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Beskrivelse: 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede i forbindelse med budgetved-

tagelsen for 2020 en ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture. Æn-

dringen i serviceniveauet betød en reduktion fra 5 til 3 dage (2 overnatninger) og at borgerne 

frem over selv skulle tilkøbe yderligere ledsagelse ud over de 3 dage. 

Målgruppen er borgere som bor i et botilbud og som tager på ferieturer eller deltager i udflug-

ter, koncerter mm. hvor de bliver ledsaget af botilbuddets personale.   

For borgerne indebar reduktionen i 2020, at de selv har skulle afholde den økonomiske udgift 

til ferieledsagelse i forbindelse med ferie ud over 3 dage. 

Reduktionen blev gennemført og besparelsespotentialet blev realiseret ved personalereduktio-

ner svarende til 2 PE.  

Handicaprådet har fremsendt ændringsforslag til budget 2021-2024 omkring udvidelse af ferie-

ledsagelse fra 3 til 5 dage, således ordningen tilbageføres til serviceniveauet før budgetredukti-

onen i 2020.  

Særlige opmærksomheder:  

Da langt de fleste borgere er på overførselsindkomst, vil der være risiko for, at nogle borgere 

ikke kommer på ferieture. Ligesom der, afhængigt af borgernes individuelle økonomiske situa-

tion, vil være forskel på hvilke borgere der har økonomi til ferie eller udflugter m.v. ud over de 

3 dage og hvilke der ikke har økonomi til ferie, udflugter, koncerter m.v. udover 3 dage. 

I januar 2018 kom en lovændring, der betyder at borgere i botilbud kan tilkøbe ferieledsagelse 

hos det eksisterende personale i botilbuddet. Det er tidligere politisk besluttet, at det ønskes at 

anvende lovændringen. 


