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Ydelseskatalog
for rejser i Danmark og i udlandet med tilkøbt ledsagelse efter serviceloven § 85

Nedenfor følger mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse efter serviceloven § 85 i
forbindelse med ferier i Danmark og udlandet, udover den ferie, som følger af Lyngby-Taarbæks
ydelsesniveau på 1-7 dage. Borgeren vil således fortsat få betalt denne ferie. Dette ydelseskatalog
dækker alene mulighed for tilkøb af ferie herudover.
Mål med indsatsen:
Målet er at:
•

At borgeren kan holde ferie og kommer på udflugter, som er tilpasset borgerens
ønsker og behov

•

At udflugter og ferien kan tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og præmisser

Målgruppen:
Målgruppen vil være borgere, der bor i botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt boliger
efter almenboliglovens § 105.
Indhold:
•

Enkelt og fællesferier kan afholdes på forskellig vis afhængig af borgerens behov
og økonomi. Borgeren dækker alle rejseudgifter og løn til det ledsagende personale, samt
egne udgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.) Borgeren tegner forsikringer for sig
selv og ledsageren.

Ledsager til ferie:
•

En medarbejder, som borgeren kender, tager som udgangspunkt med borgeren på ferie.

•

Medarbejderen skal være ansat i det døgntilbud, der tilbyder den socialpædagogiske
ledsagelse som tilkøb

Hyppighed:
•

Det enkelte botilbud fastsætter omfanget af ferien ud fra, hvad der er personalemæssigt
forsvarligt. Ferien skal dog indeholde mindst en overnatning.
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Krav til leverandøren:
•

Under hele ferien, skal forholdene være handicapvenlige i en sådan grad, at opholdet inkl.
transport imødekommer borgerens behov for hjælpemidler.

•

Ferien skal tilrettelægges efter borgerens ønsker og behov dog under hensynstagen til, hvad
der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.

•

Der skal være kendte medarbejdere til rådighed, som ledsagere på ferie, og de skal være
ansat i det botilbud, der tilbyder den socialpædagogiske ledsagelse som tilkøb.

•

Muligheden for tilkøb kan kun anvendes, hvis botilbuddet sikrer, at ferien kan gennemføres
personalemæssigt forsvarligt.

•

Personalet skal derudover være dækket af en arbejdsgiverforsikring og være omfattet af de
løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelsesforhold.

•

Ferien skal være planlagt og være søgt minimum 4 uger før ferieafholdelse.

Opfølgning på indsatsen: Notater og evaluering efter endt rejse dokumenteres i Bostedsystemet.
Udarbejdet dato: November 2017
Godkendt dato:
5. december 2017
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