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Lovforslag vil udvide tilkøb af
ledsagelse
Lev har sendt et høringssvar på et ny lovforslag, der vil udvide botilbuds mulighed for at
sælge ledsagelse til sine beboere. Med forslaget droppes kravet om minimum én overnatning
i forbindelse med tilkøb. Lev er kritisk over for forslaget, og forudser, at det vil undergrave
kompensationsprincippet yderligere og dermed målgruppens ret til ledsagelse visiteret af
kommunen.

Lovforslaget vil – hvis det vedtages af Folketinget – betyde, at botilbud kan sælge
socialpædagogisk ledsagelse til sine beboere til ”endagsture”. I den nuværende lov om tilkøb af
socialpædagogisk ledsagelse er det et krav, at der er tale om ferie med minimum én overnatning.

Denne udvidelse af mulighederne for botilbuds salg af ledsagelse er Lev skeptisk over for i
høringssvaret.

”Det eksisterende overnatningskrav er tydeligvis indført med det formål at ’indhegne’
tilkøbsmuligheden således, at e"ekten på målgruppens ret til socialpædagogisk bistand og
ledsagelse begrænses til egentlige ferieaktiviteter. Med en ophævelse af overnatningskravet
svækkes denne indhegning markant.”, skriver Lev blandt andet.

Lev forudser generelt, at salg af ledsagelse uden et overnatningskrav i praksis vil undergrave
kompensationsprincippet yderligere og dermed målgruppens ret til ledsagelse visiteret af
kommunen.

Over de senere år har der været store forringelser i muligheden for den nødvendige ledsagelse.
Og med en udvidelse af tilkøbsmuligheden, er der udsigt til yderligere forringelser for mennesker
med udviklingshandicap, fremhæver Lev i høringssvaret:
”Botilbuds salg af ledsagelse i ti-tusindkroners-klassen, vil kun kortvarigt afbøde disse urimelige
vilkår - og vel at mærke kun for et beskedent mindretal med den nødvendige betalingsevne. For
det store #ertal, vil lovændringen lægge yderligere pres på kommunernes serviceniveauer på
området. Lev vurderer, at denne e"ekt vil være tiltagende over de kommende år, hvis
tilkøbsmuligheden udvides, som det foreslås i dette forslag.”

Lev konkluderer derfor, at ”Folketingets partier bør derfor kun vedtage forslaget, hvis man
ønsker, at sætte yderligere skub i en udvikling, hvor det o"entliges ansvar for hjælp og støtte til
mennesker med meget betydelige handicap forringes.”

Læs mere

Læs hele høringssvaret her (PDF)

26.02.2015

TEMA: Ledsagelse
Loven om tilkøb af socialpædagogisk
ledsagelse i forbindelse med ferie trådte
i kraft ved årsskiftet. Det er en lov der
igen åbner op for tilkøb af ledsagelse.
LEV har store bekymringer i forhold til –
eksempelvis risikoen for at tilkøbet i
praksis vil udhule den eksisterende
rettighed til ledsagelse, men også det
manglende tilsyn med den måde,
tilkøbet vil blive forvaltet i praksis.

Læs mere her...

16.02.2018

Hvad skal du huske, hvis du
vil købe ferieledsagelse?
Hvad skal man være opmærksom på i
forbindelse med køb af
socialpædagogisk ledsagelse til ferie?
Hvordan skal botilbuddet beregne prisen
for ledsagelse? Kan man klage over
leveringen af den tilkøbte ledsagelse?
Skal botilbuddet sikre sig, at borgerens
ret til kommunalt leveret...

Læs mere her...

17.12.2014

De stenrige
udviklingshæmmede?
En gruppe af pårørende og ikke mindst
en række medarbejdere i botilbud har
længe talt for, at det var urimeligt, at
kommunerne ikke længere kunne
opkræve mennesker med
udviklingshæmning brugerbetaling for
ledsagelse, for de har jo penge nok. Den
holdning er i mange tilfælde ikke rigtig...

Læs mere her...

TWITTER

Formanden er på
Twitter
Følg hende og få politiske
kommentarer samt nyheder
om mennesker med
udviklingshandicap og deres
pårørende.

Læs mere her...

NYHEDSBREV

Tilmeld dig Levs
nyhedsbrev
Få nyheder, relevant viden
og Levs holdninger direkte i
din mailboks - så er du
opdateret!

Læs mere her...

FACEBOOK

Følg Levs arbejde på
facebook
Besøg allerede i dag Levs
side på facebook. Klik på
"Synes godt om", så er du
med og kan følge
udviklingen på siden.

Læs mere her...
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Se nyheder

01.09.20

Finanslovsforslag uden handicap-
fokus
Regeringen udsendte i går forslag til
!nansloven 2021 – et udspil som stort set...

Se nyheder

31.08.20

De overfuses i busser og tog: - Jeg er
blevet beskyldt for at ville slå et
astma-barn ihjel
Belinda Kliem og Carina Thygesen kan ikke...

Pr
iv

at
liv

sp
ol

iti
k

 
Co

ok
ie

po
lit

ik
 

Vælg sprog  ▼

03.09.2020 08.31
Side 1 af 1


