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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 10. februar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 345 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). 

Spørgsmål nr. 345: 

”Kan ministeren bekræfte, at efterskoler, der henvender sig til unge med særlige læ-

ringsforudsætninger - herunder Downs syndrom og autisme - kan blive tildelt tilskud 

efter servicelovens § 83, og herudover forholde sig til: 

a. hvilken relevans det har for tildelingen, at der foreligger en principafgørelse fra An-

kestyrelsen (79-10), der tilsiger, at alle har ret til at tage på efterskole og modtage per-

sonlig og praktisk hjælp, hvis der er behov for dette, 

b. hvilken relevans det har for tildelingen, at kommunen eventuelt ikke har givet tilla-

delse til, at den unge kan tage på efterskole, eller at elevens kognitive vanskeligheder 

er en del af målgruppebeskrivelsen for den pågældende efterskole?” 

Svar på spm. nr. 345: 

Generelt om principafgørelser bemærkes, at en principafgørelse fra Ankestyrelsen 

sætter en bindende ramme for en kommunes retsanvendelse fremadrettet. 

Der gøres ligeledes opmærksom på princippet om sektoransvar, hvorefter det er den 

sektor, der er ansvarlig for en ydelse, fx undervisning, der også er ansvarlig for, at den 

pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Det bety-

der, at de forskellige offentlige sektorer hver især har en opgave i forhold til indsatsen 

over for mennesker med nedsat funktionsevne. 

Angående hjælp og støtte efter serviceloven kan jeg helt generelt oplyse, at denne tilde-

les den enkelte borger ud fra en individuel vurdering af den enkelte persons behov og 

forudsætninger. I forhold til efterskoleophold rummer serviceloven forskellige mulig-

heder for, at den enkelte kan modtage støtte og hjælp under opholdet. Dog er der ikke 

krav om kommunal tilladelse til opholdet. 

Da servicelovens § 83 hører til sundheds- og ældreministerens ressort, har Social- og 

Indenrigsministeriet bedt om en udtalelse til besvarelsen. Sundheds- og Ældremini-

steriet oplyser: 

”Efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 skal kommunalbestyrelsen tilbyde personlig 

hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver. 

Ovenstående tilbud gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv er i stand til 

at udføre disse opgaver.  
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Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at det er borgeren, og ikke efterskolen, der 

kan modtage hjælp efter servicelovens § 83. 

Hjælp efter servicelovens § 83 kan ydes uden for undervisningstimerne, og der er såle-

des ikke taget stilling til eventuel hjælp, der kan ydes i forbindelse med undervisning 

på fx en efterskole.” 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 

 


