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 Kommunestyret  
 

 
 

Retningslinjer ved ferie/fritidsreiser for tjenestebrukere som mottar 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
 

Sammendrag: 

Eigersund kommune har en lang tradisjon på å arrangere ferieturer for personer med 
utviklingshemming. Ansatte i miljøtjenesten har reist sammen med tjenestebrukere til ulike feriemål. 
Tjenestebrukerne har dekket egne kostnader samt utgifter for den ansatte. Dette har i stor grad vært 
reise, oppholdsutgifter, kostpenger og ekstra personalutgifter. Ordningen har vært gjennomført 
basert på ulike lokale avtaler med ansatte.   

Avspasering og kompensasjon, samt utgiftsdekning har variert hvordan det er blitt organisert. 

Det har ikke vært utarbeidet en godkjent turnus for de ansatte som har deltatt på ferieturene.  Dette 
er ikke i tråd med arbeidsmiljøloven som krever en godkjent turnus også ved slike arrangement.  

Ferieturer er ikke en lovpålagt tjeneste. Eigersund kommune har ansvar for at den enkelte 
tjenestebruker har en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre (helse- og 
omsorgstjenesteloven § 1-1 pkt 3).  

Formålet med denne saken er å utarbeide en retningslinje som beskriver praktisk gjennomføring av 
ferie/fritidsreiser for tjenestebrukere som har behov for tilsyn og hvor kommunens ansatte deltar på 
turen. 

I en tid hvor kommunen skal redusere den økonomiske rammen, er dette en av de vanskelige 
prioriteringer. Vi må i dette arbeidet ta hensyn til at ferie/fritidsreiser praktiseres likt blant 
kommunens innbyggere. Egen økonomisk situasjon påvirker hvilke aktivitetsmuligheter en har. 
Pårørendes bidrag for å dekke tjenestebrukers ferie/fritidsreisers behov vil være et element i denne 
forbindelse som vi ikke kan overse. Det er mulig å søke ledsagerbevis for de som har rett på det. Det 
er også mulig i enkelte tilfeller å søke tilskudd fra ulike organisasjoner for gjennomføring av 
ferie/fritidsreiser. 
 
I de tilfeller hvor kommunen er delaktig, må en ta hensyn til likebehandlingsprinsippet. 
Forskjellsbehandling av brukergrupper må unngås. 
Kommunen skal i utgangspunktet ikke ha ekstra utgifter ved gjennomføring av disse turene. 
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Det skal være en godkjent turnus for de ansatte som deltar. 
Ved gjennomføring av tur er det tjenestebruker som må dekke de ekstrakostnadene det måtte 
medfører for kommunen. Under «andre opplysninger/fakta i saken», belyses ett par eksempler på 
beregnet kostnader for bemanning for tjenestebrukere på tur. 
I de tilfeller hvor tjenestebruker har ønske om ferie/fritidsreise, skal hver enhet tilstrebe å få til en 
individuell tilpasset tur innen for egen økonomisk ramme 

Kommunen har et ansvar for å sikre forsvarlig tjenesteyting og lik praksis både på ferie/fritidsreiser 
og for beboere som er igjen i bofellesskapene/boligene.  

Eigersund kommune har utarbeidet retningslinje for ledsagertjeneste ved feriereiser.  Det må legges 
til rette for at den enkelte tjenestebruker som trenger tilsyn på ferie/fritidsreiser skal ha søkt om 
ledsagerbevis.  

Formål: Tilby en lovlig og forsvarlig ferie/fritidsreise for målgruppen. 

Målgruppe: Tjenestebrukere som mottar helse- og omsorgstjeneste i Eigersund kommune og som 
har behov for tilsyn/følge på ferie/fritidsreiser. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
1. I de tilfeller hvor tjenestebruker har ønske om ferie/fritidsreise, skal hver enhet tilstrebe å få til 

en individuell tilpasset tur innen for egen økonomiske ramme 
2. Kommunen skal ikke ha ekstra utgifter ved gjennomføring av ferie/fritidsreise for 

tjenestebrukere 
3. Ved gjennomføring av ferie/fritidsreiser skal det være utarbeidet en godkjent turnus for de 

ansatte som deltar. 

 
 

Saksgang: 
Saken skal til behandling i fellesbrukerutvalg, levekårsutvalget og kommunestyret. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen tidligere politisk behandling  
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Vilkår for vurdering av forsvarlighet ved ferie/fritidsreiser 
 Alle avgjørelser om ferie/fritidsreise må skje i dialog med tjenestebruker selv og eventuelt verge 

og pårørende.  

 Det skal føres regnskap som skal innrapporteres til tjenestebruker/verge 

 Grunnlaget for tilsynsbehov på ferie/fritidsreisen fremkommer i hver enkelt sitt tjenestevedtak.  

 De ansattes kompetansekrav må opprettholdes for både de som er hjemme og på tur. 
Dette gjelder spesielt kompetanse for legemiddelhåndtering, tvangslovgivning og medisinske 
utfordringer.  

 Alle avgjørelser om feriereiser må skje i dialog med tjenestebruker selv og eventuelt verge og 
pårørende.  

 Tjenestebrukers ønsker for ferie må legge premissene for reisens form og innhold  

 Ansatte som deltar må selv ønske å delta på turen. 
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 Det skal utarbeides en risikoanalyse med tilhørende tiltak med tanke på blant annet medisinske 
utfordringer 

 Det skal settes opp en særturnus som er lovlig og godkjent i henhold til Eigersund kommunes 
retningslinjer for turnus.  

 Dersom særturnus ikke blir godkjent (det er arbeidsmiljøloven som legger de prinsipielle rammer 
for turnusarbeid), må ferie/fritidsreiser foretas uten personal eller avlyses 

 Samme HMS krav som gjelder fra boligen gjelder også på reisen, for eksempel personalet skal ha 
eget soverom fysisk adskilt fra brukers soverom 

 Ansatt skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, jfr 
helsepersonelloven § 8. 

 Det skal være nattevakt tilsvarende som vurdert behov i bolig /våken eller hvilende nattevakt 
 

 
Eksempel 1 
Beregning av kostnader: bemanning sydentur med våken nattevakt i ei uke for tre tjenestebrukere  

 Lønn inkl 
feriepenger 

Tillegg 
kveld 

Tillegg 
helg 

Døgn 
tillegg Pensjon 

AGA Sum 

Helsefagarbeider 1 9 938 1 064 1 650 1 778 2 423 2 376 19 229 

Helsefagarbeider 2 11 131 1 064 750 1 778 2 479 2 425 19 627 

Helsefagarbeider 3 11 131 1 064 1 500 1 778 2 623 2 551 20 647 

Helsefagarbeider 4 8 990 1 064 750 1 778 2 069 2 066 16 717 

Miljøterapeut 13 651 1 008 750 1 778 2 951 2 839 22 977 

Samlet lønnskostnader                                                                                                                               94 808 

        

Sum bemanningskostnad som hver av de 3 brukerne må dekke                                                      31 603 

 
Eksempel 2:  
Beregning av kostander: bemanning sydentur uten nattevakt i ei uke for tre tjenestebrukere: 

 Lønn inkl 
feriepenger 

Tillegg 
kveld 

Tillegg 
helg 

Døgn 
tillegg Pensjon 

AGA Sum 

Helsefagarbeider 1 11 467 1 008 1 500 1 778 2 676 2 599 21 028 

Helsefagarbeider 2 11 467 672 1 500 1 778 2 612 2 542 20 571 

Miljøterapeut 13 651 1 008 750 1 778 2 951 2 839 22 977 

Samlet lønnskostnader                                                                                                                               64 576 

        

Sum bemanningskostnad som hver av de 3 brukerne må dekke                                                      21 525 

( i begge eksemplene kommer reise, oppholdsutgifter, kostpenger og ekstra personalutgifter i tillegg) 
 
Retningslinjen har vært til høring hos tillitsvalgte, (FO, NSF, Delta, Akademikerne, Fagforbundet, 
Pensjonistforbundet, fylkesmannen, verneombud og NFU. Den har også vært tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside med mulighet for innspill. 
 

Administrasjonens vurderinger: 
De foreslåtte retningslinjer for ferie og fritidsreiser som er beskrevet i saksgangen, anbefales vedtatt 
f.o.m. 1. januar 2020 
 
 

Universell utforming: Alle tiltak som gjøres legger universell utforming til grunn. 
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Folkehelse: Tjenestebruker sitt perspektiv vil legge rammer for å fremme folkehelsen 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3 

    

Sum 0 0 0 

 

Investeringsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3 

    

Sum 0 0 0 

 
 

Alternativt forslag til vedtak:  
Det vil ikke bli arrangert ferie/fritidsreiser i regi av kommunen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


