Ishøj

Vallensbæk

Brugerbetaling i forbindelse med ferier på botilbud
Serviceniveauet er gældende for borger i tilbud efter SEL §§107-108 i Ishøj Kommune
og Vallensbæk Kommune
Grundlag for serviceniveauet

Brugerbetaling

Hvornår er der tale om en ferie
Forudsætninger ved afholdelse af
fællesferie

Feriens omfang

Procedure i forbindelse med ferier

Forsikring

Borgere som bor på et botilbud efter SEL §§ 107-108, i
Ishøj kommune eller Vallensbæk Kommune, kan
deltage i en årlig fællesferie arrangeret af det
pågældende botilbud.
De borgere som deltager i fællesferien, skal selv betale
egne omkostninger. Botilbuddet dækker personalets
rejseomkostninger, herunder løn, udgifter til transport,
kost, logi m.m.
Der er tale om ferie i det øjeblik en tur/udflugt
inkluderer overnatning.


Det er et krav, at tilbuddet inden afholdelse af ferie,
udarbejder et budget til de borgere, som ønsker at
deltage, så de er bekendt med feriens faktiske
omkostninger.
 Der kan i forbindelse med planlægning af ferien
sættes en minimumsgrænse for antallet af
deltagere, ligesom ferien kan lægges i en bestemt
periode af hensyn til personaleressourcer.
Beboere på botilbud efter SEL §§ 107-108 i Ishøj
Kommune eller Vallensbæk Kommune, kan komme på
ferie med botilbuddet i op til 5 dage pr. kalenderår i
Danmark, hvor tilbuddet dækker udgiften for
personalet.
Når en borger ønsker at komme på ferie, skal der gives
besked til borgerens sagsbehandler, så denne ved, at
borgeren ikke er til at kontakte i ferieperioden.
Så længe personalet varetager deres arbejde, er de
dækket af Ishøj Kommunes forsikring, som inkluderer
en udvidet rejseforsikring samt arbejdsskadeforsikring.
Personalet skal blot have et rejseforsikringskort, som
udleveres af Kommunale Ejendomme. Beboerne har
mulighed for at tegne samme forsikring via Kommunale
Ejendomme, hvis det ønskes.
Forud for rejsen skal der sendes en mail til Kommunale
Ejendomme med navn og antal deltagere på rejsen,
som ønskes omfattet af forsikringen.
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Ishøj

Tilkøb af socialpædagogisk
ledsagelse til yderligere ferie.

Retningslinjer for botilbud

Vallensbæk

Med lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til
ferie, indføres pr. 1. Januar 2018 mulighed for, at
borgere over 18 år i kommunale og regionale
døgntilbud for voksne, kan tilkøb socialpædagogisk
ledsagelse til ferie.
Det enkelte botilbud beslutter selv, om det ønsker at
tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, idet der
ikke er en forpligtelse hertil i loven.
Tilkøbsordningen må ikke medføre negative
konsekvenser for borgere på botilbud, der ikke benytter
sig af tilkøbsmuligheden. Derudover må tilkøb kun ske
hvis døgntilbuddet sikrer, at ferien kan gennemføres
personalemæssigt forsvarligt.

Kriterier

Budgetadskillelse og økonomi

De enkelte botilbud kan fastlægge lokale retningslinjer
for levering af tilkøbsydelsen, men der skal ved
anmodning fra borgeren altid foretages en individuel og
konkret vurdering af, hvorvidt levering af tilkøbsydelse
er mulig samt omfanget heraf.
Borgeren skal på eget initiativ ønske at tilkøbe
socialpædagogisk ledsagelse til ferie og det skal ligge
ud over den indsats som borgeren efter § 85 er visiteret
til i botilbuddet. Tilkøbsmuligheden kan tilrettelægges
både individuelt som i grupper.
Personalet som yder ledsagelse, skal være ansat i det
botilbuddet hvor borgeren bor. Ferien kan både
afholdes i Danmark eller i udlandet
Botilbuddets indtægter og omkostninger til tilkøb skal
holdes adskilt fra botilbuddets øvrige indtægter og
omkostninger. Socialtilsynet fører ikke tilsyn med eller
godkende regnskaber vedrørende botilbuddets
tilkøbsydelse.
Det er borgeren alene, som skal betale for tilkøb af
socialpædagogisk ledsagelse på ferier. Prisen,
afhænger af hjælpens omfang, herunder fx om
borgeren skal have en eller flere ledsagere med.
Botilbuddet må ikke opnå økonomiske fortjeneste på
tilkøbsydelsen eller opkræve en lavere pris end
omkostningerne til levering. Tilkøbsydelsen må ikke
erstatte de ydelser, som borgeren ellers ville være
berettiget til efter serviceloven eller anden lovgivning
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Ishøj

Prisfastsættelse af ydelsen

Vallensbæk

Beregning af omkostninger ved ydelse af tilkøb af
socialpædagogisk ledsagelse omfatter de direkte
omkostninger forbundet med leverance af ydelsen, fx
løn til socialpædagogisk ledsager(e) inkl.
pensionsbidrag og andre løndele, herunder evt.
kolonitillæg, lokale tillæg og kvalifikationstillæg 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 mv.
Dertil kommer også de indirekte omkostninger, der er
forbundet med leverance af ydelsen, som fx
administration,

Ingen visitering eller klageadgang

Alle omkostninger, der er forbundet med at levere
ydelsen, skal medtages i prisberegningen. For både de
direkte og de indirekte omkostninger gælder det, at de
som udgangspunkt altid skal henføres det faktisk
forbrugte beløb.
Muligheden for tilkøb samt tilrettelæggelsen heraf, er
alene et anliggende mellem beboeren og dennes
botilbud. Kommunalbestyrelsen skal derfor ikke visitere
borger eller træffe afgørelse herom, ligesom der ikke er
klageadgang for borgerne.
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