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Sagsidentifikation

Ansøgning om betaling af udgifter
til befordring mv.
Ledsageordning efter lov om social service
§§ 45 eller 97

Ansøger
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Evt. pårørende - Navn

Telefonnummer

I forbindelse med min bevilgede ledsageordning søger jeg om dækning af mine udgifter til ledsagerens befordring og
andre aktiviteter.

Opgørelse over mine årlige udgifter
Udgiftens art

Forventet behov - antal gange/hvor

Pris pr. gang - kr.

I alt pr. år - kr.

Biograf- og teaterbilletter +
slik m.m.
Koncertbilletter, drikkevarer
m.m.
Byture, kaffe, drikkevarer og
mad
Transportudgifter - ekskl.
bybus
Overnatning - rejser/ture
Sport - mad, drikke m.m.
Foreningsaktivitet
Andet - angiv art

0.00

Årlig udgift i alt
Ved bevilling vil pengene blive udbetalt via din NemKonto. Du kan læse mere på www.nemkonto.dk

Dato og underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har besvaret spørgsmålene i overensstemmelse med de faktiske forhold. Jeg er
orienteret om min pligt til at give kommunen besked, hvis der sker ændringer i de oplyste forhold.
Jeg kender mine rettigheder og pligter som angivet i afsnittet om behandling af personoplysninger på side 2.
Dato og ansøgers underskrift
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Uddrag af lov om social service
§ 45. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år,
som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog
ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.
Stk. 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf.
stk. 1, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede
person.
Stk. 3. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer
med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til
ledsagelse efter stk. 1.
Stk. 4. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte
retningslinjer herfor.
Stk. 5. 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. 6. Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

* Pr. 1. januar 2019 udgør beløbet jf. § 45, stk. 5, og § 97,
stk. 7, 901 kr. årligt.

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen,
jf. § 1a 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. § 1a 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.

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens

behandling af personoplysninger
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver
oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne
er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til
dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig,
og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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