Ledsagelse og støtte i ferier, weekender, mv.
til borgere i sociale botilbud mv.

ADMINISTRATIV INFORMATION

Resumé

Sags ID: SAG-2013-06595

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde en række tilbud til voksne med
betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, jf. serviceloven. Tilbuddene er gratis for borgeren, og kommunen må ikke yde hjælp mod betaling fra
borgerne. Dette gælder også, når borgere har brug for socialpædagogisk
bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter,
weekendture mv.
Sagen

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov
herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85. Derudover skal kommunalbestyrelsen tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på
grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf.
servicelovens § 97.
Det er ikke tilladt for kommunen at opkræve betaling fra borgeren til at
dække udgifter, der går til at yde hjælpen. Dette gælder fx udgifter til personalets løn, kost eller transport. Udgifterne til drift af tilbuddene i form af
omkostninger relateret til personalets arbejde overfor borgeren er kommunens ansvar og skal evt. regnes med ind i taksten for det konkrete tilbud.
Det kan fx være relevant ift. taksten for ophold i et botilbud eller en almen
ældre- eller handicapbolig.
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om hjælp efter serviceloven til
den enkelte borger. Til brug for kommunens visitation kan kommunalbestyrelsen beslutte et serviceniveau. Det kan være relevant i forhold til forskellige ydelser til beboere i botilbud. Serviceniveauet kan fx indeholde en be-
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slutning om, at borgere i kommunens botilbud kan modtage støtte til at tage
en uge på ferie om året.
Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven, punkt 21:
”Socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har
behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således at den pågældende kan leve et liv på egne præmisser. Socialpædagogisk bistand kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at leve
et så selvstændigt liv som muligt.
Socialpædagogisk bistand kan ydes som et element i et samlet tilbud om
bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til
personer uanset deres boform.”
Hvis du vil vide mere

I vejledning til serviceloven, nr. 2 (vejledning nr. 13 af 15/02/2011) er
hjælp efter servicelovens § 85 nærmere beskrevet. Herunder hvilke former
for socialpædagogisk bistand, ledsagelse og støtte, som borgere i botilbud
mv. kan være berettiget til.
Kontaktperson i KL

Konsulent Rigmor Lond, tlf. 33 70 32 38, mail: ril@kl.dk, (kompenserende
støtte til børn, unge og voksne med handicap)
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