
 

  

Rutine for tilskuddsordningen feriemidler 2018 

 
Bergen kommune ønsker å legge til rette for at personer med store og sammensatte 
bistandsbehov som følge av medfødt funksjonsnedsettelse eller tidlig ervervet skade (før 18 
år) skal kunne reise på ferie. 
 
Det gis ett årlig tilskudd i form av feriemidler for målgruppen.  
 
Kriterier: 
6 kriterier må være oppfylt for å kunne bli tildelt feriemidler:   
 
Feriemidler tildeles personer:  

- Som har en medfødt funksjonsnedsettelse eller tidlig ervervet skade (før 18 år), som 

medfører at man har store og sammensatte behov for bistand store deler av døgnet. 

Personer med for eksempel utviklingshemming eller andre store og sammensatte 

funksjonsnedsettelser, er i målgruppen. 

- Som ikke kan reise uten ledsager. En ledsager kan være familie, venner, medlemmer 

i organisasjoner, ansatte eller andre. 

- Som ikke kan benytte seg av kommunens organiserte ferietilbud for personer med 

utviklingshemming. 

- Som har en dokumentert funksjonshemming. Dersom man ikke mottar helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen må man vedlegge dokumentasjon fra lege. I 

legeerklæringen bør bistandsbehovet beskrives og hvor mange ledsagere det er 

behov for.  

- Fra det kalenderår man fyller 18 år   

- Som er bosatt og folkeregistrert i Bergen kommune 

 
Alle som tildeles feriemidler plikter å rapportere for bruken. 
 
Dersom kommunalt ansatte skal være ledsagere på ferietur med overnatting, må reisen 
gjennomføres i tråd med rutine for ferie: «Rutine for feriereiser med overnatting for personer 
med medfødt funksjonsnedsettelse eller tidlig ervervet skade og store bistandsbehov» 

 
Hvem kan søke om feriemidler:  
Dersom man oppfyller samtlige 6 kriterier for feriemidler kan man søke.  Pårørende, verge 
eller fullmektig kan søke på tjenestemottakers vegne. 
 
 
Feriemidler dekker utgifter til:  
Feriemidler skal benyttes til utgifter i forbindelse med ferie, slik som utgifter til kost og losji, 
reise, inngangsbilletter eller lignende.  
 
Det er opp til den enkelte å vurdere hvilket innhold feriereisen skal ha, hvor lenge den varer 
og hvor man reiser.  
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Egenrapportering:  
Etter gjennomført ferie må tjenestemottaker/pårørende/verge sende en egenrapportering til 
Bergen kommune. Egenrapporteringsskjema legges ved svar på søknad. I egenrapportering 
beskriver man reisemål og tidspunkt for reise. Innsending av egenrapportering etter reise er 
en forutsetning for å kunne få innvilget feriemidler påfølgende år. Egenrapportering sendes til 
Bergen kommune innen 01.02.19. 
 
Sats:  
Så langt det er mulig, avsetter Bergen kommune penger til feriemidler hvert år. Beløpet 
fordeles en gang i året, etter hvor mange det er som søker, samt hvor mange ledsagere det 
er som skal være med på alle feriereisene. 
 
Man vil anslagsvis få kr 2500 kr i støtte per ledsager.  Dette er et veiledende beløp, som vil 
bli justert i forhold til det totale antall ledsagere som skal være med på feriereisene. 
 
Har man behov for flere ledsagere, vil det innhentes bekreftelse på dette. 
I søknadsskjemaet for feriemidler beskriver man hvor mange ledsagere man har behov for.  
Hvor mange ledsagere man kan få tilskudd for, er avhengig av varighet på reisen:   

 Ved ferie med 1 - 3 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil 3 ledsagere. 

 Ved ferie med minst 4 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil 4 ledsagere. 

  Ved ferie med minst 6 overnattinger er det mulig å få tilskudd for inntil 5 ledsagere. 

 
 
Frister:  
Søknad om feriemidler sendes Bergen kommune innen: 29.mai. 2018 
Svar på søknad vil foreligge i slutten av juni 2018. 
 
 
 
 
 
Nina Mevold - kommunaldirektør 
Kjell Wolff - seksjonssjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


