Ferieopphold og reiser med overnatting
Beskrivelser:
Målgruppen:
Tjenestemottagere med utviklingshemming eller annen varig kognitiv funksjonsnedsettelse i
kommunale bofellesskap med heldøgns bemanning.

Målsetting med tjenesten:


At tjenestemottager har en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.



Tjenestene som ytes skal være forankret i Nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til
personer med utviklingshemming (ikke endelig godkjent etter høring)

Hvilke tjenester kommunen yter:


Kommunen kan bistå med tilrettelegging for gjennomføring av ferieaktiviteter på dagtid og
utflukter som et alternativ dersom tjenestemottager ikke har anledning til eller ønske om å
dra på ferie/reiser med overnatting. Kommunen vil her bistå uavhengig av årsakene til dette.



Lovpålagte tjenester som bolig, dagtilbud, arbeid og avlastning prioriteres.

Forutsetninger som ligger til grunn for at reiser med overnatting kan gis/innvilges:


Tjenestemottager skal motta sine lovpålagte tjenester på en faglig forsvarlig måte også når
han/hun er på ferie.



De ansatte skal disponere eget rom når de følger på ferie



Tjenestemottager betaler for merkostnadene som medfølger for å ha et forsvarlig antall
tjenesteytere med på ferie, dette inkluderer reise med overnatting samt eventuelle
merkostnader til lønn.

Selvbestemmelse og brukermedvirkning:


Reiser med overnatting utformes i samarbeid med tjenestemottager med nødvendig
beslutningsstøtte, dersom tjenestemottager ønsker dette. Eventuelt kan dennes representant
bistå ved manglende samtykkekompetanse.



Ferie/reiser med overnatting er fast punkt på sakslisten i det årlige ansvarsgruppemøte. Dette for
å sikre dialog og en felles forståelse i planlegging av aktiviteter som er praktisk og økonomisk
gjennomførbare.



Tjenestemottager – eller dennes representant som verge eller pårørende- fremmer ferieønske i
ansvarsgruppemøtet. Hvor man så i fellesskap drøfter og kommer fram til aktiviteter som ivaretar
brukers ønsker og behov samtidig som kommunens lovpålagte krav til tjenesteyting og ansattes
rettigheter blir ivaretatt.

Verge/pårørende og verge/pårørendes rolle:


Pårørende har rett til å medvirke der tjenestemottager har manglende samtykkekompetanse.



Dersom tjenestemottager ønsker det, eller ved manglende samtykkekompetanse, inviteres verge
og pårørende til ansvarsgruppemøte hvor ferie/reiser med overnatting er fast sak.

Sentralt lovverk:
Ferie er ikke en lovpålagt tjeneste
Jfr. Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (høringsutkast); Kap. 3.
Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester

