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

Resumé 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde en række tilbud til  voksne med 

betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, jf. serviceloven. Tilbudde-

ne er gratis for borgeren, og kommunen må ikke yde hjælp mod betaling fra 

borgerne. Dette gælder fx, når borgere har brug for socialpædagogisk bi-

stand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter, week-

endture mv. 

Sagen 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genop-

træning 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.   

 

Socialpædagogisk bistand kan dække mange forskellige typer af støtte. Det 

kan bl.a. bestå af ledsagelse, både når der er tale om individuelle og fælles 

aktiviteter, herunder indkøb, lægebesøg, fritids- og kulturtilbud, rejser og 

aktiviteter af social karakter. Det kan f.eks. være relevant for, at borgeren 

kan fastholde egen identitet og opnå en mere aktiv livsudfoldelse. 

 

Hjælpen ydes uanset boform, og bevilges typisk til borgere, som bor i et 

botilbud jf. servicelovens §§ 107 eller 108, eller i en almen ældre- eller han-

dicapbolig, jf. almenboliglovens § 105. 

 

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 perso-

nalets løn, kost, logi, transport, entrébilletter til aktiviteter, mv. 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 tak-
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sten 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 kommunalbesty-

relsen beslutte et serviceniveau. Det kan være relevant i forhold til forskell i-

ge ydelser til beboere i botilbud. Serviceniveauet kan fx indeholde en be-

slutning om, at borgere i kommunens botilbud kan modtage støtte til at tage 

en uge på ferie om året. 

 

Personer med nedsat funktionsevne, der har behov for en ledsager til at 

færdes i det offentlige rum, kan erhverve sig et såkaldt ledsagerkort. Ledsa-

gerkortet giver gratis adgang til en ledsager til en række kulturinstitutioner 

som fx teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og 

zoologiske haver. 

 

Borgere, som modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller bor-

gerstyret personlig assistance (BPA), jf. servicelovens §§ 95-96, er omfattet 

af andre regler vedr. ledsagelse, end borgere, som har brug for socialpæda-

gogisk bistand til ledsagelse jf. servicelovens § 85.  

 

Borgere, som modtager hjælp efter serviceloven §§ 95-96 kan få dækket 

afledte omkostninger til sine hjælpere efter reglerne i bekendtgørelse om 

tilskud udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter service-

loven, nr. 647 af 25/06/2012, § 10. 

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. 

 

Om ledsagerkortet, læs mere på Danske Handicaporganisationers hjemme-

side: http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort  

 

Om afledte omkostninger til borgere, som får hjælp efter servicelovens §§ 

95-96, læs mere herom i vejledning om borgerstyret personlig assistance, nr. 

9 af 15/02/2011, punkt 91.  

Kontaktperson i KL 

Konsulent Rigmor Lond, tlf. 33 70 32 38, mail: ril@kl.dk, (kompenserende 

støtte til børn, unge og voksne med handicap) 

http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort
mailto:ril@kl.dk

