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Regler for ferietilbud og tilkøb af ekstra 

pædagogiske ydelser  

Socialudvalget inkl. de ikke 

arbejdsmarkedsparate borgere   

Resume  

Social- og Integrationsministeriet har i foråret 2013 præciseret, hvorledes reglerne vedrørende ferietilbud og 
tilkøb af ekstra pædagogiske ydelser i kommunale tilbud for voksne fremadrettet skal tolkes. Forvaltningen 
har på den baggrund  ændret praksis fremadrettet på de sociale tilbud. Da den nye praksis er særdeles 
uhensigtsmæssig for en række af beboerne på kommunens tilbud, besluttede det tidligere socialudvalg 
sammen med Handicaprådet at rette henvendelse til Social-, Børne- og Integrationsministeren. Denne 
henvendelse er der nu kommet svar på, og samtidig er edr kommet en vejledning fra KL om borgeres 
betaling for ledsagelse.  

Sagsfremstilling  

Social- og Integrationsministeriet har i foråret 2013 præciseret, hvorledes reglerne vedrørende ferietilbud og 
tilkøb af ekstra pædagogiske ydelser i kommunale botilbud for voksne fremadrettet skal tolkes.  

  

Ministeriet præciserede, at beboere i de pågældende tilbud ikke måtte bidrage til afholdelse af personalets 
udgifter til ferieophold, aktiviteter og arrangementer. Disse udgifter skulle fremadrettet udelukkende afholdes 
inden for botilbuddets budget.  
 
Dette gav anledning til en række ændringer i Randers Kommunes praksis vedrørende disse forhold.  

  

På baggrund af ministeriets henvendelse har forvaltningen i et brev til beboere på Randers Kommunes 
botilbud på socialområdet i sommeren 2013 beskrevet ministeriets præcisering af reglerne samt præciseret 
over for tilbuddene, at planlagte ferieophold i 2013, skulle afholdes. 

 
På baggrund af forvaltningens brev til tilbuddene udtrykte Pårørenderådet for VoksenBo område Nord i et 
brev til formanden for socialudvalget en del bekymring og frygt for fremtiden for deres pårørende, som bor på 
Randers Kommunes bosteder. Ligeledes henvendte formanden for handicaprådet sig på baggrund af et 
møde med Pårørenderådet for VoksenBo område Syd, der også havde udtrykt bekymring for 
konsekvenserne af dette.  

  

Der var således et behov for en præcisering af, hvorledes tilbuddene i Randers Kommune fremadrettet 
håndterer ferieophold og tilkøb af pædagogiske ydelser. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at der 
her er tale om tilkøb af ekstra støtte, der ligger ud over borgerens visiterede ydelser.  

  

Praksis havde hidtil været, at hovedparten af beboerne var på ferieophold af fem dages varighed. Nogle 
beboere var ikke i stand til så lange ferieophold, og var derfor på kortere ophold. Andre beboere var af 
forskellige årsager på ferieophold af længere varighed. Den udgift som beboerne tidligere har afholdt for 
samtlige botilbud, udover egne udgifter, har i 2012 været på 750.000 kr. 
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Fremadrette foreslog forvaltningen følgende ændringer af praksis vedrørende ferieophold. Det blev foreslået, 
at beboerne blev tilbudt en uges ferie om året, og at udgiften til dette ferieophold, ud over beboernes egne 
udgifter, blev afholdt af det enkelte botilbud inden for budgettet. Det blev endvidere foreslået, at såfremt det 
vurderes, at beboere vil kunne profitere af ferieophold, der rakte udover 7 dage, skulle dette indgå i en 
samlet prioritering af den faglige indsats på tilbuddet. Som en konsekvens heraf ville en prioritering af et 
længerevarende ferieophold betyde et fravalg af andre aktiviteter. Det blev endvidere foreslået, at en sådan 
prioritering skulle ske med inddragelse af beboer- og pårørenderåd.  

  

Ekstra pædagogisk støtte i forbindelse med ledsagelse/aktiviteter havde hidtil kunnet købes hos botilbuddet. 
Det havde været en praktisk og fordelagtig ordning for den enkelte, men jævnfør ministeriets præciseringer 
var dette ikke længere muligt. Ønskede den enkelte ekstra støtte i forbindelse med eksempelvis ledsagelse, 
kunne dette fortsat købes hos private leverandører. Personalet på botilbuddet ville i den forbindelse være 
behjælpelige med at skabe kontakt mv. til disse leverandører.  

  

For en række beboere ville dette være uproblematisk. Med ændringen af lov om førtidspension i 2003 havde 
beboerne netop også fået en højere pensionsydelse, der gav dem mulighed for selv at tilvælge forskellige 
former for ydelser. De pågældende borgere modtager endvidere fuld pension, der giver dem et økonomisk 
råderum til dette. Der skal dog gøres opmærksom på, at for en anden gruppe beboere er denne ændring 
særdeles uhensigtsmæssig. Køb af ydelser ved privat leverandør og dermed ikke-kendt personale, vil være 
forbundet med så megen utryghed og usikkerhed, at beboerne reelt set ikke vil kunne benytte sig af dette. 
Det var på denne baggrund, at socialudvalget og handicaprådet rejste problemstillingen over for Social-, 
Børne- og Integrationsministeriet. Dette skete i brev af 30. september 2013, se bilag. 

  

Socialudvalget og Handicaprådet har modtaget svar af 23. december 2013 fra Social,- Børn- og 
Integrationsministeriet. Se bilag. 

  

I ministeriets svar lægges det til grund, at der er tale om tilkøb af ydelser, der ligger udover de ydelser 
borgerne er visiteret til, dvs. behovsbestemte indsatser efter serviceloven, som kommunen er forpligtet til at 
tilbyde den enkelte borger efter servicelovens regler. Det var også netop i forbindelse med denne type tilkøb 
af ydelser, at socialudvalget ønskede at gøre ministeriet opmærksom på de uheldige konsekvenser, den nye 
praksis kunne have for borgere med de største problemer. 

  

Social-, Børne og Integrationsministeriet slår i sit svar fast, at tilkøb af de ovenfor nævnte ydelser, som 
borgeren tilbydes mod betaling, ikke er omfattet af servicelovens regler. Serviceloven indeholder ikke 
hjemmel til at en kommune kan tilbyde tilkøbsydelser, som ligger ud over de behovsbestemte ydelser, som 
kommunerne er forpligtet til at yde efter serviceloven. Ministeriet skriver derfor i sit brev, at da der ikke er 
hjemmel i serviceloven til at tilbyde tilkøbsydelser, har kommunerne generelt ikke adgang til kunne sælge 
tilkøbsydelser til borgerne. 

  

KL har 16. januar 2014 udsendt en administrativ information om "Ledsagelse og støtte i ferier, weekender, 
mv. til borgere i sociale botilbud mv". Se bilag. 

  



I KLs information fremgår det bl.a.:  "Det er ikke tilladt for kommunen at opkræve betaling fra borgeren til at 
dække udgifter, der går til at yde hjælpen. Dette gælder fx udgifter til personalets løn, kost, logi, transport, 
entrébilletter til aktiviteter, mv. Udgifterne til drift af tilbuddene i form af omkostninger relateret til personalets 
arbejde overfor borgeren er kommunens ansvar og skal evt. regnes med ind i taksten for det konkrete tilbud. 
Det kan fx være relevant ift. taksten for ophold i et botilbud eller en almen ældre- eller handicapbolig.  

  

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om hjælp efter serviceloven til den enkelte borger. Til brug for 
kommunens visitation kan kommunalbestyrelsen beslutte et serviceniveau. Det kan være relevant i forhold til 
forskellige ydelser til beboere i botilbud. Serviceniveauet kan fx indeholde en beslutning om, at borgere i 
kommunens botilbud kan modtage støtte til at tage en uge på ferie om året." 

Dette er helt i tråd med den praksis, Randers Kommune har på området.  

 Økonomi  

Ingen 

Indstilling  

Forvaltningen indstiller til socialudvalget, og handicaprådet: 

 at orienteringen tages til efterretning. 

Indstilling:  

Beslutning  

Udsat 

 


