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Handicaprådet  har  gennemgået  det  fremsendte  materiale  omkring  Refusion  
af  andel  af  beløb  betalt  til  ferierejser  og  aktiviteter.  
I  hørringssagen  anføres:
Som beskrevet i sag til Social- og Sundhedsudvalgets møde
den 8. november 2016, har det tidligere været almindelig
praksis i landets kommuner, at beboerne i bofællesskaber har
betalt et beløb til dækning af personalets omkostninger, når
personalet har ledsaget beboerne til ferie m.m. Dette har også
været tilfældet i Hvidovre Kommune. I februar 2016 fastslog
Social- og Indenrigsministeriet, at den praksis ikke er lovlig.

Handicaprådet  bemærker  til  dette:  
•   Det  drejer  sig  ikke  kun  om  beboere  i  kommunens  bofællesskaber  –  
men  også  hjemmeboende  borgere  og  fælles  aktiviteter  arrangeret  af  
Klub  Hvid  
•   Processen  omkring  indsamling  af  sandsynliggjorte  udflugter  og  rejser  
har  været  tilfredsstillende  og  er  sket  i  samarbejde  med  borgere  og  på-
rørende.  
•   Den  afsluttende  proces,  hvor  hver  enkelt  borger  har  fået  et  personligt  
brev,  der  kun  angiver  hvor  meget,  den  enkelte  skal  have  tilbagebetalt,  
er  efter  Handicaprådets  mening  mangelfuld.  Da  det  er  umuligt  at  kon-
trollere  hvordan  forvaltningen  har  beregnet  priserne  for  de  enkelte  akti-
viteter  
•   Handicaprådet  er  vidende  om,  at  nogle  pårørende  har  bedt  om  at  få  en  
specificeret  oversigt,  hvilket  har  medført  opmærksomhed  på  fejlbereg-
ninger  –  fordi  man  ikke  har  taget  højde  for  brug  af  og  træk  på  fælles-
kasserne  i  de  enkelte  bofællesskaber  til  kost  og  andre  fornødenheden  
på  f.eks.  i  forbindelse  sommerhusture.  Personalets  andel  af  kost  m.v.  
på  disse  ture  skal  derfor  også  dækkes  og  tilbagebetales.  
Side  1  af  2  

•   Det  betyder,  at  det  samlede  beløb  på  405.000  kr.  ikke  svarer  til  det  re-
elle  tilbagebetalings  beløb.  
•   Det  er  uklart,  hvordan  og  hvornår  disse  justeringerne  forventes  at  blive  
effektueret  
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