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Det er ikke alle innbyggerne i vår kommune som kan reise på ferie uten at det krever ekstra mye
planlegging og tilrettelegging. For en del beboere i kommunale institusjoner og bofelleskap vil det ikke
være mulig uten at de blir assistert av personale.
Vi kjenner nok alle til den gleden opplevelsen av nye steder gir, alle de hyggelige minnene som etableres
og ikke minst bare det å komme seg litt vekk fra hverdagen.
Jeg har snakket med flere pårørende som forteller om ferier som blir ekstremt dyre, for mange så dyre
at de ikke ser seg i stand til å gjennomføre dette. Slik jeg har blitt forklart dette betyr det at brukeren må
dekke hele ferie kostnaden inkl. reise, opphold, mat og aktiviteter for seg selv og det personale som skal
følge i tillegg til at brukeren også må dekke lønnskostnadene for personalet.
En uke i syden for en bruker med to personale får en kostnad på opp mot 80-90.000,- før aktiviteter og
lommepenger er lagt til. For en bobil ferie i Norge på en uke er tilsvarende kostnad 50-60.000,-. Med
slike kostnader sier det seg selv at en person med uførepensjon, og fra før høye boutgifter i kommunale
bofelleskap, ikke vil være i stand til å gjennomføre dette dersom de ikke har ressurssterke pårørende
som kan ta kostnaden.
Spørsmål:
1. Finnes det noen kommunale eller statlige støtteordninger for ferie-/fritidsreiser for personer
med funksjonsnedsettelser?
2. Noen kommuner dekker deler av personalkostnadene, tilsvarende det som ville påløpt om
beboeren var hjemme, for beboere med funksjonsnedsettelser som skal på ferie. Hvordan er
denne praksisen i Drammen?
3. De ulike tilbudene som dagsenter og varig tilrettelagt arbeid holder ferie stengt i deler av
skolens sommerferie. Hvilke tilbud har Drammen kommune for brukere med
funksjonsnedsettelser i denne perioden?
4. Når det gjennomføres aktiviteter i bofelleskapene, som f.eks. kino, ut å spise, på badet, bowle
og lignende, hvem dekker da utgiftene til transport og kostnaden aktiviteten har for
personalet?
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Svar
Svar på spørsmål 1
Staten gir direkte tilskudd til frivillige organisasjoner og virksomheter som arrangerer idrett og fysisk
aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser. Denne
tilskuddsordningen har formålet å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på
arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Det
finnes ikke direkte statlig tilskudd til det enkelte individ som har nedsatt funksjonsevne.
Det finnes noen få kommuner i landet som for eksempel Bergen kommune, Bodø kommune har
støttemidler til feriereiser for personer med medfødt funksjonsnedsettelse eller tidlig ervervet skade
som oppfyller visse kriterier kan få tilskudd til feriereiser.
Svar på spørsmål 2
Drammen kommune har ingen støtteordninger for ferie- og fritidsreiser til innbyggere som mottar helse
-og omsorgstjenester og som har behov for bistand på feriereiser. Det er derfor heller ingen
særordninger knyttet til personer med funksjonsnedsettelse som mottar tjenester innenfor P05.
Svar på spørsmål 3
Her er det ulike praksis. Noen brukere reiser på tilrettelagte feriesteder, ellers legges det opp til andre
dagaktiviteter.
Svar på spørsmål 4
Aktivitetene og transport dekker den enkelte bruker selv. I noen tilfeller kommer personalet gratis inn
gjennom at brukere har ledsagerbevis, og det gjelder for eksempel å gå på kino eller å dra til
Drammensbadet.
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