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Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om ledsagelse 

til beboer i botilbud 

 

Enhedslisten – Keld Hvalsø – beder rådmanden for Sociale Forhold og Be-

skæftigelse om svar på følgende 

 

1. Det ønskes oplyst, i hvilket omfang kommunen i dag tilbyder ledsagelse 

til beboerne i botilbud – så de kan bruge fritidstilbud uden for botilbud-

dene. Ledsagelse er jo en ret for mennesker med handicap, efter Ser-

vicelovens § 97: ”Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes 

alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne.”. Også en ret for borgere med bopæl i botilbud. 

 

2. Det ønskes oplyst, i hvilket omfang kommunen i dag afslår ansøgninger 

om sådan ledsagelse og med hvilke begrundelser. 

 

Svar spørgsmål 1 

Som det fremgår af tabel 1 får 31% af de aarhusborgere, der i dag modtager 

botilbud, ledsagelse efter §97. Ser man på henholdsvis borgere på botilbud 

indenfor og udenfor kommunegrænsen viser tabellen, at en større andel 

(39%) af de borgere, der bor på et botilbud i Aarhus, har en ledsageordning, 

mens kun 18% af de aarhusborgere der bor i et tilbud uden for Aarhus har 

en ledsageordning. 

 

Tabel 1: 

 

Borgere i botilbud, I alt 1.035   

Ikke ledsagelse efter § 97 711 69% 

Ledsagelse efter § 97 324 31% 

Aarhus Kommune botilbud 661   

Ikke ledsagelse efter § 97 404 61% 

Ledsagelse efter § 97 257 39% 

Anden driftsherre botilbud 374   

Ikke ledsagelse efter § 97 307 82% 

Ledsagelse efter § 97 67 18% 

 

Svar spørgsmål 2 

Fra og med starten af 2018 og frem til i dag har seks borgere på botilbud 

ansøgt om ledsagelse efter §97. Fem af dem har fået en bevilling, mens den 

sjette afventer sagsbehandling. Vi har således i disse sager ikke givet afslag 

over det sidste år. 

 

Om servicelovens § 97 og serviceniveauet 

Er en person over 18 år og under 67 år, og har vedkommende en betydelig 

og varig funktionsnedsættelse, kan personen søge kommunen om en ledsa-

geordning.  
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Det er en betingelse for bevilling, at personen har brug for ledsagelsen for at 

kunne færdes uden for eget hjem. Man skal selv være i stand til at efter-

spørge ledsagelsen og give udtryk for, hvor man skal hen – hvad man skal 

deltage i – og hvornår det skal foregå. 

Ordningen er således kun for den, der kan klare sig med ledsagelse uden 

samtidig at have behov for pædagogisk støtte under ledsagelsen. 

 

Rådgiver følger op på indsatsen efter behov og mindst en gang årligt. Ved 

opfølgningen foretages en vurdering af om tilbuddet fortsat er relevant. 

 


