
Folketingets Socialudvalg

Dato: 5. marts 2010

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 27. januar 2010

til indenrigs- og socialministeren følger hermed socialministerens en-

delige svar på spørgsmål nr. 242 (SOU Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Skau Björnsson (S)

Spørgsmål nr. 242:

”Ministeren bedes oplyse, om Odsherred Kommune lovligt kan følge en ind-

stilling fra forvaltningen til kommunalbestyrelsen om generelt at fravælge 

muligheden for udbetaling af tilskud efter servicelovens § 97, stk. 7?”

Svar:

Det fremgår af servicelovens § 97, stk. 7, at modtagerens udgifter til ledsa-

gerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen 

kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunal-

bestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Af de specielle bemærkninger til lovforslag L 104 (forbedringer af ledsage-

ordningen m.v.), der blev fremsat den 10. december 2003 og vedtaget med 

lov nr. 222 af 31. marts 2004, fremgår følgende: ”Voksne handicappede, 

som modtager ledsagelse efter servicelovens § 78 [§ 97], vil med dette for-

slag få ret til af kommunen at kunne få dækket udgifter til ledsageren med et 

beløb på op til 650 kr. årligt til befordring og andre aktiviteter m.v., der skal 

betales for, f.eks. biograf eller restaurantbesøg. 

Det årlige beløb vil kunne udbetales til samtlige voksne handicappede, der 

har en ledsageordning efter § 78 [§ 97], hvis de henvender sig til kommunen 

og anmoder om det. Det forudsættes, at beløbet udbetales som et samlet 

beløb én gang årligt, og at udbetalingen kan ske på baggrund af de sand-

synliggjorte udgifter, jf. den opgørelsesmetode, der anvendes i forhold til 

servicelovens § 84 [§ 100].” 
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På denne baggrund er det opfattelsen, at servicelovens § 97, stk. 7, giver 

borgerne en ret til at modtage dækning af udgifter til ledsageren, hvis de 

ansøger kommunen herom og sandsynliggør, at de har udgifter til ledsagel-

se i overensstemmelse med lovens forarbejder. En kommune vil således 

ikke kunne træffe en generel beslutning om ikke at anvende servicelovens § 

97, stk. 7. 

Benedikte Kiær

/Eva Pedersen  


