
10 Dages forespørgsel vedrørende ledsagerordning fra Venstre, Enhedslisten og 

Almaz Mengesha 

Voksenhandicapcenterchefen er i DR citeret for følgende i forbindelse med udsendelse af et 

brev, som han nu har beklaget ordlyden af: ” Jeg bliver nødt til at købe mig lidt tid og få 

orienteret borgerne og de pårørende om, at de vil opleve en lidt anden praksis, end de er vant 

til”  

1: Rådmanden bedes redegøre, hvad ”en anden praksis”, konkret betyder for den enkelte 

borger der er tilkendt ledsagerordning. 

I notat fra MSB af den 31.07.19 oplyser forvaltningen at ”Borgeren bestemmer selv, hvad 

ledsagelsen skal anvendes til og hvornår, men at forvaltningen opfordrer alle borgere til at 

anvende ledsagertimerne i dagtimerne” 

2:  Rådmanden bedes uddybe, hvilke faglige hensyn der ligger til grund for denne opfordring, 

samt med hvilken lovhjemmel kommunen har ret til at opfordre hvornår og hvordan den 

enkelte bruger sine ledsagertimer? 

Vi er af borgere med ledsagerordning blevet bekendt med, at hvis borgeren bruger sin 

ledsager eks. til en festival udenfor almindelig åbningstid, har truffet beslutning om at flytte de 

anvendte timer til en anden dag.  

3: Rådmanden bedes redegøre for med hvilken lovhjemmel denne praksis hersker i Aarhus 

Kommune 

4: Rådmanden bedes oplyse, om timeprisen for en ledsager er en fast takst, er 

overenskomstbelagt, samt hvornår der er krav om weekend- og ulempetillæg. Rådmanden 

bedes ligeledes redegør for, om aflønningsprisen for ledsagertimer er forskellige afhængig om 

der er tale om en ledsagerordning på et bosted, eller i de tilfælde hvor borgeren selv ansætter 

sin ledsager. 

5: For de borgere, som har fået bevilget ledsagerordning på et botilbud, bedes rådmanden 

redegøre for, hvordan forvaltningen fører regnskab med anvendte ledsagertimer, og hvordan 

borgeren samt pårørende til enhver tid kan få indsigt i eget ledsagerregnskab. Hvilken 

dokumentation foreligger på bostederne for anvendte ledsagertimer pr borger? 

6: I hvilken grad inddrages borgeren i dette regnskab? Hvilke muligheder for indsigelser har 

borgeren, for at være uenig i et regnskab 

8: Er der ved kollektive aktiviteter afsat en ledsager pr borger, eller er der tale om færre 

ledsager. Hvordan fremgår det af ledsagerregnskabet 

Vi er af pårørende på et bosted fået oplyst, at en efterspurgt oversigt over timeforbrug på 

konkrete borgere endnu ikke har kunnet imødekommet.  



9: Hvad er forvaltningen praksis for at udlevere et sådant regnskab på forlangende, for så vidt 

angår ledsagertimer på et bosted? 

Socialtilsynet har i december 2018 gennemført tilsyn af bl.a.  sundheden og trivslen af 

borgerne under tilbuddet på Borgercenter Nord. Af denne konklusion fremgår bl.a. at borgerne 

i lav grad oplever at blive inddraget i og have indflydelse på beslutninger vedrørende dem, og 

tilsynets vurdering på denne baggrund er, at der i overvejende grad er fokus på borgerens 

basale behov, kontra den pædagogiske støtte og udvikling.  

10: Hvordan har Rådmanden sikret sig at øge trivslen for beboerne, særlig set i lyset af den 

”ændrede praksis” på ledsagerområdet. 
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