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Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 10. juni 2011
følger hermed socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. 461
(SOU Alm. del).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Skau Björnsson (S).

Spørgsmål nr. 461:
”Vil ministeren gøre rede for, på hvilken måde reglerne normalt skal administreres, når det gælder muligheder for at rejse på ferie i hhv. udlandet og i
indland for personer med støtte bevilget efter lov om social service § 96 i
forhold til at rejsefrekvens og mulighed for dækning af ekstra hjælp og/eller
nødvendige handicapbetingede merudgifter – med udgangspunkt i princippet om at borgerne skal kunne leve et liv så normalt som muligt?”

Svar:
Det kan oplyses, at borgere med en BPA-ordning efter servicelovens § 96
kan medtage deres hjælp i forbindelse med ferie i Danmark. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering bevilge ekstra timer til borgeren,
som kan anvendes ved ophold uden for hjemmet, fx i forbindelse med ferie,
kurser mv. i Danmark.
Der kan henvises til punkt 33 i vejledning om borgerstyret personlig assistance (vejledning nr. 9 af 15. februar 2011), hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den samlede udmåling af hjælpebehovet
skal vurdere, om der kan være behov for at udmåle en årlig pulje til fx weekendophold, kurser mv., hvor der kan være behov for ekstra hjælpetimer. Det
fremgår desuden af punkt 29 i samme vejledning, at kommunalbestyrelsen
skal være opmærksom på, om det i forbindelse med ophold uden for hjemmet er nødvendigt med to hjælpere fx i forbindelse med løft.
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Kommunalbestyrelsen skal desuden udmåle et tilskud til dækning af andre
direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere
til hjælp i og uden for hjemmet, jf. § 10 i bekendtgørelse om udmåling af
tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96
(udmålingsbekendtgørelsen). Tilskud efter denne bestemmelse kan anvendes til dækning af merudgifter ved hjælpere, herunder også i forbindelse
med ferie.
Vedrørende ferier i udlandet kan det oplyses, at det følger af bekendtgørelse
om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
(udlandsbekendtgørelsen), at BPA efter servicelovens § 96 bevares under
midlertidige ophold i udlandet. Hvis det midlertidige udlandsophold ikke
overstiger en måned, kan hjælpen bevares, uden at borgeren forudgående
ansøger kommunen herom. Det er dog en betingelse, at kommunen løbende
kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for
hjælpen tilsidesættes.
Hvis det midlertidige udlandsophold overstiger en måned, skal borgeren, før
udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om at bevare sin BPA.
Den periode, i hvilken hjælpen i det enkelte tilfælde kan bevares, afhænger
af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen.
Ud over muligheden for at bevare en BPA efter servicelovens § 96 under et
midlertidigt udlandsophold kan der i forbindelse med kortvarige ferier i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af
ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Det kan f.eks. dreje sig
om udgifter til en ekstra hjælper eller til leje af hjælpemidler. Det er efter
Ankestyrelsens praksis en betingelse for at yde tilskud, at de ekstra omkostninger er særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen.
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