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Høringsvar vedrørende udkast til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie 

 

Overordnede kommentarer 

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. 

 

Selveje Danmark er dog på vegne, af de berørte beboere bekymret for om muligheden for tilkøb af 

socialpædagogisk ledsagelse vil føre til en reduktion i anvendelsen af socialpædagogisk støtte efter 

servicelovens § 85. 

 

Det fremgår af bemærkningerne, at Ankestyrelsen har fundet, at en ferie af 4 – 5 dages varrighed ligger 

indenfor den socialpædagogiske støtte, der gives med hjemmel i § 85. Det bør derfor i nærværende 

udkast til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie slås fast, at reglerne kun gælder ferie 

udover den ferie som borgeren som minimum har ret til – hvilket jf. Ankestyrelsens afgørelse kunne 

være 5 dage om året.  

 

Specifikke kommentarer 

 

§ 5  

Selveje Danmark mener, det bør indskrives i lovforslaget og ikke blot i bemærkningerne, at prisen for 

tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse skal fastsættes efter de reelle omkostninger, og at hverken 

kommune eller region må tjene penge på at tilbyde denne ydelse. 

 

§ 6 - § 13  

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

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

 

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

i selvbestemmelsesretten også vedrører ikke-offentlige leverandører af socialpædagogisk ledsagelse, 

der tilkøbes af beboere på kommunale eller regionale bosteder o.lign.   

 

Afsluttende kommentarer 

Selveje Danmark har ikke yderligere kommentarer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 


