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Høring over udkast til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier 

Dansk Erhverv har den 13. januar 2017 modtaget udkast til lov om tilkøb af socialpædagogiske 

ydelser i høring.   

 

Dansk Erhverv har som erhvervs- og arbejdsgiverorganisation en bred række af medlemsvirksom-

heder på det specialiserede socialområde, herunder bo- og opholdssteder og leverandører af soci-

alpædagogisk støtte.  

 

Med lovforslaget får kommunale og regionale døgntilbud muligheden for salg af tilkøb af social-

pædagogisk ledsagelse til ferie til døgntilbuddets beboere over 18 år. Forslaget er en del af aftalen 

om revision af servicelovens voksenbestemmelser fra 2016.  

 

Dansk Erhverv har på den baggrund følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv finder det kritisabelt, at der lægges op til en løsning, hvor kommuner uden for de 

skattefinansierede ydelser kan konkurrere med selvejende og private leverandører gennem ind-

tægtsdækket virksomhed. Mange private og selvejende virksomheder har allerede tilbud, hvor de 

kan tilbyde socialpædagogisk ledsagelse af høj kvalitet.  

 

Dansk Erhverv mener ikke, at det er retvisende, når det af bemærkningerne fremgår, at lovudka-

stet ikke medfører omkostninger for erhvervslivet, hvis private og selvejende leverandører oplever 

en unfair konkurrence fra kommunale eller regionale tilbud.  

 

Dansk Erhverv kvitterer for, at det af lovudkastets bemærkninger fremgår, at ”døgntilbuddene 

ikke må generere overskud som følge af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Samtidig 

må indførelsen af tilkøb ikke føre til konkurrenceforvridning. Det er derfor væsentligt, at de kom-

munale og regionale døgntilbud fastsætter prisen for tilkøb, så prisen ikke er lavere end de sam-

lede omkostninger forbundet med ydelsen”.  
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Dansk Erhverv opfordrer til, at det i selve lovteksten, og ikke kun bemærkningerne, præciseres, at 

borgeren har ret til socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for hjemmet.  

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Larsen Lindblom 

Velfærdspolitisk fagchef  

 

 


