Kvalitetsstandard for ledsagerordning – Servicelovens § 97

Kvalitetsstandard
Ydelsens
lovgrundlag

§ 97 - Ledsagerordning
 Servicelovens § 97
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om
måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov
om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive
mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan
færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før
folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer
retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.
Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller
stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven.
Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.
Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en
meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter
stk. 1 eller stk. 2.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer,
som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen
udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de
pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at
benytte tilbuddet.
Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6
måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer
herfor.
Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre
aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et
beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.
Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til
personer, der har hjælperordning efter § 96.
Stk. 9. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse
fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen”.

Behov der dækkes

Ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
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af ydelsen

funktionsevne, som ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

Formål med ydelsen

Formålet med ledsagerordningen er følgende:




At yde individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter ud af borgerens
hjem
At give borgeren mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter
uden altid at skulle være afhængig af hjælp fra familie eller venner
At medvirke til at borgeren kan lede på så normale vilkår som
muligt, trods betydelig og varigt nedsat funktionsevne

Følgende indgår i
ydelsen

Ledsagelse kan bl.a. omfatte følgende:

Følgende indgår
ikke i ydelsen

Ledsagelse supplerer øvrige ydelser bevilliget efter Serviceloven, men kan
ikke erstatte dem. Ledsagelse omfatter således f.eks. ikke:

 Hjælp til at skubbe kørestol
 Hjælp til at komme på toilettet (dog ikke til vask, bleskift og andre
plejerelaterede opgaver)
 Hjælp til bilkørsel
 Ledsagelse i biografen
 Hjælp til at deltage i sociale og kulturelle arrangementer
 Hjælp til af- og påklædning i f.eks. svømmehal eller ved indkøb af tøj






Hvem kan modtage
hjælpen

Praktisk hjælp i hjemmet
Socialpædagogisk bistand, herunder vejledning, rådgivning eller
mere omsorgsbetonede og intensive støtteforanstaltninger
Ledsagelse skal ikke fungere som støtte- og kontaktperson eller
besøgsven
Borgeren kan ikke vælge familiemedlemmer eller øvrige personer
som han/hun har en nær personlig relation til

Borgere mellem 18-67år.
Borgere der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. kørestilsbrugere og andre med
svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede samt
udviklingshæmmede.
Det er en forudsætning at borgeren selv udtrykker ønske om ledsagelse til
konkrete formål.
Borgere der er visiteret til ordningen inden det fyldte 67. år bevarer retten
til ledsagelse, hvis de fortsat opfylder betingelserne.
Hvem kan ikke modtage hjælpen:
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Ydelsens omfang

Borgere med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf.
Servicelovens § 96
Døvblinde der er bevilliget kontaktperson efter Servicelovens § 98
Personer med sindslidelse.
Personer med nedsat funktionsevne som følge af sociale årsager

Borgeren kan på baggrund af en individuel vurdering modtage op til 15
timers ledsagelse om måneden.
På baggrund af borgerens behov aftales det mellem borger og ledsager,
hvornår ydelsen leveres.
Efter forudgående aftale med Hvidovre kommune er der mulighed for at
opspare max 90 timers ledsagelse inden for 6 måneder. Opsparede timer
kan f.eks. anvendes til heldagsture eller andet borgeren ønsker.
Borgere der bor i botilbud, og som en del af tilbuddet modtager individuel
ledsagelse til en aktivitet de selv har valgt, har ikke krav på yderligere 15
timers ledsagelse, men op til 15 timer alt i alt.
Det er ikke muligt at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en
ledsager, som den pågældende selv antager.

Visitering til ydelsen

Afgørelse om bevilling af ledsagerordning træffes på baggrund af en
konkret og individuel vurdering af Voksenrådgivningen. Ved valg af interne
leverandører er det sagsbehandleren der foretager vurderingen og ved
valg af eksterne leverandører skal sagen forelægges
Voksenrådgivningens visitationsudvalg.

Hvem leverer
ydelsen

Borgeren kan vælge at få en ledsager fra Hvidovre Kommune eller selv
udpege en person, de ønsker ansat. Hvidovre Kommune skal godkende
og ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ansættes
personer, der har en nær personlig tilknytning til borgeren.
Der er ingen uddannelseskrav til ledsageren.
Ledsageren skal være i stand til at møde borgeren med respekt og
medmenneskelighed.
Ledsageren har tavshedspligt.
Det er et krav, at ledsageren er bekendt med Hvidovre Kommunes
kvalitetsstandard for ledsagerordningen og at ledsagelsen udføres i
overensstemmelse med denne.

Iværksættelse og
ophør af ydelse

Når borgeren har fået bevilliget ledsagerordning og valgt ledsager, kan
ordningen sættes i gang.
Hvis det vurderes at borgeren ikke længere er i målgruppen, hvis
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borgeren ikke ønsker ordningen eller hvis borgeren ikke længere benytter
ordningen bringes den til ophør. Borgeren vil modtage en skriftlig
afgørelse herom.
Hvordan følges
ydelsen op

Borgerens behov for ledsagelse revurderes samtidig med borgerens
øvrige foranstaltninger, dog minimum én gang årligt.

Betaling

Ledsagelse er gratis for borgeren. Hvidovre Kommune aflønner
ledsageren.
Udgifter i forbindelse med ledsagelse, herunder transportudgifter,
entrebilletter til aktiviteter og lignende, afholdes af borgeren.
Ved brug af ordningen i mere end ti timer bevilliges der automatisk én
gang årligt et tilskud til dækning af transport og billetter. Hvidovre
Kommune udbetaler dette tilskud ved sandsynliggjort behov.
Tilskuddet for 2017 er 866 kr.

Særlige
bemærkninger
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