Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet
Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandlings af ansøgningssager på det sociale område.
Fristerne nedenfor gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget en ansøgning, til der senest skal være
truffet afgørelse.
Kan kommunen ikke overholde fristen, får ansøgeren skriftlig besked om, hvornår der kan forventes svar.
Læs mere
Forløbet i sager, der har frist på op til 40 og 60 arbejdsdage
(Indsæt link) https://www.gentofte.dk/-/media/Nyt-Gentofte-dk/PDF/Erhverv-og-Arbejde/JobcenterGentofte/Procesbeskrivelser-beskaeftigelsesomraadet.ashx

Op til 10 arbejdsdage:











Kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse (lov om aktiv
socialpolitik § 11)
Særlig kontanthjælp (lov om aktiv socialpolitik § 27)
Særlig støtte ved høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde (lov om aktiv socialpolitik § 34)
Jobplan ved revalidering (lov om aktiv socialpolitik § 50)
Særlig støtte under revalidering (lov om aktiv socialpolitik § 63)
Særlig støtte til nødvendige merudgifter til bolig (lov om aktiv socialpolitik § 64)
Særlig tilskud til nødvendige merudgifter til bolig (lov om aktiv socialpolitik § 64a)
Flytning (lov om aktiv socialpolitik § 85)
Befordringsgodtgørelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82)
Tilskud til udgifter til hjælpemidler (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100)

Op til 20 arbejdsdage:

















Enkeltudgifter (lov om aktiv socialpolitik § 81)
Midlertidig huslejehjælp (lov om aktiv socialpolitik § 81 a)
Sygebehandling m.v. (lov om aktiv socialpolitik § 82)
Sygebehandling m.v. (lov om aktiv socialpolitik § 82 a)
Særlig hjælp vedrørende børn (lov om aktiv socialpolitik § 83 og § 84)
Personligt tillæg ((lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17,
stk. 2)
Helbredstillæg (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18)
Invaliditetsydelse (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 21)
Mentor (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b)
Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for fleksjobber (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74)
Tilskud til hjælpemidler ved tilbud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76)
Anmodning om sygedagpenge og anmeldelse af refusion (lov om sygedagpenge §§ 38, 40, 43, 59)
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. (lov om sygedagpenge § 56)
Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse (lov om kompensation til
handicappede i erhverv m.v. § 14)
Ansættelse med løntilskud (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15)
Personlig assistance til handicappede i erhverv (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4)

Op til 40 arbejdsdage:



Revalidering (lov om aktiv socialpolitik § 46)
Selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65)

Op til 60 arbejdsdage:



Forhøjelse eller frakendelse af førtidspension (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v. § 44)
Tilbud om fleksjob (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70

