Sådan gør du…….
Ansøgningsskema ligger på kommunens hjemmeside, eller du kan få den ved henvendelse l
Fagcentret Sundhed og Omsorg
7253 6572
Øvrig informa on kan hentes på kommunens
hjemmeside www.fmk.dk

Ledsageordning
SL § 97

Når skemaet er udfyldt, skal det sendes l:
Faaborg-Mid-yn Kommune
Fagcentret Sundhed og Omsorg
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge
Eller sendes på mail l sikkerpost@fmk.dk

Hjælp l ledsagelse
Såfremt der gives afslag, er der klageadgang.

Redigeret oktober 2016

Ledsageordning
Ordningen er et lbud l personer, som ikke kan
færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funk onsevne. Der ydes
op l 15 mers ledsagelse pr. måned.
Bor du i et bosted, vil bevilling af ledsage mer
være a<ængig af, hvad hjælp der i øvrigt er ldelt dig i bo lbuddet.

Hvem kan ikke deltage?
•

Personer med hjælperordning e=er Servicelovens § 96 - BPA.

•

Personer bevilget hjælp e=er Servicelovens § 98 - kontaktordning l døvblinde.

•

Personer med sindslidelse.

•

Personer med nedsat funk onsevne som
følge af sociale årsager.

Tilbuddet gælder for personer mellem 18 og 67
år.
Tilbuddet kan fortsæ e ud over det fyldte 67.
år, hvis ledsageordningen er bevilget før man
bliver 67 år.

Hvordan kan ordningen bruges?
Som fast ledsagelse uge for uge, eller ved behov l f.eks.
•

Indkøbsture m.v.

Borgeren skal selv kunne e=erspørge ledsagelse
uden socialpædagogisk bistand.

•

Besøg hos familie og venner.

•

Fri dsundervisning.

Hvem kan deltage?

•

Biograf– og teater ture.

•

Osv.

•

Kørestolsbrugere

•
•

Svært bevægelseshæmmede
Blinde og stærkt svagtseende

•

Udviklingshæmmede

•

Hjerneskadede

Det er borgeren der afgør, hvad ledsagelsen ønskes brugt l. Ak viteten skal blot ligge uden
for hjemmet.

Hvad må ordningen ikke bruges l?
•

Udføre husligt arbejde i hjemmet.

•

Udføre plejeopgaver i hjemmet.

•

Ak viteter med socialpædagogisk indhold

Hvem er ledsagerne?
Udgi!er ved ledsagelse
Borgeren a<older sine egne og ledsagerens udgi=er i forbindelse med ak viteter.

Faaborg-Mid-yn Kommune som arbejdsgiver:
•

Vi ansæEer din ledsager, hvis opgave er at
ledsage dig l den ak vitet du ønsker/har
brug for. Du får ldelt en fast ledsager og vi
bestræber os på at der er et vist interessefællesskab mellem jer.

•

Du vælger selv en person l at være din ledsager. Kommunen godkender og ansæEer
den valgte person. Ledsageren kan normalt
ikke være en person med meget nær lknytning l dig, f.eks. ægtefælle.

Borgeren har mulighed for at søge et årligt lskud l f.eks. entréudgi=er, transport m.v.
Der skal laves en liste over forventede udgi=er.
Ansøgningen sendes l Fagcentret Sundhed og
Omsorg.
Ledsageren må ikke indtage nogen former for
rusmidler i arbejds den.

Du er selv arbejdsgiver:
•

Du får ydelsen udbetalt som et kontant lskud l en ledsager, som du selv ansæEer.
Du skal her være opmærksom på, at du i
den situa on selv optræder som arbejdsgiver med lønudbetaling.
Ved ansæ&elsen bliver der indhentet straﬀea&est på ledsageren.

Opsparingsmuligheder

•

Ledsage mer kan e=er a=ale opspares inden
for en periode på 6 måneder.

•

Ledsage mer kan ikke bruges på forskud.

•

•

Kørsel
•

Handicapkørsel (SBH-kørsel): Er borgeren
bevilget Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede kan det benyEes. Borger betaler således også for ledsager.

•

Oﬀentlige transportmidler: Kan der sammen
med ledsageren tages oﬀentlige transportmidler, skal disse benyEes. Borgeren betaler
for udgi=erne.

•

Kørsel i ledsagerens bil: Taksten a=ales mellem borger og ledsager og borgeren afregner
direkte med ledsager.

Planlagte ledsage mer skal ved afmelding l
ledsager ske senest dagen før inden kl. 15. I
modsat fald betragtes merne som brugte.
Hvis planlagt ledsagelse ikke kan ydes af prakske, administra ve grunde, f.eks. ledsagers
sygdom, kan de mistede mer opspares.

Ledsageren får ikke dækket sin transport l/fra arbejde. Her gælder de almindelige kørsels fradragsregler fra SKAT vedr. transport l/fra arbejde.

