
 

 

 

 

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om tilkøb af socialpædagogisk 

ledsagelse under ferie. 

 

Overordnede bemærkninger 

Selveje Danmark har med interesse læst udkast til vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse 

under ferie. 

Selveje Danmark er som udgangspunkt positiv over for, at der nu skabes hjemmel for at beboere på 

kommunale og regionale døgntilbud for voksne fremover vil få bedre muligheder for at komme på ferie 

med en ledsager, som man har tillid til og er tryg ved. I den konkrete sag står dette hensyn til den 

enkelte borger over Selveje Danmarks generelle bekymring ved at det tillades kommuner at drive 

indtægtsdækket virksomhed i konkurrence med ikke offentlige aktører. 

 

Specifikke bemærkninger 

Vedr. afsnit I, formål og målgruppe, kapitel 1 punkt 2 

Selveje Danmark mener, at borgeren skal have mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse 

under ferie af en ikke-offentlig leverandør, såfremt et kommunalt eller regionalt døgntilbud ikke 

ønsker eller formår at levere tilkøb af denne ydelse. 

 

Retten til at købe ledsagelse i det kommunale eller regionale botilbud er en ret – ikke en pligt. Det kan 

f.eks. også være, at den enkelte borger kan finde ledsagelse, der er billigere, end den der tilbydes af det 

konkrete kommunale eller regionale bosted. Og såfremt det er muligt, bør det naturligvis også være 

tilladt, da måske netop den besparelse kan betyde, at en borger har råd til den ferie vedkommende 

drømmer om. 

 

Den ikke-offentlige leverandør af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, som måtte levere den 

ledsagelse under ferie, som det kommunale eller regionale døgntilbud ikke ønsker/kan levere, skal 

naturligvis leve op til samme krav som de kommunale og regionale døgntilbud om at være tilknyttet et 

tilbud, der er godkendt af Socialtilsynet. 

 

Børne- og Socialministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060  København K 

 

Att:  lbpo@sm.dk og sm@sm.dk 

28. november 2017 

 

29. november 2017 

 



 

 

Vedr. afsnit III - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, Kapitel 7  

 

Selveje Danmark savner klarhed over, om afsnittet Magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten, kapitel 7 Betingelser for magt og indgreb også vedrører ikke-offentlige 

leverandører af socialpædagogisk ledsagelse på ikke-offentlige tilbud. 

 

Vedr. afsnit IV, Indtægter og omkostninger, kapitel 13 

Selveje Danmark finder det positivt, at afsnittet så tydeligt beskriver, hvordan prisfastsættelsen af 

socialpædagogisk ledsagelse under ferie skal finde sted. 

Selveje Danmark mener dog, Socialtilsynet skal have mulighed for at føre tilsyn med rednskaber 

vedrørende kommunale som regionale døgntilbuds tilkøbsydelser. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Selveje Danmark har ikke yderligere kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kåre Skarsholm 

Politisk konsulent, Selveje Danmark 

Mail: ksk@selveje.dk 

Mobil: 41 87 08 04 


