Ledsagelse
Kvalitetsstandarder

Handicap og Psykiatri

Denne kvalitetsstandard gælder for ledsagelse inden
for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune.
Den indeholder information til dig som borger om
de tilbud og ydelser, som Favrskov Kommune tilbyder inden for ledsagerordningen.
Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i lov om
social service. Det er Byrådet i Favrskov Kommune,
som beslutter kommunens kvalitetsstandarder.

Formål med indsatsen
Formålet med indsatsen er, at du som borger får øget
dine muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for eget liv.
Ledsagerordningen anvendes f.eks. til indkøb og kulturelle og sociale aktiviteter uden, at du altid skal bede
familie og venner om hjælp.

Hvem kan modtage støtte

Mest muligt i eget liv
Visionen for Handicap og Psykiatri er, at du som borger
skal være ‘Mest muligt i eget liv’. Det betyder, at der
visiteres til mindst indgribende tilbud i dit nærmiljø, og
støtten tilrettelægges individuelt og fleksibelt. Du skal
have størst muligt ansvar for og indflydelse på eget liv,
og støtten foregår derfor i dialog og samarbejde mellem
dig og medarbejderen.

Du skal være mellem 18 og 67 år. Såfremt du er tildelt
ledsagelse inden pensionsalderen bortfalder ordningen
ikke her.
Du kan ikke færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du har ret
til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter, du
selv vælger uden for hjemmet.
Du kan vælge selv at udpege en ledsager, som ansættes
af Favrskov Kommune efter en godkendelse af ledsageren. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer
med en meget nær tilknytning til dig.
Du og din ledsager indgår aftale om ledsageropgaven,
og du meddeler Favrskov Kommune dit timeforbrug.
Du er ikke omfattet af ledsagerordningen, hvis behovet
for ordningen skyldes, at du har en nedsat funktionsevne som følge af en sindslidelse eller af sociale årsager.
Det er en betingelse, at du selvstændigt kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.
Ledsagelse indeholder ikke socialpædagogisk støtte. Du
kan ikke modtage en ledsagerordning, hvis du er bevilget BPA (borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96).

Aktiviteter, der kan indgå i støtten
Du bestemmer selv, hvor ledsagelsen skal gå hen, og
hvad der skal ske. Såfremt du har behov for ledsagelse om søndagen eller på helligdage, kan dette kun ske
efter forudgående aftale.
Ledsageropgaven er forskellig afhængig af dit handicap og dine behov. Det kan f.eks. være hjælp til indkøb,
hjælp med at kommunikere, biografture eller andre
forlystelser.
Bor du i botilbud
Hvis du i forvejen modtager ledsagelse som en integreret del af dit botilbud svarende til ledsagerordningen, så
skal de timer, du modtager fra botilbuddet fratrækkes
de 15 månedlige timer, der er en del af ledsagerordningen.
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Henvendelse
Hvis du har behov for hjælp til ledsagelse, skal du henvende dig til
Social Indsats
Industrivej 18
8450 Hammel
Telefon: 89 64 20 17
socialindsats@favrskov.dk
Ansøger du om ledsagerordning vil en medarbejder i
Handicap- og Psykiatrirådgivningen vurdere og afklare,
om du er omfattet af målgruppen for ledsagelse.
Sagsbehandlingstid
Byrådet i Favrskov Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 1 måned for visitation til ledsagelse.

Udgifter
Du afholder dine egne og ledsagerens udgifter til befordring, biografbilletter, spisning mv., hvis du ønsker
ledsagerens tilstedeværelse.
Favrskov Kommune kan yde tilskud til dækning af udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med
op til 883 kr. (2018 priser) årligt. Beløbet udbetales en
gang årligt på baggrund af sandsynliggjorte merudgifter.
Favrskov Kommune kan desuden, i forbindelse med den
enkelte ledsageropgave, dække udgifter til ledsagerens
lokalbefordring i forbindelse med en ledsagelse. Hvis
ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde
skønnes nødvendig, kan kommunen endvidere vælge at
afholde ledsagerens udgifter til biografbilletter, spisning
mv. inden for en rimelig grænse.

Favrskov Kommune dækker ledsagerens befordringsudgifter mellem de enkelte ledsageropgaver i lokalområdet.
Byrådet i Favrskov Kommune har besluttet, at du ikke
kan få kontant tilskud til selv at ansætte en ledsager.

Opsparing af timer
Du kan inden for en periode på 6 måneder spare timer
sammen.
Timer du opsparer, men ikke bruger, bortfalder efter 6
måneder. Alle timer inden for samme måned skal anvendes inden den opsparede tid bruges. Brugen af den
opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmest
foregående måned og videre månedsvis bagud inden for
de 6 måneder.
Det betyder, at du inden for en 6 måneders periode
maksimalt kan disponere over 90 timers forbrug eller
opsparing, og således ikke i en enkelt måned kan have
mere end 90 timer til rådighed.
Ledsagertimer kan ikke bruges på forskud.

Opfølgning
Favrskov Kommune skal løbende sikre, at dit behov for
hjælp er i overensstemmelse med den hjælp du modtager. Opfølgningen sker via telefon eller hjemmebesøg.
Godkendt af Byrådet 28. august 2018
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Lovgrundlag:
Lov om social service § 97:
§ 97 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15
timers ledsagelse om måneden til personer under
folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,
dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre
end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke
kan færdes alene på grund af betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2.Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,
bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.
Stk. 3.En person, som er berettiget til ledsagelse, jf.
stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person
til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og
ansætte den udpegede person.
Stk. 4.Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er
berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5.Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde
personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1
eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant
tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte
tilbuddet.
Stk. 6.Modtageren kan opspare timer inden for en
periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal
fastsætte retningslinjer herfor.
Stk. 7.Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr.
årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter
anmodning fra modtageren.
Stk. 8.Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter
§ 96.
Stk. 9.Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

