
Folketingets Socialudvalg

Dato: 21. februar 2012

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 19. januar 2012

følger hermed social- og integrationsministerens endelige svar på 

spørgsmål nr. 139 (SOU Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. 139:

”Kan ministeren oplyse, hvilken dokumentation der skal foreligge for den

ledsagelse, som ydes som led i et botilbud, i de tilfælde hvor borgeren får

beskåret timetallet i sin ledsageordning?”

Svar:

Borgere, der opfylder betingelserne for ledsageordningen, har ret til ledsa-

gelse uanset boform. Borgerne har dog kun ret til 15 timers individuel ledsa-

gelse per måned, alt i alt. 

Når kommunen træffer afgørelser om omfanget af den ledsagelse, der kan 

ydes efter ledsageordningen (servicelovens § 97), skal kommunen derfor 

vurdere, om der ydes individuel ledsagelse til borgeren i anden sammen-

hæng – typisk som en del af et samlet servicetilbud i et botilbud.

Ved vurderingen af, om en beboer i forvejen modtager individuel ledsagelse 

til en aktivitet i en form, der modsvarer ledsagelse efter § 97, skal der blandt 

andet lægges vægt på, om der er tale om en aktivitet, som borgeren selv har 

valgt, og som ikke indeholder socialpædagogisk bistand. 

En afgørelse om at reducere antallet af ledsagetimer, der ydes efter § 97, 

med henvisning til, at der ydes individuel ledsagelse som del af de øvrige 

servicetilbud, en beboer i et botilbud modtager, skal altid være baseret på en 

konkret, individuel vurdering af, hvilken støtte den enkelte beboer får. Det er 

i medfør af retssikkerhedsloven kommunens forpligtelse at sikre, at en sag 

er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en korrekt afgørelse. Denne 

forpligtelse gælder også afgørelser om at reducere i antallet af ledsagetimer, 

der tilbydes efter § 97.
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Hvis beboeren efterspørger det, skal kommunen give en skriftligt begrundet 

afgørelse, der angiver baggrunden for, at antallet af ledsagetimer efter § 97 

er reduceret. 

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter servicelovens § 97 kan ifølge rets-

sikkerhedslovens § 60, stk. 1, indbringes for det sociale nævn. 

Karen Hækkerup

/ Karin Ingemann


