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Vejledning om bevilling af ledsager efter servicelovens § 97 i Albertslund 
Kommune 
 
I dette notat beskrives betingelserne for bevilling af ledsageordning efter ser-
vicelovens § 97, ordningens indhold, administration, og sagsbehandlingsgan-
gen. 
 
Generelt om ledsageordningen: 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til borge-
rer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne. Er en borger visiteret til ledsagelse, beva-
rer denne retten efter det fyldte 67. år. 
 
Ledsageordningen omfatter ikke borgerer med nedsat funktionsevne pga. 
sindslidelse eller sociale forhold. 

Ledsageordningen skal anvendes til fritidsaktiviteter brugeren selv bestemmer 
indholdet af. Ordningen er derfor begrænset til borgerer der kan efterspørge in-
dividuel ledsagelse. 

Ledsageordningens formål:                                                                          
Formålet med ledsagelse er at medvirke til normalisering og integration af bor-
gere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, ved at give dem mulighed 
for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Ledsageordningen omfatter selve 
ledsagelsen og de med denne direkte forbundne opgaver. 

Ankestyrelsen har anvendt servicelovens formålsbestemmelse § 1, stk. 2, om at 
formålet med hjælp efter loven er at fremme den enkeltes mulighed for at klare 
sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten funktioner 
(sag C-25-00). 

Borgere med handicap har som andre behov for at komme hjemmefra, købe ind 
og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at skulle bede familie eller an-
dre om hjælp. 

Betingelser:                                                                                                   
Ledsageordningen bevilges til borgerer mellem 18 og 67 år, der ikke kan fær-
des alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykiske funktions-
evne. (Ledsageordning til unge mellem 16 og 18 år bevilges efter servicelovens 
§ 45.) 

Der skal foretages en konkret vurdering af,                                                            

- borgerens evne til at færdes alene,                                                                            
- om den fysiske eller psykiske fysiske funktionsevne varigt og betydeligt er         
nedsat,                                                                                                                   



Notat: Vejledning om bevilling af ledsager efter servicelovens § 97 i Albertslund Kommune 

 

 

 Side 2 af 4 

 

- borgerens evne til at efterspørge ledsagelse uden socialpædagogisk indhold,  
- borgerens evne til at give udtryk for ønsket om deltagelse i fritidsaktiviteter, og 
- om borgeren er bevidst om aktivitetens indhold. 
 

Ankestyrelsen har i sag C-25-00 fremhævet, at den ved vurderingen af om der 
kan bevilges ledsageordning lægger vægt på:                                                      
- om ansøgeren ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en bety-
delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,                                      
- om ansøgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk 
indhold                                                                                                                   
- om ansøgeren kan give udtryk for - ikke nødvendigvis verbalt - et ønske om at 
deltage i forskellige aktiviteter og om ansøgeren var bevidst om indholdet.  

Afskåret fra at færdes alene                                                                                    
En borger kan helt være afskåret fra at færdes alene, Andre kan i visse situatio-
ner færdes alene, men har i andre situationer behov for ledsagelse og derfor 
omfattet af ledsageordningen.  

Ankestyrelsen har bevilget ledsagelse til en borger, der kunne færdes alene i 
lokalområdet, men havde behov for ledsagelse til bibliotek, frisør, indkøb m.v., 
da borgeren reelt ikke kunne kommunikere med omverdenen (sag 74-10).  

Men kan en borger med nedsat funktionsevne færdes alene og klare transport 
og fritidsaktiviteter mv. gives afslag. Ankestyrelsen har med denne begrunde 
afslået ledsagelse til en borger med downs syndrom (sag C-4-02). 

Fysisk eller psykisk funktionsevne skal være nedsat                                                                           
Der kan være tale om meget forskellige funktionsnedsættelser, herunder syns- 
og hørehandicap, kørestolsbrugere, hjerneskadede, udviklingshæmmede og 
psykiske funktionsnedsættelser m.fl.  

Den nedsatte funktionsevne kan skyldes en eller flere lidelser. Lidelserne kan 
være både komplekse, sjældne og med forskellige symptomer. 

Der skal være objektive lægelige oplysninger om funktionsevnen. Ankestyrelsen 
har afslået ledsagelse til en borger, der angav ikke at kunne bevæge sige uden 
brug af kørestol, da der ikke var påvist lammelser eller nedsat kraft i benene 
(sag 16-99) 

Dokumentation                                                                                                
Både funktionsevnenedsættelsen, om den skyldes fysiske eller psykiske for-
hold, om den er varig og betydelig, om borgeren ikke kan færdes alene og i 
hvilket omfang, skal være dokumenteret og beskrevet fyldestgørende. 

Det sociale nævn anbefaler, at funktionsevnen dokumenteres og beskrives ved 
funktionsevnemetoden, se herom nedenfor. 

Sindslidelse eller sociale årsager                                                                
Ledsageordningen omfatter ikke borgere, hvis funktionsevne er nedsat eller 
som ikke kan færdes udenfor hjemmet pga. sindslidelse eller sociale årsager.  

En  borger hvis funktionsevne (primært) er nedsat af fysiske eller psykiske for-
hold vil kunne omfattes af ledsageordningen, selvom borgeren også måtte være 
sindslidende. Ankestyrelsen har bevilget ledsagelse til borger hvis funktionsev-
ne var nedsat pga. sklerose og som led af skizofreni. Ledsagelsen krævede ik-
ke socialpædagogisk bistand. (sag C-26-07) 

Ledsagelse er til fritidsaktiviteter                                                                  
Ledsageordningen er udelukkende til fritidsaktiviteter, som borgeren selv efter-
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spørger, f.eks. indkøb, frisør, restaurant, biograf og teater, samvær med børn 
uden for hjemmet, idræt og aftenskole.  

Ledsageordningen omfatter derfor ikke bistand i hjemmet, funktioner som støt-
teborger eller besøgsven eller ledsagelse til kompetencegivende uddannelse, 
arbejde, lægebesøg, og lægeordinerede og andre former for behandling eller 
terapi m.v. Ledsagelse til disse formål kan eventuelt bevilges efter servicelo-
vens § 85. Ankestyrelsen har afgjort, at en lægeordineret rideterapi ikke var 
selvvalgt, heller ikke selvom den pågældende var glad for terapien (sag C-8-
06). 

Ikke socialpædagogisk bistand                                                                    
Ledsagelsen omfatter ikke socialpædagogisk bistand. Kræver ledsagelse soci-
alpædagogisk bistand og derfor kompetencer hos ledsager gives afslag. Anke-
styrelsen har afslået ledsagelse til en borger med kromosomfejl med behov for 
støtte til alle tilværelsens forhold, da denne ikke kunne ledsages uden social-
pædagogisk bistand (sag C-17-03). 

Det er dog ikke en hindring for retten til ledsagelse uden socialpædagogisk bi-
stand til selvvalgte aktiviteter, at der i hjemmet er behov for socialpædagogisk 
bistand. Hvis der er tvivl om borgeren har behov for socialpædagogisk bistand i 
forbindelse med ledsagelse, skal der indhentes supplerende oplysninger til sa-
gen. 

Aktiviteten skal være efterspurgt                                                                 
Borgeren skal selv kunne efterspørge individuel ledsagelse til fritidsaktiviteter, 
og være bevidst om aktivitetens indhold.  Det er ikke afgørende om borgeren 
kan udtrykke sig i skrift eller tale eller på anden måde kan gøre sig forståelig for 
en bred kreds.  

Ankestyrelsen har bevilget ledsageordning til en borger der ikke havde disse 
færdigheder, og kun kunne gøre sig forståelig og kommunikere med personer 
der kendte ham godt (sag 74-10). 

Boform                                                                                                                    
Der er ret til ledsagelse uanset borgerens boform. En handicappet borger i be-
skyttet boform, der efterspørger fritidsaktiviteter, skal kunne få ledsagelse hertil, 
uden at skulle bede medarbejderne i bomiljøet om hjælp. Ankestyrelsen har be-
vilget ledsagelse til en borger der var langvarigt indlagt på sygehus (sag C-25-
00 nr.5) 

15 timers ledsagelse                                                                                         
Borgere der opfylder betingelserne, har ret til 15. timers ledsagelse månedlig, til 
formål borgeren selv vælger.  Hvis borgeren i forvejen modtager ledsagelse til 
selvvalgte aktiviteter, f.eks. som servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, fra-
drages denne ledsagelse i de 15. månedlige timer. 

Ledsageren                                                                                                       
Kommunen har pligt til at tilbyde ledsagelse som naturalydelse. En borger der 
er berettiget til ledsagelse, har ret til at udpege en borger til at udføre opgaven 
og kommunen skal så godkende og ansætte den udpegede ledsager. Der kan 
normalt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til den be-
rettigede.       

Men kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at tilbyde en ordning, hvor der 
udbetales et kontant tilskud til borgeren, som så selv vælger at ansætte ledsa-
geren. Borgeren skal her selv kunne administrere ordningen, herunder ansætte 
og tilrettelægge ordningen. Borgeren kan aftale med kommune, at denne står 
for udbetaling af løn samt skattetræk.     
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Opsparingsordning                                                                                             
Det kan aftales, at der i en periode på 6 måneder løbende opspares timer eller 
kontant tilskud. Opsparede timer, der ikke er forbrugt, bortfalder efter 6 måne-
der. Hvis der ikke er en aftale, kan der ikke opspares. 

Udgifter til aktiviteter og befordring                                                                             
Borgeren afholder egne og ledsagernes udgifter til befordring mv. og til ad-
gangsbilletter og spisning mv., hvis ledsageren deltager i disse aktiviteter.   

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktivi-
teter med op til 797 kr. årligt.  

Borgerer med BPA-ordning                                                                            
Borgere der har borgerstyret borgerlig assistance (BPA) efter serviceloven § 96, 
kan ikke bevilges ledsagelse efter servicelovens § 97. 

Har en borger en hjælperordning efter servicelovens § 95 kan bevilges ledsa-
gelse. 

Begrundelse og hjemmel                                                                                           
Både afslag og delvis bevilling af ledsageordning skal begrundes, og der skal 
henvises til de relevante regler. 

Klageadgang og klagevejledning                                                                                                                                                                                                                         
En borger der får helt eller delvist afslag på en ledsageordning kan klage over 
afgørelsen til det sociale nævn inden 4 uger efter afgørelsen. Klage skal indgi-
ves til kommunen, der her pligt til at genvurdere afgørelsen. Fastholder kom-
munen afgørelsen, fremsendes klagen til det sociale nævn med begrundelse for 
afgørelsen og genvurderingen. 
 
Afgørelsen skal have klagevejledning om, at der kan klages til det sociale nævn 
inden 4 uger, at klagen skal indsendes til kommunen, og at kommunen skal 
genvurdere afgørelsen. 
 
Hvis borgeren bevilges ledsageordning i det ønskede omfang, skal der ikke gi-
ves klagevejledning. 
  
Regelgrundlag: 
Servicelovens § 97.                                                                                              
Bekendtgørelse nr. 235 af 9. marts 2012 om betingelser for ledsageordning ef-
ter serviceloven. 
Vejledning nr. 10 til serviceloven af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne  
Ankestyrelsens principafgørelser.                                                                        
Regelgrundlaget kan findes i Schultz LovGuide/socialforvaltning/serviceloven, § 
97/ noter. 
Se ellers kommunens kvalitetsstandard for ledsageordningen.  
                                                                                                                                          
Funktionsevnemetoden                                                                                               
En metode til god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som 
grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens 
bestemmelser. Metoden er beskrevet på Socialministeriets hjemmeside under 
sociale områder/handicap/ydelser/merudgifter voksne/funktionsevnemetode.  
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