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29.        Reviderede svarfrister 

Beslutningstema

Revision af Hedensted Kommunes svarfrister jævnfør lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område.

Økonomi

Ingen umiddelbare bemærkninger

Historik

Sidste revision af svarfristerne blev gennemført i marts 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen 
behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til 
hjælp og i så fald hvilken. Kommunen skal endvidere fastsætte en frist for, hvor lang tid der 
må gå, inden der skal være truffet afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal 
ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.
 
Vedhæftede bilag viser med grøn markering, hvilke paragraffer der revideres. Indenfor 
Beskæftigelse er der blandt indsat nogle nye paragraffer som:

 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 97 Jobrotation 5 dage til 4 uger
 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 98 C Voksenlærlingetilskud 5 dage til 4 uger
 Servicelovens § 110 Forsorgshjemmene kontakter Hedensted Kommune efter 2 

indskrivningsdage
 Servicelovens § 110 Rusmiddelcenter Hedensted kontakter borgere på forsorgshjem 

indenfor 7 dage efter henvendelse
Samt andre mindre justeringer.
 
Derudover er der nogle rettelser vedrørende Udvalget for Social Omsorg samt;

 2 områder fra de eksisterende retningslinier med svarfrister som nu er overgået fra 
Borgerservice til Udbetaling Danmark nemlig lov om delpension samt lov om 
fleksydelse.

 samt 2 justeringer af hvor opgaven hører til i henhold til Dagtilbudslovens § 43.2 og 
43.4.

 
Svarfristerne berører 4 udvalg. De største ændringer i denne revision berører Udvalget for 
Beskæftigelse og Udvalget for Social Omsorg. Derfor fremsendes den til behandling i disse 
udvalg inden den fremsendes til Byrådets behandling. Ændringerne der vedrører Udvalget for 
Fritid & Fællesskab er blot at 2 områder er overgået fra Borgerservice til Udbetaling Danmark 
og i forhold til Udvalget for Læring 2 justeringer i henhold til hvor opgaven er placeret.
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De reviderede svarfrister lægges på kommunens hjemmeside efter behandling i Byrådet. 

Lovgrundlag

Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 3

Administrationen indstiller,

at de reviderede svarfrister godkendes.

Beslutning

Det indstilles, at Byrådet godkender svarfrister.
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