NOTAT
Dato: 17. december 2018

Procedure for forløb i sorggruppe ved rekvirering af eksternt tilkøbt forløb
Vesthimmerlands Kommune kan efter konkret og individuel vurdering bevilge betaling af et forløb i
en sorggruppe efter § 11, stk. 3. nr. 2. De børn, som kan bevilges forløb, er børn som er
bosiddende i kommunen, og som har mistet en betydningsfuld voksen eller søskende.
I forbindelse med, at forældrene er til for-samtale i sorggruppen skal tilbuddet oplyse om, at det er
et tilbud, som kommunen kan bevilge betaling af. Der skal endvidere oplyses om, at
bevilling/tilskud er betinget af, at der oprettes en sag i Børne- og Familierådgivningen, idet
forvaltningen af revisionsmæssige årsager er pålagt dokumentation for enhver form for betaling af
ydelser. Såfremt familien er indforstået med, at der oprettes en sag, sender tilbuddet besked til
kontaktperson i forvaltningen (faglig leder) med oplysninger på forældrene.
Herefter vil en medarbejder fra henholdsvis Nord/Syd kontakte forældremyndighedsindehaver og
afklare det fremadrettede forløb. Denne vurdering foretages som hovedregel ud fra en
telefonopringning.
Der bevilges herefter et § 11, stk. 3. nr. 2 forløb for seks måneder.
Tilbuddet vurderer selv, om barnet har behov for gruppeforløb eller en blanding af et individuelt og
gruppeorienteret forløb – men tilbuddet bevilges som ét tilbud. Det betyder, at der ikke vil være
ekstra udgifter forbundet med eventuelt tilbud om få individuelle samtaler.
Såfremt behovet for et individuelt forløb er stort skal det overvejes, om forløbet i stedet skal foregå
i Vesthimmerlands Kommunes eget regi via Center for Psykologi og Pædagogik.
Såfremt barnet fortsat har behov for at være en del af gruppen efter seks måneder skal tilbuddet /
forældremyndighedsindehaver rette henvendelse til kontaktperson/familierådgiver.
Der vil blive foretaget en individuel vurdering af, om det skønnes nødvendigt med endnu et forløb
på baggrund af et møde med forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge.
Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.
Såfremt barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet bevilges udgiften som følgeudgift til
anbringelse.
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