Til rette vedkommende

Att.: . Børne- og Kulturcheferne, Socialcheferne og Børne- og ungecheferne

1. december 2017
J.nr. 17-26646

Vedrørende ny bestemmelse i serviceloven gældende fra 1. januar 2018
Ankestyrelsen

Vi vedlægger information om indførelse af en ny varslingsordning i servicelovens § 3a.

7998 Statsservice
Tel +45 3341 1200

Vi bemærker, at ordningen af gældende for afgørelse truffet fra 1. januar
2018.
Vi bemærker også, at kommunen, i forbindelse med indsendelse af disse
sager til Ankestyrelsen, eksplicit skal markere, at der er tale om en sag,
der er omfattet af varslingsordningen. Vi har derfor sat et nyt punkt ind i
det digitale ankeskema.
Venlig hilsen
Mie V. Ritter

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Information om varslingsordning på servicelovens område
Fra den 1. januar 2018 skal landets kommuner varsle borgere om, at en afgørelse betyder nedsat eller stop
for hjælp. Varslingen gælder i forhold til nogle bestemmelser i serviceloven, og borgeren skal have det at
vide mindst 14 uger før.
Ordningen er beskrevet i servicelovens § 3 a.
Kommunerne skal eksplicit gøre opmærksom på det, når de sender en sag ind, der er omfattet af den særlige varslingsordning. Vi har derfor sat et nyt punkt om emnet ind i det digitale ankeskema.
Hvilke sager handler det om?
Frakendelse eller nedsættelse af hjælpen efter § 95, § 96 og § 98
Frakendelse af hjælpen efter § 32, § 36, § 42 og § 114.
Særligt om § 114. Gælder kun når frakendelse sker i løbet af den 6/8 årige bevillingsperiode.
Hvad betyder det i praksis?
Borgeren har et varsel på 14 uger fra dagen for kommunens afgørelse. Varslet gælder, uanset om borgeren
klager eller ej.
Hvis borgeren ikke klager
Kommunen kan begynde at sætte afgørelsen i værk inden for 14 uger efter kommunens afgørelse. Afgørelsen kan dog først træde i kraft, når de 14 uger er gået.
§ 32/ § 36
Hvis kommunen den 15. februar 2018 frakender en borger en plads i et særligt dag- eller klubtilbud efter
servicelovens §§ 32 eller 36, så kan kommunen først opsige pladsen efter den 24. maj 2018 med virkning
fra 1. juli 2018.

§ 42
Hvis kommunen den 1. februar 2018 træffer afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste, og borger ikke
klager, så har borger ret til ydelsen indtil den 10. maj 2018. Efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1245 af 13.
november 2017 om tilskud til børn med handicap eller langvarig sygdom § 17, stk. 1, har borger ret til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 14 uger efter betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet. Når
borger ikke klage, så løber varslingsperioden og afviklingsperioden parallelt. Det vil sige, at borger har ret
til ydelsen i 14 uger i alt, regnet fra tidspunktet for kommunens afgørelse.

§ 95/ § 96
Hvis kommunen afgør sagen den 1. januar 2018, og borgeren ikke klager over afgørelsen, så gælder afgørelsen tidligst fra den 9. april 2018. Hvis borgerens hjælpere skal opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned, kan hjælperne således opsiges med virkning fra den 1. maj 2018.

§ 114
En borger er i 2015 bevilget støtte til bil på erhvervsmæssigt grundlag. Borgeren er ikke længere i stand til
at arbejde, og kommunen afgør den 14. februar 2018 at stoppe støtten til bil. Det er inden for bevillingsperioden, som i det tilfælde er 6 år.
Kommunens afgørelse kan tidligst gælde fra den 23. maj 2018. Det vil sige, at lånet tidligst kan siges op
med virkning fra den 23. maj 2018. Samtidig kan borgerens afgiftsfritagelse tidligst stoppe ved udgangen af
maj 2018.

Hvis borgeren klager
Borgeren skal have 4 uger til at klage over afgørelsen, kommunen skal have 2 uger til at genvurdere ud fra
klagen fra borgeren, og Ankestyrelsen skal have 8 uger til at behandle sagen. Det står i bemærkningerne til
lovforslaget.
Hvis borgeren klager, kan kommunen ikke begynde iværksættelsen af afgørelsen, før varslingsperioden er
udløbet.
§ 42
Hvis kommunen den 1. februar 2018 afgør, at borger ikke længere har ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, og borger klager, så ophører ydelsen den 16. august 2018. Dette skyldes, at afviklingsperioden
først kan påbegyndes efter udløbet af varslingsperioden. Varslingsperioden på 14 uger udløber den 10.
maj 2018 og herefter løber afviklingsperioden på 14 uger. Efter § 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13.
november 2017 om tilskud til børn med handicap eller langvarig sygdom, har borger ret til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste i 14 uger efter betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet.

§ 95/ § 96
Hvis kommunen afgør sagen den 18. januar 2018, og borgeren klager over afgørelsen, så kan kommunen
først gå i gang med at iværksætte afgørelsen den 26. april 2018. Kommunen kan her først bede borgeren
om at opsige sine hjælpere efter den 26. april. Borgeren får altså hjælpen i hjælpernes opsigelsesperiode.

§ 114
En borger er i 2015 bevilget støtte til bil på erhvervsmæssigt grundlag. Borgeren er senere ikke længere i
stand til at arbejde, og kommunen frakender den 14. februar 2018 borgeren støtten til bil.
Kommunen kan først den 23. maj 2018 gå i gang med at føre afgørelsen ud i livet. Kommunen kan først
efter den 23. maj 2018 opsige lånet og stoppe afgiftsfritagelsen. Afgiftsfritagelsen bortfalder ved udgangen
af juni 2018.

- Hvis sagsbehandlingen ikke kan nås indenfor fristen
Der vil være nogle sager, hvor Ankestyrelsen undtagelsesvis ikke kan overholde fristen. Styrelsen vil derfor
være nødt til at tillægge en sag, omfattet af varslingsordningen, opsættende virkning. Det kan være, hvis
sagen indeholder principielle problemstillinger, hvis kommunen ikke har overholdt fristen for genvurdering
eller hvis kommunen ikke har markeret sagen som omfattet af varslingsordningen.

Kommunen bliver orienteret om, at sagen er tillagt opsættende virkning. Hvis en sag er tillagt opsættende
virkning, kan kommunen først gå i gang med at sætte afgørelsen i værk, når Ankestyrelsen har afgjort sagen.
Forslag til formulering i kommunens afgørelse
Vores afgørelse gælder fra den {dags dato + 14 uger}. Din sag er nemlig omfattet af den særlige varslingsordning i servicelovens § 3a. Det betyder, at vores afgørelse tidligst kan iværksættes 14 uger fra dags dato.
Eksempel – frakendelse af tabt arbejdsfortjeneste
Vores afgørelse gælder fra den (dags dato + 14 uger). Det gør den, fordi din/jeres sag er omfattet af den
særlige varslingsordning i servicelovens § 3 a. Det betyder, at vores afgørelse tidligst kan iværksættes 14
uger fra dags dato.
Du har også ret til en afviklingsperiode på 14 uger efter betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet
jf. § 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 om tilskud til pasning af børn med handicap
eller langvarig sygdom. Retten til en afviklingsperiode gælder, selvom du også er omfattet af varslingsordningen.
Vi bemærker, at hvis der opnås en arbejdsindtægt ophører udbetalingen af hjælp i det omfang, indtægten
modsvarer den ydede hjælp. Dette gælder både i varslingsperioden og i afviklingsperioden.
Vi bemærker også, at hvis der modtages andre indtægter i perioden, som har til formål at erstatte den tabte arbejdsfortjeneste, herunder arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, skal disse modregnes i efterbetalingen af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter dansk rets almindelige regler om dobbeltforsørgelse.
Eksempel – frakendelse af støtte til bil
Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, kan vi først opsige dit billån og afgiftsfritagelsen på din bil efter den (dags dato + 14 uger). Din klage har altså automatisk opsættende virkning, mens Ankestyrelsen
behandler din sag.
Hvis du ikke ønsker at klage over vores afgørelse, så vil vores afgørelse gælde fra (dags dato + 14 uger). Dit
billån opsiges med virkning fra (dato). Du er ikke længere fritaget for at betale afgift for din bil ved udgangen af (måned).
Eksempel – frakendelse af en ordning med borgerstyret personlig assistance
Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, så kan vi først bede dig om at afskedige dine hjælpere efter
den {dags dato + 14 uger}. Din klage har altså automatisk opsættende virkning, mens Ankestyrelsen behandler din sag.
Hvis du ikke ønsker at klage, så vil vores afgørelse gælde fra {dags dato + 14 uger}. Dine hjælpere skal i den
situation opsiges med virkning fra {tidligst dags dato + 14 uger – afhængig af opsigelsesperiode}.
Hvis I har spørgsmål til varslingsordningen

Hvis I har spørgsmål til ovenstående beskrivelse af den nye varslingsordning, så er I velkomne til at kontakte
fuldmægtig Mie V. Ritter på Ankestyrelsens hovednummer 33 41 12 00.

