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Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til udgifter for at
undgå en anbringelse, for at fremme en hjemgivelse eller
for at bidrage til stabil kontakt under en anbringelse (SEL §
52 a, stk. 1 og 2)
Formål

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det
må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et
barns eller en unges særlige behov for støtte.
Der kan ydes støtte til:
1. Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk.
3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende
og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.
2. Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.
3. Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem
forældre og barn under barnets anbringelse uden for
hjemmet.
Formålet med nr. 1 er at give fuld eller delvis økonomisk støtte
til forældrenes egen andel af udgiften til f.eks. ophold på efterskole eller deltagelse i sommerlejre på baggrund af en vurdering af forældrenes evne til at afholde udgiften med udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering og en vurdering af udgiftens størrelse. Der udarbejdes økonomisk trangsvurdering.
Formålet med nr. 2 og 3 er at undgå anbringelse, støtte op om
hjemgivelse eller at sikre en stabil kontakt under anbringelse.
Der udarbejdes ikke økonomisk trangsvurdering når der ydes
støtte efter nr. 2 og 3.

Indhold

At støtten indgår som led i en samlet løsning af familiens problemer og sigter mod at sætte familien i stand til selv at klare
sine vanskeligheder eller støtte til at bevare en stabil kontakt
mellem forælder og barn under anbringelse.
Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde tilskud til forsørgelse, betaling af faste udgifter eller til dækning af gæld.

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier, der er så
truede og hvor en mere indgribende forebyggende foranstaltning kan undgås, at barnet/den unge vil blive anbragt, hvis der
ikke gives økonomisk støtte, eller familier med anbragte børn
og unge.
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Omfang/varighed

Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde en familiehjælp til
løbende forsørgelsesudgifter.
Når støtten ydes for at undgå en anbringelse er det en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og muligheden for at undgå anbringelse.
Ved bevillingen til at støtte kontakten mellem forældre og anbragte børn/unge er det en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og formålet
med at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn.
Ydelser i henhold til nr. 2 og 3 kan tildeles i hele anbringelsens
længde, dog maksimalt indtil det 18.år.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.

Tildeling

Foretages af barnets/den unges rådgiver med baggrund i en
konkret individuel vurdering. Der stilles ikke krav om en børnefaglig undersøgelse.

Andet

Støtte efter stk. 1, nr. 1, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige med midler til at dække
udgiften.
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