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Område

Unge, hvor der er en aktiv sag i BUR, og hvor det forventes, at der skal ydes
støtte, når den unge fylder 18 år, eller når et efterværn ophører.

Procedure for sags
overdragelse når barnet
skal overdrages til voksenområdet ved det 18.
år eller efter eventuel
iværksat efterværn

En smidig overgang fra kompenserende handicapydelser fra barn til voksen
tager sit udgangspunkt i et godt samarbejde mellem BUR og Sundhed og
Handicap, hvor BUR allerede fra barnets 16. år kan vælge at inddrage
Sundhed og Handicap i udarbejdelsen af barnets handleplan for de
kommende år, når BUR har en forventning om, at barnet også i
voksenalderen får behov for handicap kompenserende ydelser.
En eventuel efterfølgende konkret overdragelse af sagen tager udgangspunkt
i et overdragelsesmøde med deltagelse af familien, BUR og Sundhed og
Handicap. Overdragelsesmødet arrangeres af BUR:
• Såfremt BUR bliver i tvivl om, hvorvidt der skal ske overdragelse i
forhold til den enkelte unge efter dennes fyldte 18. år, kontaktes
Sundhed og Handicap for et afklarende (telefon) møde, som
konsulenter på sagen og inden et eventuelt overdragelsesmøde.
• Såfremt den unge forventeligt skal overdrages til Sundhed og
Handicap ved dennes fyldte 18. år afholdes et overdragelsesmøde
med deltagelse af den unge, den unges forældre, Sundhed og
Handicap samt BUR. BUR er ansvarlig for udsendelse af dagsorden
til overdragelsesmødet, samt udarbejdelse af referat af
beslutningerne på selve overdragelsesmødet.
Såfremt Sundhed og Handicap har behov for, at der indhentes
yderligere oplysninger vedr. den unge til deres brug i
sagsbehandlingen, besluttes det på overdragelsesmødet, hvilke
oplysninger der er behov for at få indhentet. BUR indhenter herefter
disse relevante oplysninger til videre behandling i forbindelse med
overdragelsen.
• Såfremt BUR vurderer, at der muligvis skal etableres
institutionsophold efter den unges fyldte 18. år, skal
overdragelsesmødet, af hensyn til venteliste på institutionsområdet,
planlægges senest den måned, hvor den unge fylder 16 år. Man skal
her iagttage om magtanvendelsesreglerne efter Servicelovens § 129
finder anvendelse – dette er Sundhed og Handicap ansvarlig for.
Sundhed og Handicap er ligeledes ansvarlig for at finde det rette
botilbud til den unge efter det fyldte 18. år, herunder fremsende
matchskema til regionen, hvis behov.
• I andre sager, hvor den unge har behov for andre
handicapkompenserende ydelser efter den unges fyldte 18. år, skal
overdragelsesmødet planlægges senest et år før barnet fylder 18 år.
• BUR overdrager ligeledes til jobcentret, såfremt dette er relevant i
forhold til forsørgelsesgrundlag. Overdragelsen sker senest 6
måneder før den unge fylder 18 år eller når efterværnet stopper.
• BUR er sagsbehandler for den unge frem til den unge fylder 18 år og
har derfor myndighedsansvaret samt betalingsansvaret og hermed
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ansvaret for at opsige eventuelle kontrakter og aftaler i forhold til den
unge.
Sundhed og Handicap har ansvaret for at bevilge ydelser efter den
unges fyldte 18. år eller når et efterværn, bevilliget af BUR, ophører.
BUR har kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende efterværn jf.
Servicelovens § 76. BUR har ligeledes kompetencen til at ophøre
igangsatte efterværnsforanstaltninger, såfremt målene i
handleplanen ikke opfyldes jf. Servicelovens § 140.
Idet Sundhed og Handicap har budgetansvar for den 3-årige
ungdomsuddannelse STU, indgår BUR sammen med Sundhed og
Handicap, Arbejdsmarkedsområdet og Job og Aktiv i et
visitationsudvalg som efter nærmere aftale træder sammen hvert
kvartal for at visitere ind til uddannelsen. Sundhed og Handicap har
formandskabet i visitationsudvalget.

Når barnet overgår til
ophold i foranstaltning
efter Servicelovens §§
107 og 108 i anden
kommune fra det 18. år.

Her følges ovennævnte procedure fordi sagen skal registreres i voksenhandicap, idet Faaborg-Midtfyn Kommune fortsætter som betalings- og handleplans kommune ved anbringelsen efter det 18. år.

Formkrav

Udarbejdet overdragelsesskema udfyldes og oversendes fra BUR til Sundhed
og Handicap. Når sagen er visiteret i teamet i Sundhed og Handicap, kontaktes socialrådgiver i BUR i forhold til, hvem der er socialrådgiver på sagen i
Sundhed og Handicap. Her aftales ligeledes tidspunkt for overdragelsesmøde.
Dagsorden til overdragelsesmøde sendes fra BUR senest 14 dage inden
mødet. Referat af mødet sendes fra BUR seneste 14 dage efter mødet.

Budget

I 2. kvartal hvert år opgør BUR, hvor mange unge der i det kommende år
fylder 18 år, og som forventes skal overgå til en foranstaltning i Sundhed og
Handicap.
Opgørelsen suppleres med nytilkommende unge i indeværende år, som fylder 18 i indeværende år.
Opgørelsen suppleres med et estimat på omkostning til forventet foranstaltning.
Opgørelsen sendes til Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap med samtidig orientering til økonomisk stab.

BUR sagsbehandleren
som tovholder i forhold
til terapeuterne i Sundhed og handicap

I forhold til unge med varigt nedsat funktionsevne, hvor der er tilknyttet en
socialrådgiver fra BUR, er BUR generelt den primære sagsbehandler/tovholder, hvilket medfører:
• At BUR, hvor der er behov for det, koordinerer den samlede indsats i
forhold til den unge/familien.
• At sideløbende sager omkring barnet omfattende hjælpemidler, bilsager og boligindretning koordineres med BUR.
• At BUR (eventuelt på familiens anmodning) som tovholder i forhold
til familien kan indkalde terapeuterne til behandlermøde.
• BUR styrer om nødvendigt koordineringen, hvor både BUR og hjælSide 3
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pemiddelteamet er involveret.
Det er imidlertid den involverede terapeut, som bestemmer bevillingsniveauet på egne sager.
Involverede terapeuter sikrer, at BUR, i det omfang familien ønsker
det, og i det omfang det skønnes nødvendigt, løbende får status på
igangværende hjælpemiddel/bil- eller boligsag.
Familien oplever at indsatsen er sammenhængende fra barn til voksen.
Familien oplever, at der er sammenhæng mellem indsatserne i BUR
og Sundhed og Handicap.
Familien oplever, at tovholderen har det fulde overblik over barnets
behov for støtte samt den samlede indsats i forhold til familien.
Op til - og senest på overdragelsesmødet - skal familien orienteres
om de ændrede bevillingsforhold, der er i forbindelse med overgang
fra barn til voksen samt at den unge vil få flere og nye sagsbehandlere (jobcenter og Sundhed og Handicap).
Forsørgelsesgrundlaget for den unge efter det 18. år skal afklares
sideløbende med overdragelse til voksenområdet. BUR sikrer jf.
ovenstående overdragelse til jobcenter, hvis nødvendigt.
Afgørelse om ophør af bevillinger og andre ydelser er afklaret inden
sagen overdrages til voksenområdet ved den unges fyldte 18. år.
Sagsbehandlerne oplever et godt tværfagligt samarbejde – FMK har
en fælles opgave.
Økonomisk stab og Sundhed og Handicap får de korrekte oplysninger til det regulerede basisbudget om det kommende års tilgang.
BUR og Sundhed og Handicap afholder et årligt dialogmøde om
samarbejdet.
BUR og børneterapeuterne afholder et årligt dialogmøde om samarbejdet.
Der følges op løbende med spørgeskema til såvel familie, hvor den
unge er fyldt 18 år som medarbejdere i forhold til om kvalitetsmålene
overholdes. Dette påbegyndes efteråret 2014.
Økonomisk stab sikrer, at de i 2. kvartal får de nødvendige oplysninger om tilgang til voksenområdet fra BUR.
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