
1 
 

 

 

 

Sagsbehandlingsfrister 

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget 

Få overblik over, hvornår du kan forvente at få svar på en ansøgning. 

 

Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der generelt må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er 

truffet afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne er generelle, hvilket betyder, at de kan overholdes, hvis al 

nødvendigt dokumentation foreligger. Hvis en sag ikke kan færdigbehandles inden fristen, skal ansøgeren 

orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse. 

 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering m.m. (Lov om aktiv socialpolitik: kapitel 4, 6, 7) 

Ansøgningstype Frist 

Kontanthjælp, løbende hjælp til forsørgelse, uddannelseshjælp (§§ 23, 25, og § 29) 1 uge 

Engangshjælp (§ 25 a) 1 uge 

Støtte til høje boligudgifter (§ 34) 1 uge 

Revalidering (§ 46) 8 uger 

Revalidering, forlængelse (§ 56) 2 uger 

Særlig støtte under revalidering (§ 63) 2 uger 

Støtte til etablering af selvstændig virksomhed (§ 65 og § 67) 8 uger 

Ledighedsydelse (§ 74) 1 uge 

Enkeltydelser (§§ 81-85) 2 uger 

 

 

Beskæftigelsestilbud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige, fleksjob, løntilskud til førtidspensionister m.m. 

(Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: kapitel 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 18) 
 

Ansøgningstype Frist 

Afgørelse om beskæftigelsestilbud (§ 32) 2 uger 

Virksomhedspraktik (kap. 11) 2 uger 

Løntilskud til førtidspensionister, ”Skånejob” (kap.12) 2 uger 

Løntilskud (kap. 12) 2 uger 

Løntilskud – lønrefusion til arbejdsgiver (kap. 12) 3 uger 
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Løntilskud til førtidspensionister ”skånejob” – lønrefusion til arbejdsgiver (kap. 

12) 

3 uger 

Voksenlærlinge (§§ 98c-98g) 2 uger 

Voksenlærling – lønrefusion til arbejdsgiver (§§ 98c-98g) 3 uger 

Fleksjob (§ 70) 2 uger 

Fleksjob – lønrefusion til arbejdsgiver (§ 71) 3 uger 

Ledighedsydelsesmodtager, selvvalgt uddannelse (§ 73b) 2 uger 

Støtte til arbejdsredskaber m.v. ved fleksjob (§ 74) 4 uger 

Fleksjobbevis (§ 74b) 2 uger 

Økonomisk tilskud (fleksjob) til selvstændige erhvervsdrivende (§ 75) 2 uger 

Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber m.v. (§§ 76-77) 4 uger 

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud (§ 82) 1 uge 

Jobrotation (§§ 97 og 98a-98b) 2 uger 

Tilskud til opkvalificering m.v. ved ansættelse uden løntilskud (§§ 99-100) 2 uger 

Opkvalificering ved afskedigelse – forsikrede ledige (§§ 102-103) 2 uger 

Rekruttering og generel erhvervsservice (kap. 3 og 4) 1 uger 

 

Seniorjob (Lov om seniorjob) 

Ansøgningstype Frist 

Seniorjob til forsikrede ledige 2 mdr. 

 

Specialundervisning (Lov om specialundervisning for voksne) 

Ansøgningstype Frist 

Voksenspecialundervisning (§ 1)  3 uger 

 

 

Personlig assistance (Lov om kompensation til handicappede i erhverv) 

Ansøgningstype Frist 

Personlig assistance (kapitel 3) 3 uger 

 

 

Sygedagpenge (Lov om sygedagpenge: kapitel 4,19 og 21) 

Ansøgningstype Frist 

Dagpenge (§ 6, stk. 1, 1. pkt.) 2 uger 

Refusion til arbejdsgiver (§ 54, stk. 1) 3 uger 

Dækning til arbejdsgiver ved kronisk lidelse (§ 56-aftaler) (§ 56) 3 uger 
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Førtidspension, seniorførtidspension og individuel boligstøtte (Lov om social pension) 

Ansøgningstype Frist 

Afgørelse om personlige tillæg (§ 14) 4 uger 

Helbredstillæg (§ 14a) 2 uger 

Afgørelse om førtidspension (§ 17, §17, stk. 5, §18) 3 mdr. 

Beboerindskudslån (§ 20) 2 uger 

 

 

Økonomisk hjælp til voksne, ledsagerordning, støtte- og kontaktperson, personlig hjælp, omsorg, pleje, 

hjælpemidler, forbrugsgoder m.m. (Serviceloven)                                                             

 

Ansøgningstype Frist 

Personlig hjælp og pleje (§ 83) 3 dage 

Praktisk hjælp (§ 83) 3 uger 

Madservice (§ 83) 3 uger 

Rehabiliteringsforløb (§ 83a) 3 uger 

Aflastning og afløsning af ægtefælle - voksenområdet (§ 84)  3 uger 

Aflastning og afløsning af ægtefælle - ældreområdet (§ 84)  3 uger 

Socialpædagogisk bistand, hjemmevejleder m.v. (§ 85) 3 uger 

Selvudpeget hjemmehjælp (§ 94) 3 uger 

Tilskud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning m.m. (§§ 95-96) 

12 uger 

Ledsagerordning for voksne (§ 97)  3 uger 

Kontaktperson til døvblinde (§ 98) 3 uger 

Støtte- og kontaktperson (§ 99)  3 uger 

Merudgifter til voksne (§ 100) 3 uger 

Behandling for misbrug (§ 101) 1 uge 

Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§ 102) 3 uger 

Tilbud om beskyttet beskæftigelse (§ 103) 3 uger 

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 3 uger 

Midlertidige botilbud (§ 107) 12 uger 

Længerevarende boformer (§ 108) 12 uger 

Personlig/kropsbårne hjælpemidler (§ 112) 3 uger 

Personlig kropsbårne hjælpemidler, genbevilling (§ 112) 3 uger 

Tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder §§ 112-113 12 uger 

Støtte til bil (§ 114) 30 uger 

Støtte til bil, udskiftning (§ 114) 30 uger 

Boligindretning (§ 116) 12 uger 
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Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (§ 118)  1 uge 

Pasning af døende i eget hjem – plejeorlov (§ 119)  1 uge 

 


