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21. april 2016 

1 Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier  

 

Lovgrundlag § 85 i Lov om Social Service 

Baggrund Gentofte Kommune skal i h.t Servicelovens § 85 yde tilbyde hjælp, omsorg eller 
støtte samt genoptræning eller hjælp til udvikling af færdigheder til personer med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 
En del af denne hjælp og støtte foregår som ledsagelse på ferier, weekendture og 
udflugter. 
 
Hovedreglen er, at den støtte, en borger er bevilget efter Serviceloven, er gratis for 
borgeren. Det er således ikke tilladt at opkræve betaling fra borgeren til at dække 
udgifter, der går til at yde hjælp efter Servicelovens § 85. Det gælder personalets 
løn, kost, logi, transport, entreudgifter o.lign. 
 
Nedenfor er beskrevet Gentofte Kommunes serviceniveau i forhold til ferie – både 
ferie i Danmark og uden for Danmark - for henholdsvis borgere på bo- eller 
dagtilbud og borgere i selvstændig bolig, der modtager socialpædagogisk støtte.  
 

Borgere i dag- eller 
botilbud 

 

Formål Formålet med at yde socialpædagogisk støtte til ledsagelse på ferie, weekendtur 
eller udflugt er overordnet set, at borgeren får mulighed for at afholde ferie eller 
deltage i ture uden for sin bopæl. Formålet med den konkrete ferie, weekendtur 
eller udflugt skal tage udgangspunkt i, at borgeren styrker sine sociale og 
personlige kompetencer og opnår en mere aktiv livsudfoldelse. Dels kan formålet 
fremgå af de mål, der er opstillet sammen med borgeren for den individuelle 
indsats i f.t. borgeren. Dels kan formålet indgå som en del af formålet med selve 
tilbuddet og tilbuddets indsats over for borgerne.  
 

Målgruppe Målgruppen vil primært være borgere, der bor i botilbud efter Servicelovens §§ 
107, 108 og 110, i botilbud/bofællesskaber efter Almenboliglovens § 105 og 
modtager støtte efter Servicelovens § 85 samt borgere, der er visiteret til 
beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 eller aktivitets- og 
samværstilbud/klubber efter § 104. 
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Fællesferier Botilbud kan tilbyde en eller flere årlige fællesferier, der finansieres inden for 
taksten. Fællesferier afholdes primært i Danmark, men kan afholdes i udlandet. 
Botilbud/bofællesskaber i Gentofte har mulighed for at tilbyde socialpædagogisk 
bistand efter Servicelovens § 85 under sædvanlige ferier og udflugter i udlandet. 
Ved ferier og udflugter til udlandet er det en forudsætning, at tilbuddet tegner de 
nødvendige forsikringer. Ved andre ophold i udlandet ud over sædvanlige ferier og 
udflugter henvises til udlandsbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=128938 .  
 
En fællesferie er en ferie, som arrangeres og finansieres af tilbuddet som en del af 
ydelsen og dermed som en del af taksten. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk 
rentabel ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien 
gennemføres eller at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til 
personaleressourcerne. Borgeren skal selv betale sine egne rejse- og 
opholdsudgifter. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale.  
 
Botilbud og bofællesskaber, hvor målgruppen er borgere med udviklingshæmning 
eller autismespektrumforstyrrelser, tilbyder som hovedregel 4-7 dages fællesferie 
årligt, hvilket fremgår af tilbuddenes ydelsesbeskrivelser. I det omfang der er tale 
om borgere, der ikke profiterer af at være hjemmefra i flere dage, kan der 
arrangeres f.eks. dagsture, sommerdaghøjskole eller andre individuelt tilrettelagte 
aktiviteter.  
 
Botilbud og bofællesskaber, hvor målgruppen er borgere med psykisk sygdom 
og/eller misbrug samt socialt udsatte borgere, vurderer i f.t. den enkelte borger, 
hvad der vil være hensigtsmæssigt at tilbyde af fællesferier. 
 

Købeferier Så længe Gentofte Kommune har frikommunedispensation, der muliggør 
tilkøbsydelser for borgere i botilbud, der modtager ydelser efter SEL § 83 eller 
ydelser, der svarer hertil, kan købeferier arrangeres med frikøb af tilbuddets 
medarbejdere. Såfremt borgeren har behov for ledsagelse fra en af tilbuddets 
medarbejdere og hvis tilbuddet er i stand til at stille medarbejdere til rådighed 
hertil, afholder borgeren alle rejseomkostningerne for sig selv og for 
ledsageren(erne), samt lønudgiften til ledsageren(erne).  
 
Derudover er det ikke tilladt i h.t. serviceloven for borgere at tilkøbe sig ydelser fra 
det offentlige. Hvis borgere ønsker selv at tage på ferie ud over den ferie, 
botilbuddet arrangerer, skal det ske på helt privat basis, med private ledsagere og 
med fuld egenbetaling. Botilbuddets eneste andel i købeferier vil være at hjælpe 
borgeren eller dennes værge med at udarbejde et budget for købeferien. 
Hvis en borger ønsker at søge om yderligere støtte til ferieture ud over det, der 
ligger i tilbuddets ydelsesbeskrivelse og dermed finansieret over taksten, skal 
ansøgningen rettes til handlekommunen. 
 

Andre borgere  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=128938


 

 3 

Lovgrundlag § 85 i Lov om Social Service 

Borgere, der bor i 
selvstændige boliger 

Borgere, der bor i selvstændige boliger og som modtager støtte efter § 85 med få 
timer om ugen, og som kan klare sig i eget hjem, kan som udgangspunkt ikke få 
tilbud om ledsagelse til ferie. Der vil her være tale om borgere, som ligger i en 
score i Voksenudredningsmetoden med 1-2, dvs. let problem til moderat problem. 
I udgangspunktet er der opstillet et konkret formål og mål som baggrund for den 
indsats, der ydes til selvstændigt boende. Hovedparten vil ikke have behov for 
socialpædagogisk støtte under ferierejsen, men vil kunne benytte almindelige 
pakkerejser med mulighed for henvende sig til guide o.lign. Hvis en borger i 
selvstændig bolig vurderer, at der er behov for særlig støtte under ferie, kan 
vedkommende kontakte kommunen, der vil foretage en konkret og individuel 
vurdering af ansøgningen. 
 
Borgere, der bor i selvstændige boliger og får mere omfattende støtte 
(Voksenudredningsmetoden niveau 3 og 4 som er svært til fuldstændigt problem) 
kan efter en konkret og individuel vurdering få ledsagelse til ferie. Ferien vil 
normalt være en del af fællesferie tilrettelagt i forbindelse med tilbud efter 
servicelovens §104, hvor serviceniveauet for fællesferie er 4-7 dage årligt.  
 

Klageadgang Hvis en borger ønsker at klage over et tilbuds serviceniveau, skal klagen rettes til 
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. 
Hvis en borger ønsker at klage over omfanget af socialpædagogisk støtte, skal 
klages rettes til handlekommunen. 
 

Udarbejdelse og 
opfølgning 

Denne kvalitetsstandard har været forelagt Handicaprådet den 18. april 2016 og er 
godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune den 30.5.2016. 
Kvalitetsstandarden revurderes mindst én gang i hver valgperiode. 
Ved revision af kvalitetsstandarden skal Handicaprådet høres. 
 

Godkendelse Dato: 30.5.2016 på Kommunalbestyrelsens møde 
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