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Nedenstående vejledning formidles til Ældre- og Handicapforvaltningens botilbud og Visitationen
Voksen-Handicap

Overordnet vejledning for botilbuddene om socialpædagogisk
ledsagelse under ferie
Dette er Ældre- og Handicapforvaltningens overordnede vejledning for, hvordan botilbuddene
skal opfylde reglerne om socialpædagogisk ledsagelse under ferier, og hvornår tilkøb kan ske.
De enkelte tilbud skal selv udarbejde lokale retningslinjer, som kan anvendes som information til
beboere, pårørende og visiterende myndigheder om, hvordan serviceniveauet er udmøntet i
botilbuddet.

Ledsagelse til ferie ud fra serviceniveauet
Fællesrejser
Botilbuddet skal som udgangspunkt tilbyde én fællesrejse til beboerne om året. Der kan være
afvigelser både internt i det enkelte tilbud og fra tilbud til tilbud, i forhold til om beboerne kan
profitere af en fællesrejse og eventuelt, hvor længe de kan håndtere at være på ferie.
Det enkelte botilbud skal ud fra kendskab til deres målgruppe og beboere beskrive formålet med
fællesrejsen, antal dage der tilbydes i det pågældende tilbud og betingelser for deltagelse i
fællesrejsen. Vurderingen skal ske ud fra, hvad beboerne profiterer af, og hvad de kan håndtere
af rejser.
En rejse kan forekomme både i Danmark og i udlandet.

Konkret vurdering af behov for individuel ferie
I enkelte tilfælde kan en beboer have særlige grunde, som gør, at beboeren har behov for
socialpædagogisk ledsagelse til individuelle ferier ud over fællesrejsen eller i stedet for den.
Ved vurderingen af hvorvidt en beboer har krav på socialpædagogisk ledsagelse under en
individuel ferie, skal der ses på, om beboeren vil profitere af ferien, og om behovet eventuelt
allerede er dækket af tidligere ferier eller ture i indeværende år.
En beboer kan have ret til individuel ferie med dækning fra tilbuddet, hvis der eksempelvis er tale
om behov for at kunne holde ferie med nær familie eller en kæreste, og der ikke tidligere samme
år har været lignende ferie, som kunne dække et behov for en sådan tur/ture. Det kan også
forekomme, hvis beboeren har et særligt behov for en ferie alene og ikke tidligere samme år
vurderes at have fået dækket dette særlige behov ind ved andre ture.

Hvis beboeren er uenig i botilbuddets vurdering
Hvis beboeren, dennes værge, fremtidsfuldmægtige eller pårørende ikke er enig i tilbuddets
vurdering af, om beboeren har ret til ledsagelse under en ønsket ferie som en del af ydelsen i
botilbuddet, skal tilbuddet henvende sig til beboerens rådgiver med begrundelse for tilbuddets
vurdering. Beboeren kan naturligvis også selv henvende sig. Beboerens rådgiver træffer herefter
afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang der kan bevilges hjælp til den ønskede ferieledsagelse
efter servicelovens § 85. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen.

Mulighed for tilkøb af ekstra ledsagelse under ferie
Tilkøb af ledsagelse under ferie
Tilkøb er muligheden for at kunne købe ferieledsagelse, som ligger ud over den ledsagelse, som
kommunen yder i forbindelse med serviceniveauet eller efter konkrete vurderinger.
Ældre- og Handicapforvaltningen tilstræber som udgangspunkt, at der tilbydes mulighed for
tilkøb, men det enkelte tilbud skal selv fastlægge lokale retningslinjer for, hvorvidt de kan tilbyde
tilkøb af yderligere ledsagelse til ferier, og i hvilket omfang dette kan ske.
De lokale bestemmelser for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie skal alle overholde
disse overordnede betingelser:
-

Ferie er ledsagelse med mindst 1 overnatning. Hvis der ikke forekommer en overnatning,
vil der være tale om almindelig ledsagelse og dermed ikke noget, som tilbuddet må
opkræve betaling for.

-

Tilkøb kan kun ske, hvis beboeren er over 18 år og bor i et botilbud for voksne, som er
godkendt af Socialtilsyn Nord – der må således ikke laves tilkøb for beboere i efterværn,
da de bor på en plads godkendt til børn. (Det betyder, at tilkøb kun kan ske ved botilbud
efter SEL §§ 107-110 eller botilbudslignende tilbud)

-

Tilbuddet må kun tilbyde tilkøb, hvis dette kan gøres på en forsvarlig måde under hensyn
til tilbuddets personalesammensætning.

-

Tilkøb kan kræve, at der tilkøbes mere end én ledsager med på turen, da overenskomster
og arbejdsmiljøregler skal overholdes.

-

Tilkøb kan både foregå under en fællesrejse eller individuelt, samt til ferie i Danmark eller
i udlandet.

-

Tilkøb må kun forekomme, hvis beboeren selv verbalt, non-verbalt eller gennem adfærd
er i stand til at bede om dette. Der skal i denne vurdering også lægges vægt på, hvad
pårørende eller værge vurderer, men det er ikke tilstrækkeligt, hvis de beder om ferien
uden beboeren selv på nogen måde tilkendegiver lignende ønske.

-

Det ledsagende personale skal være ansat på botilbuddet. Hvis der anvendes vikarer til at
dække ind i forbindelse med tilkøb, må der kun sendes faste vikarer med på ferien, da det
skal være personale, som beboeren kender og føler sig tryg ved.

-

Beboeren skal betale for alle udgifter i forbindelse med ledsagelsen, herunder betaling for
personalets løn efter overenskomst – dog fratrukket eventuelle besparelser opstået i
tilbuddet i forbindelse med, at den pågældende beboer ikke er i tilbuddet i det
pågældende tidsrum. Tilkøbet må således hverken være en overskuds- eller
underskudsforretning for tilbuddet.

Beslutning om, hvorvidt der tilbydes tilkøb eller ej, kan der ikke klages over.
Der skal være opmærksomhed på, at reglerne om magtanvendelse ikke altid kan anvendes i
udlandet. Magtanvendelsesreglerne gælder kun i Danmark, så det kan være nødvendigt med
viden om det andet lands regler, inden man tager på ferie i udlandet med en beboer, hvor
magtanvendelse kan forekomme.

Udarbejdelse af lokale retningslinjer
Det enkelte tilbuds lokale retningslinjer skal, jf. den overordnede vejledning, konkret indeholde
bestemmelser om:
-

-

Hvad der i dette tilbud tilbydes af fællesrejser som en del af den købte plads, herunder
o Hvor mange dage
o Om der kan være forskel fra beboer til beboer – og hvilke eventuelle kriterier der
er, med en begrundelse ud fra tilbuddets målgruppe.
o Ved beboere med særlige grunde til individuel ferie skal det overvejes, hvor
mange dage disse kan tilbydes.
Regler for tilkøb i dette tilbud, herunder
o Om tilkøb kan tilbydes generelt, eller om det er en vurdering fra gang til gang
o Om der er en grænse for, hvad man kan købe – antal dage, antal ledsagere eller
lignende.
o Om der tilbydes tilkøb af ferier til udlandet med omtanke for de behov, som
tilbuddets målgruppe kan have.

De lokale retningslinjer revurderes årligt.
Som mulig skabelon til lokale retningslinjer kan nedenstående anvendes.
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Skabelon til lokale retningslinjer
Botilbuddets navn
Adresse
Beskrivelse af målgruppe
Tilbydes fællesrejse
- Skriv begrundelse herfor
Hvor mange dages fællesrejse tilbydes
Kan der være beboere med særlige grunde
- Hvis ja, hvilke kriterier stiller I så op og hvor
mange dage kan de eventuelt tilbydes til
individuel ferie
Kan der være forskel på, hvad de enkelte
beboere kan tilbydes af ferier
- Hvis ja, hvad er kriterierne for hvornår man
kan komme på fællesrejse, samt giv
begrundelse for differentiering blandt
beboerne
Tilbyder tilbuddet tilkøb af
socialpædagogisk ledsagelse til ferie
- Hvis ja, er der så begrænsninger i: antallet af
dage, antallet af ledsagere eller andet.
Kan der være beboere i tilbuddet, som
grundet deres handicap ikke vil kunne
profitere af en ferie til udlandet

