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Tilkøbsloven 

Loven 

• Lov nr. 649 af 8. juni 2017 

• Trådte i kraft den 1. januar 2018 

 

Vejledningen 

• Vejledning nr. 10309 af 11. november 2017 



Lovens formål og anvendelsesområde 

Formål 

• At give visse kommunale og regionale døgntilbud mulighed for at tilbyde 
tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie 

 

Anvendelsesområde 

• Kommunale og regionale døgntilbud, der er godkendt af socialtilsynet 

• Voksne beboere over 18 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, 
der er visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 



Hvad kan tilkøbes? 

• Socialpædagogisk ledsagelse under ferie 

– Ferie: Mindst én overnatning, i Danmark eller i udlandet 

• Ydelsen skal ligge udover den ydelse, som beboeren er visiteret til 
efter servicelovens § 85 (kerneydelsen) 

Tilkøbsydelsen 



Servicelovens § 85 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til 
udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.” 

 

• Socialpædagogisk bistand 

• Bred og elastisk bestemmelse, som kalder på en konkret og individuel vurdering 

 

Ankestyrelsens principafgørelse nr. 60-15 
• § 85-ydelsen kan indeholde socialpædagogisk ledsagelse under kortere ophold af 4-5 

dages varighed uden for borgerens botilbud 

• Det afgørende er, at borgeren altid ud fra en konkret og individuel vurdering bliver 
kompenseret for sit hjælpebehov, således at borgeren så vidt muligt bliver i stand til at 
leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse 

Kerneydelsen i servicelovens § 85 



Tilkøbsydelsen 

Støtte efter § 85: 
 
• Socialpædagogisk 

bistand 
• Visitationen foretages 

af kommunen 
• Gratis for borgeren 

Ledsagelse efter § 97: 
 
• Ren ledsagelse 

(praktisk hjælp) 
• Intet 

socialpædagogisk 
element 

• ”Levende stok” 
• Visitationen foretages 

af kommunen 
• Gratis for borgeren 

Socialpædagogisk 
ledsagelse efter 
tilkøbsloven: 
 
• Socialpædagogisk 

ledsagelse under 
ferie 

• Døgntilbuddet 
tilbyder tilkøbet 

• Betales af 
beboeren selv 



Betingelser for tilkøb 

 

• Tilkøbet skal ske på beboerens eget initiativ 
– Verbalt, non-verbalt eller gennem adfærd i øvrigt 

 

• Personalet skal være ansat i døgntilbuddet 
– Faste vikarer er omfattet 

 



Døgntilbuddets forvaltning af tilkøbsordningen 

Tilrettelæggelsen 
• Tilkøbsordningen er frivillig for døgntilbuddet 
• Tilrettelæggelsen er i høj grad op til døgntilbuddet 
• Dog krav om personalemæssig forsvarlighed 
 
Prisfastsættelsen 
• Tilkøbsordningen skal være udgiftsneutral for døgntilbuddet 
• Indtægter og omkostninger skal holdes adskilt fra døgntilbuddets øvrige 

regnskab 
 



Magtanvendelse 

• Personalet kan anvende magt under den ferie, der er tilkøbt 
ledsagelse til 

• Tilkøbslovens §§ 5-12 og magtanvendelsesbekendtgørelsen 
(bekendtgørelse nr. 1231 af 13. november 2017) 

• Tilkøbslovens regler om magtanvendelse svarer stort set til 
servicelovens regler om magtanvendelse 

• Dog stilles der ikke krav om forudgående tilladelse fra 
kommunalbestyrelsen 

• Betingelserne for magtanvendelse skal være opfyldt 

• Følgende former for magt kan anvendes: 
– Fysisk magt i form af fastholdelse eller føring til andet opholdsrum 

– Fastholdelse i personlig hygiejne-situationer 

– Fastspænding med stofseler 

 



Spørgsmål til tilkøb? 



Revision af servicelovens  

voksenbestemmelser 
 

af chefkonsulent Tina Hansen 

 



 
Ændringer i servicelovens formålsbestemmelser 

 
Det overordnede indhold i aftalen 
Servicelovens formålsbestemmelser skal ændres, således at der bl.a. 
kommer øget vægt på rehabilitering og inklusion i samfundet. 
 
  

Udmøntning 
• Servicelovens § 1 og 81 - tydeliggørelse af sammenhængende og 

helhedsorienteret indsats og fremme af muligheden for at udvikle 
sig og udnytte egne potentialer 

• Servicelovens § 81 - tydeliggørelse af fremme af inklusion, 
understøtte selvstændighed og selvhjulpenhed, udvikling af 
funktionsniveau, yde kompensation m.v.  

 



 
Tidlig, forebyggende indsats 

 
  Det overordnede indhold i aftalen 

Det skal gøres muligt for kommunerne at sætte ind med tidlige, 
forebyggende indsatser på et tidspunkt, hvor der ikke er tale om, at 
borgeren ellers er berettiget til ydelser efter serviceloven. 
  

Udmøntning  

• Servicelovens § 82 a - gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte 
• Servicelovens § 82 b - individuelle, tidsbegrænsede tilbud om 

socialpædagogisk hjælp og støtte  
• Servicelovens § 82 d - udbygget samarbejde med civilsamfundet 
• Servicelovens § 113 b - midlertidig støtte til hjælpemidler og 

forbrugsgoder 
• Servicelovens § 82 c - sociale akuttilbud 



Regelforenkling og afbureaukratisering 

Det overordnede indhold i aftalen 
Flere af servicelovens regler på udsatte voksne- og handicapområdet er for komplekse og 
svære for kommunerne at administrere korrekt og for borgerne at gennemskue. Det kan 
medvirke til utilfredsstillende forløb for både borgere og sagsbehandlere. Der skal derfor 
ske regelforenklinger og afbureaukratiseringer, som gavner alle parter.  
  

Udmøntning  

• Servicelovens § 113 a - forenklet sagsbehandling ved ansøgninger om hjælpemidler og 
forbrugsgoder 

• Hjælpemiddelbekendtgørelsen - obligatorisk brug af tro og love-erklæringer ved 
genbevilling af hjælpemidler 

• Hjælpemiddelbekendtgørelsen - tro og love-erklæringer ved reparation af hjælpemidler 
• Bilstøttebekendtgørelsen - afbureaukratisering af reglerne om bilstøtte 
• Servicelovens § 100, stk. 3 - forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen 
• Egenbetalingsbekendtgørelsen - forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i 

botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110 



Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA 

Det overordnede indhold i aftalen 
Der skal gennemføres tiltag, der skal forebygge misbrug af ordninger 
med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret 
personlig assistance og medvirke til at sikre, at midlerne på området 
anvendes efter formålet.  
 

Udmøntning  

• Servicelovens § 95, stk. 4, og § 96, stk. 2, + socialtilsynslovens 
kapitel 3 a - godkendelsesordning for foreninger og virksomheder 

• Servicelovens § 96 a, stk. 2 - bagudbetaling af tilskud til foreninger 
og virksomheder 

• Servicelovens § 95, stk. 3 - øvre ugentlig arbejdstid for nærtstående 
 

 



Bedre data 

 
Det overordnede indhold i aftalen 
Der skal skabes et bedre datagrundlag på det sociale område. 

  

Udmøntning  
• Retssikkerhedslovens §§ 82-84 – hjemmel til udarbejdelse af samlet 

databekendtgørelse 

  

 



Retssikkerhed (varsling og klageadgang for §§ 109- 
og 110-tilbud) 

Det overordnede indhold i aftalen 
Borgernes retssikkerhed skal øges i de tilfælde, hvor en kommune 
træffer afgørelse om at nedsætte eller frakende hjælp efter 
serviceloven. Der skal endvidere indføres klageadgang vedrørende 
tilbudslederens afgørelser i henhold til servicelovens §§ 109 og 110 
(kvindekrisecentre og forsorgshjem). 
  

Udmøntning  
• Servicelovens § 3 a - minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser om 

frakendelse eller nedsættelse af visse typer hjælp og i tillæg hertil 
fast track-ordning i Ankestyrelsen 

• Servicelovens § 109, stk. 3, § 110, stk. 3, og § 166, stk. 2 - 
klageadgang vedr. tilbudslederens afgørelser om afslag på hhv. 
optagelse i kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v.  

 



Spørgsmål til de nye 
voksenbestemmelser? 


