
 
 
Ledsagerordning sel. § 97 
Målgruppe: Borgere, der er mellem 18 og 67 år, og som på grund 

af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for 
hjemmet samt borgere over 67 år, der er visiteret til 
ledsagelse før det fyldte 67. år.  
  
Ledsagelse ydes til borgere indenfor målgruppen 
uanset boform.  

Formål med indsatsen: Formålet med ledsagelsen er at medvirke til at 
borgere med handicap kan:   

• integreres i samfundet  
• opnå selvstændighed og valgfrihed og ansvar 

for egen tilværelse  
• kan komme hjemme fra og deltage i sociale 

og kulturelle aktiviteter efter eget valg  
• kan undgå isolation    

Målgruppen omfatter ikke: 
 

Ordningen omfatter ikke borgere med nedsat 
funktionsevne som følge af sindslidelse eller af 
sociale årsager.  
 
Borgere, som har borgerstyret personlig assistance 
(BPA) efter servicelovens § 96 eller kontaktperson til 
døvblinde efter § 98. 
 

Kriterier for tildeling af indsatsen: • At borgeren ikke kan færdes alene uden for 
hjemmet på grund af en betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

• At borgeren kan efterspørge individuel 
ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. 

• At borgeren kan give udtryk for – ikke 
nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage 
i forskellige aktiviteter. 

• At borgeren er bevidst om indholdet i 
aktiviteten. 

Indhold: Ledsagelsen skal foregå uden for hjemmet.  
Det er borgeren der bestemmer, hvortil ledsagelsen 
skal foregå og hvilke aktiviteter der skal være 



indeholdt i ledsagelsen. 
Ledsagelsen kan f.eks. omfatte ledsagelse til indkøb, 
fritids-, kulturelle-, og sociale aktiviteter, ture i 
naturer m.v. Ledsagelsen omfatter bl.a. praktisk hjælp 
til f.eks. toiletbesøg, føre bil, køre kørestol, købe ind 
etc. 

Opfølgning, hyppighed og ekstra timer: 
 
 
 
 
 
 

For borgere, der bor i botilbud og i egen bolig følges 
der op på ledsagelsen i forbindelse med det årlige 
handleplansmøde.  
Der vil blive foretaget særlig opfølgning hvis 
borgeren oplever væsentlige ændringer i daglig 
livsførelse og aktivitetsniveau. 

Indsatsen omfatter ikke: • Personlig og praktisk bistand efter 
servicelovens § 83.  

• Støtte, omsorg og pleje efter servicelovens § 
85. 
 

Handleplan efter servicelovens § 141: 
 

Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens § 
141. 
 

Visitation: Center for Psykiatri og Handicap træffer afgørelse om 
ledsagerordning. 
 
Det skal være veldokumenteret, at borgeren tilhører 
målgruppen for kontaktpersonordning, fx i form af 
statuserklæring fra læge, ørelæge eller øjenlæge, 
psykologerklæringer og lignende erklæringer fra 
interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 

Sagsbehandlingsfrist: Sagsbehandlingstiden for bevilling af ledsagelse er op 
til 3 uger fra at Psykiatri og Handicap har modtaget 
alle for sagen relevante oplysninger. 
 

Leverandør: Brugeren kan vælge selv at udpege en ledsager som 
ansættes af kommunalbestyrelsen.  
 
Kommunalbestyrelsen har fortsat 
arbejdsgiveransvaret, og skal dermed varetage den 
administration, der vedrører ordningen 
 
Ledsagerne bør rekrutteres blandt borgere, der har 
interesse i og/eller erfaringer med at arbejde med 
borgere med handicap. 
 

Tilrettelæggelse af indsatsen: 
 

Der kan ydes op til 15 timers ledsagelse om måneden.   
  
Der kan opspares ledsagetimer indenfor en periode på 



6 måneder.  
Timer, der ikke er forbrugt indenfor de 6 måneder 
falder bort. Det betyder, at der højest kan være 90 
ledsagetimer til rådighed i én måned.  
 
Hvis borgeren bor i et botilbud, tages der højde for 
dette i forbindelse med afgørelse om ledsagelse og 
antal bevilgede timer.  
  
 
Til borgere, der bor i et botilbud under Psykiatri og 
Handicap i Bornholms Regionskommune, kan der 
maksimalt ydes 8 timers ledsagelse pr. måned, da 
borgeren modtager 7 timers ledsagelse om måneden 
som en integreret del af botilbuddet.   
 
Borgeren har mulighed for selv at udpege sin 
ledsager, som herefter godkendes, ansættes og 
aflønnes af kommunen.  
   
Borgeren skal selv holde regnskab med afholdte og 
opsparede ledsagertimer, ligesom Bornholms 
Regionskommune gør det. 
 

Betaling for indsatsen: Der er ingen egenbetaling i forbindelse med 
modtagelse af ledsagelse.   
  
Borgeren afholder sine egne og ledsagerens udgifter 
til transport, entre o.l. udgifter, hvis borgeren ønsker 
ledsagelse til aktiviteter, der medfører udgifter.  
 
Borgeren kan ansøge om et årligt tilskud (kr. 849,- 
2016) til sandsynliggjorte udgifter til ledsageren i 
forbindelse med ledsageordningen. 
 

Lovgrundlag: • Servicelovens § 97  
• Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1313 af 

12. december 2006  
• Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. 

februar 2011. 
 

Afgørelse, klage og ankemulighed: Der kan klages over Kommunens afgørelse om 
bevilling af ledsagelse. Klagen sendes til Psykiatri og 
Handicap, som vurderer afgørelsen igen.  
 
Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til 
Det Sociale Nævn inden 4 uger fra modtagelsen af 
klagen. 



 
Godkendt dato: Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 26. 

september 2016 
 

 


