Børne- og Familierådgivningen
Ungeenheden

Kvalitetsstandard for efterværn –
døgnophold og udslusning (tilbud
18-22 år)

2

Kvalitetsstandard for efterværn – døgnophold og udslusning (tilbud 18-22 år) (SEL § 76, stk.3, nr.1 og 3)
Formål

At sikre, at den unge, der har haft iværksat hjælpeforanstaltninger forud for det 18.år i form af anbringelse uden for hjemmet,
kan bibeholde en form for støtte, frem til det fyldte 23. år, med
henblik på at sikre en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Indhold

Foranstaltningen kan omfatte fortsættelse af døgnophold eller
udslusning på det hidtidige anbringelsessted.

Målgruppe / tildelingskriterier

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge, der er eller
har været anbragt frem til det 18. år og skønnes fortsat at have
behov for støtte ud over det 18.år, men som samtidig vurderes
med den rette støtte at kunne overgå til selvstændig voksentilværelse i egen bolig.
Målgruppen omfatter ikke unge med varige og indgribende
funktionsnedsættelse hvor der formodes at være behov for en
indsats udover det 23. år.

Omfang/varighed

Kan tildeles i alderen 18 – 22 år. Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.
Det er afgørende, at der foregår en udvikling i den unges liv i
løbet af den periode, hvor der fortsat er iværksat støtte over for
den unge. Det betyder, at det forventes at foranstaltningen løbende udfases.
Foranstaltningen tildeles maksimalt, til den unge fylder 23 år, jf.
servicelovens § 76.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.

Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.
Afgørelse om fortsat anbringelsen kræver også en bevilling i
Bevillingsforum i henholdsvis Børne- og Familierådgivningen
og Ungeenheden.

Leverandør

Plejefamilier, netværksplejefamilier, private opholdssteder eller
regionale- eller kommunale døgninstitutioner.

Kvalitetskrav til leverandør

Opholdssteder og døgninstitutioner skal være opførte på Tilbudsportalen.
Plejefamilier skal være generelt eller konkret godkendte til opgaven.

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.
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