgeren skal kunne 
påbegynde 
genoptræningsforløbet 
inden for 2 uger efter 
modtagelse af 
genoptræningsplan.  
Ved 
genoptræningsforløb 
delt mellem hospital 
og kommune skal 
borgeren kunne 
påbegynde 
genoptræningsforløbet 
inden for 1 uge efter 
modtagelse af 
genoptræningsplan.  

 
Lov om aktiv socialpolitik/Social- og Ydelsesafdelingen samt Jobcentret  
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden  Bemærkninger 

  Andet  1 
uge  

2 
uger  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 
mdr.  

 

Kap. 4  Kontanthjælp og 
aktivering - løbende 
forsørgelse  

  X         Ydelsesafdelingen.  
Gælder 
nyhenvendelser og 
genoptagelser.  

Kap. 6  Revalidering:– 
Sagen påbegyndes 
inden 2 uger 
 
Sagen afgøres inden 
3 måneder    

   
 
X 

    
 
 
 
 
 
X  

   Fra det tidspunkt, 
hvor resultater af 
arbejdsprøvninger 
foreligger 
og de nødvendige 
lægeakter er 
indhentet, har 
jobcentret 3 

måneder 
til at færdiggøre 
ressourceprofilen, 
foretage indstilling i 
sagen,  
sende sagen i 
partshøring og træffe 
den endelige 
afgørelse om 



revalidering. 

Kap. 10  hjælp i 
særlige tilfælde  

     X     Ydelsesafdelingen  
Fristen er inkl. tid til 
at indhente bl.a. 
relevante lægelige 
oplysninger  

               
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats/Jobcentret  
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden Bemærkninger 

  Andet  1 uge  2 
uge
r  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 
mdr.  

 

Kap. 13  Fleksjob: 
Sagen påbegyndes 
inden 2 uger 
 
Sagen afgøres inden 
3 måneder    

   
 
X 

    
 
 
 
 
 
X  

   Fra det tidspunkt, 
hvor resultater af 
arbejdsprøvninger 
foreligger 
og de nødvendige 
lægeakter er 
indhentet, har 
jobcentret 3 

måneder 
til at færdiggøre 
ressourceprofilen, 
foretage indstilling 
i sagen,  
sende sagen i 
partshøring og 
træffe den endelige 
afgørelse om 
fleksjob.  

Kap. 14 Arbejdsredskaber og 
arbejdspladsindretni
ng  
 
Sagen påbegyndes 
inden 2 uger 
 
Sagen afgøres inden 
3 måneder    

   
 
 
 
 
 
X 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   Fra det tidspunkt 
hvor der er 
foretaget en 
vurdering af 
behovet for 
arbejdsredskaber og 
arbejdspladsindretn
ing har jobcentret  3 
måneder til at 
foretage indstilling 



 i sagen og træffe 
den endelige 
afgørelse 

 
 
Lov om kompensation til personer med handicap i erhverv mv. 
Hjemmel  Tekst   Svarfrist - inden Bemærkninger 

  Andet  1 uge  2 
uge
r  

3 
uger  

4 
uger  

2 
mdr.  

3 
mdr.  

4 
mdr.  

6 
mdr.  

8 
mdr.  

 

Kap.3 Personlig assistance  
 
Sagen påbegyndes 
inden 2 uger 
 
Sagen afgøres inden 
3 måneder    

   
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   Fra det tidspunkt 
hvor der er 
foretaget en 
arbejdspladsvurderi
ng (besøg på 
arbejdsplads) har 
jobcentret  3 
måneder til at 
foretage indstilling 
i sagen og træffe 
den endelige 
afgørelse.  

 




