Ferietilkøb i døgndækkede botilbud og bofællesskaber i
Vesthimmerlands kommune.
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191837

Tilbud og målgruppe
Loven omhandler kommunale døgntilbud, dvs. botilbud efter servicelovens § 108 og
bofællesskaber efter almenboligloven med døgndækning og med socialpædagogisk støtte efter
servicelovens § 85. Bofællesskaber med tilsyn om natten er omfattet.
De tilbud, som falder udenfor, er Dyrskuevej 7 og Hobrovej 1, Aars, og tilbud efter
servicelovens § 107.
Målgruppen er voksne beboere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Nedsættelsen
kan både være midlertidig og varig. Beboerne skal selv kunne efterspørge ferie tilkøb. Værge
eller pårørende kan eventuelt formidle ferieønsket.
Serviceniveau
For botilbud forgår ferieafholdelse efter kommunens kvalitetsstandard inden for botilbuddets
personalenormering. For bofællesskaberne beror omfanget af ferieafholdelse af visitationen fra
myndighedskommunen.
Botilbuddene og bofællesskaberne har et serviceniveau vedrørende ferieafholdelse på
henholdsvis 2-5 dage, 2-4 dage og 3/5 dage. Omfanget af ferieafholdelse vurderes konkret.
Arbejdsgruppen anbefaler, at det hidtidige, individuelle serviceniveau fortsættes uændret.
Når en beboer har modtaget ledsagelse til ferie efter serviceniveauet, kan leder af botilbuddet
beslutte, om beboeren kan tilkøbe den ønskede ferieledsagelse.
Såfremt, der er uklarhed om, i hvilket omfang en beboer ved visitationen er bevilget
socialpædagogisk støtte til ferie efter servicelovens § 85, afklarer leder af bofællesskabet dette
med myndighedskommunen. Herefter kan leder umiddelbart beslutte evt. tilkøb.
Procedure
Leders stillingtagen til ønsker om ferietilkøb foregår samtidig med den øvrige ferieplanlægning
i det enkelte tilbud.
Ønske om ferietilkøb fremsættes over for leder. Ønsket skal omfatte minimum én overnatning.
Ved fremsættelse af ønske om ferietilkøb oplyses rejsemålet – her i landet eller i udlandet.
Leder sikrer, at ferien kan gennemføres forsvarligt og med personale, som er beboer bekendt.
Lederen afgør, om botilbuddet har kapacitet til at imødekomme diverse ferieønsker.
Leder sikrer, at personalet er dækket af en arbejdsgiverforsikring under ferietilkøbet.
Leder sikrer, at det personale, som yder ferietilkøb, er ansat i tilbuddet.
Leder sikrer, personalet omfattes af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres
ansættelsesforhold i tilbuddet.
Tilbuddene udarbejder en fælles pjece til beboerne og deres pårørende omhandlende
fremgangsmåde og ideer til feriemål.
Pjecen uddeles til beboere eller pårørende, eller den lægges frem i tilbuddet.
Kriterier for ikke at imødekomme et ønske om ferietilkøb

Leder vurderer, der ikke er behov for socialpædagogisk ledsagelse.
Leder vurderer, at ferien ikke kan gennemføres forsvarligt
– rejsemålet er ikke sikkert,
– personaledækning under ferien er ikke forsvarlig.
Tilbuddet kan ikke stille kendt personale til ferietilkøbet til rådighed
- der er ikke personale, der er kendt for beboer,
- personaledækning i tilbuddet vil ikke være tilstrækkelig for de tilbageblevne.
Det ønskede ferietilkøb er ikke på minimum 1 overnatning.
Arbejdsgruppen vurderer, at det ikke er relevant med et fælles maksimum for det enkelte
ferietilkøb. Samtidig ønsker alle tilbuddene at udbyde ferierejser i grupper for egne beboere.
Klageadgang
Efter ferietilkøbsloven er leders beslutning ikke tillagt klageadgang.
Beboeren kan ikke klage; ferietilkøb ikke er en afgørelse efter serviceloven.
Beregning af prisen for tilkøbsydelsen
Tilkøbsindtægter og –udgifter holdes adskilt fra botilbuddenes og bofællesskabernes driftsindtægter og –udgifter efter serviceloven. Lønudgifter i forbindelse med ferietilkøb udkonteres
til særligt oprettet kontoområde. Beregning af prisen for hvert ferietilkøb sker ved brug af et
budgetoverslag udarbejdet i et individuelt beregningsark.
I budgetoverslaget indgår efter forarbejderne følgende direkte og indirekte omkostninger:
Direkte omkostninger, der er forbundet med leverance af ydelsen, f.eks. løn til
socialpædagogisk ledsager(e) inkl. pensionsbidrag og andre løndele, herunder evt.
kolonitillæg, lokale tillæg og kvalificerende tillæg knyttet til de(n) udførende medarbejder(e).
Direkte omkostninger omfatter derudover udgifter til rejseomkostninger, herunder transport,
leje af bolig, kost rengøring, evt. udstyr og forsikringer m.v.
Indirekte omkostninger, der er forbundet med leverance af ydelsen, som f.eks. administration.
Alle omkostninger, der er forbundet med at levere ydelsen, skal medtages i prisberegningen.
Det er de faktisk forbrugte beløb, som indgår i beregningerne. Væsentlige, identificerbare
besparelser i f.eks. personaleressourcer og kost m.v. i døgntilbuddet i perioden modregnes.
Magtanvendelsesreglerne
Det personale, som yder ferietilkøb, er ansat i tilbuddet og er derigennem bekendt med
magtanvendelsesreglerne. Leder sikrer, personalet har gennemgået e-learning-kurset, forud
for feriekøbets begyndelse.
I ferietilkøbsloven er hjemmel for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Det personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse under ferie efter ferietilkøbsloven, har
kompetencen. Kompetencen omfatter at anvende fysisk magt, hhv. fastspænding.
Leder sikrer sig ved ferie i udlandet kendskab til ferielandets regler om magtanvendelse.
Magtanvendelse forudsætter, at den psykiske funktionsnedsættelse er varigt nedsat.
Hjemmelen gælder for beboer, som ikke samtykker i foranstaltningen, dvs. betingelserne for
magtanvendelse skal også være opfyldt, når beboer er passiv.

Der er ingen hjemmel svarende til servicelovens § 125 om alarmsystemer, og opfølgning i
handleplanen på personlig hygiejne-situationer, § 126, 2. punktum, er ikke medtaget.
Klage kan indgives til kommunen. Kommunens afgørelse om magtanvendelse kan indbringes
for Ankestyrelsen.
Beboer kan klage. Er beboer ikke i stand til at klage, kan en ægtefælle, en pårørende, en
værge eller en anden repræsentant gøre det.
Registrering og indberetning skal ske til myndighedskommune, tilsynsmyndighed og
driftsherre. I loven er ikke oplyst om frister herfor; der er hjemmel til børne- og
socialministeren til at udstede en bekendtgørelse, men den foreligger endnu ikke.
Vedtaget i forstandergruppe, handicapråd og sundhedsudvalg efteråret 2017.

