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Godkendelse af forsøg med Aktivitetspas efter servicelovens § 11, stk. 6
Social- og Indenrigsministeriet har modtaget Aarhus Kommunes ansøgning af 9.
marts 2020 med efterfølgende uddybelse af ansøgningen om en godkendelse til at
etablere en fire-årig forsøgsordning med et Aktivitetspas til borgere, der har været/er
tilknyttet et kommunalt trænings- eller rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 11,
stk. 6.
Kommunen ønsker at fravige målgruppen for § 11, stk. 6, sådan at der kan tilbydes
økonomisk støtte til fritids- og foreningsaktiviteter til borgere i alle aldersgrupper, der
har været eller er en del af Folkesundhed Aarhus, Ortopædisk Genoptrænings Center,
Neurocentret, sundhedsenheder eller øvrige sundhedsfremmende og forebyggende
indsatser i Aarhus Kommune, og som har behov for økonomisk støtte for at deltage i
fritids- og foreningsaktiviteter. Formålet hermed er at understøtte denne gruppe af
borgeres sundhed og livskvalitet ved at nedbryde barrierer for deltagelse i fritids- og
foreningsaktiviteter.
Kommunen oplyser, at borgere i målgruppen tildeles et Aktivitetspas, der dækker kontingentudgifter op til 1000 kr til selvvalgte fritids- og foreningsaktiviteter. Differencen
for kontingentudgifter over 1000 kr finansieres af borgeren selv. Aktivitetspasset er
gyldigt i to år fra udstedelsen. Kommunen oplyser endvidere, at Aktivitetspasset udstedes af medarbejdere i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.
Kommunen ønsker, som en del af forsøgsordningen med Aktivitetspas, at tilbyde ledsagelse ud til aktiviteten gennem ”foreningsbrobyggere”. Foreningsbrobygning er et
særskilt, eksisterende tilbud i Aarhus Kommune, gennem hvilket borgere, der ønsker
det, kan få hjælp til at tage kontakt til en forening eller blive ledsaget ud til foreningsaktiviteten. Kommunen søger derfor ikke om at fravige servicelovens bestemmelser i
forbindelse med ledsagelsen.
På baggrund af kommunens ansøgning kan Social- og Indenrigsministeriet meddele,
at ansøgningen kan imødekommes. Dermed gives efter servicelovens § 184, stk. 1, godkendelse til, at kommunen i forsøgsperioden kan fravige målgruppeafgrænsningen i
servicelovens § 11, stk. 6, så borgere med tilknytning til et kommunalt trænings- og rehabiliteringsforløb kan tildeles økonomisk støtte til deltagelse i fritids- og foreningsaktiviteter.

Forsøgsordningen træder i kraft den 1. maj 2020 og løber til og med den 30. april
2024.
Det er en forudsætning for godkendelsen,
•

•

•

at forsøget evalueres med henblik på at vurdere, om formålet med forsøget bliver opnået. Ministeriet anmoder om at modtage evalueringen senest den 1. august 2024.
at der ikke sker en indskrænkning i kommunens forpligtigelse til at iværksætte
tilbud efter serviceloven. Kommunalbestyrelsen kan således ikke med denne
forsøgsgodkendelse begrænse hjælp efter serviceloven.
at forsøget er udgiftsneutralt for staten.

Forsøgsgodkendelsen vil blive offentliggjort på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.
Hvis der sker ændringer i grundlaget for den indsendte ansøgning, skal Social- og Indenrigsministeriet kontaktes med henblik på afklaring af disse ændringers betydning
for godkendelse af forsøget. I samme forbindelse ønsker ministeriet oplyst, hvis forsøget viser sig at have utilsigtede konsekvenser.
Afslutningsvis kan det oplyses, at Social- og Indenrigsministeriets Kontor for Handicap vil forestå den videre kontakt med Aarhus Kommune om forsøget.
Der kan ikke klages over denne afgørelse til anden administrativ myndighed. Kopi af
godkendelsen sendes til det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen.

Med venlig hilsen
Signe Maria Christensen
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