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Svar på 10-dages forespørgsel fra Dorthe Borgkvist om selvbe-
stemmelse og ferie – udtalelser fra bosteder 
 
Dorthe Borgkvist har den 23. juli 2020 sendt en 10-dages forespørgsel om 
selvbestemmelse og ferie for borgere med handicap til Sociale Forhold og 
Beskæftigelse. Forespørgslen indeholder syv spørgsmål om selvbestem-
melse samt fem spørgsmål om ferie. Besvarelsen af 10 dages forespørgslen 
blev fremsendt den 5. august 2020. 
 
I forhold til det femte spørgsmål om ferie har Dorthe Borgkvist bedt om en 
udtalelse fra bostederne under Voksne, Job og Handicap.  
 
Fokus på bostederne med at forhindre smittespredning med COVID-19 gjor-
de, at det først var muligt at svare på denne del af forespørgslen i uge 35. 
 
Der er indhentet udtalelser fra bostederne under Voksne, Job og Handicap, 
udtalelserne er opsummeret i en samlet besvarelse for hvert borgercenter. 
 
1. Hvordan forvalter botilbuddet de tildelte feriemidler? 
 
Borgercenter Nord 
Beløbet til de enkelte botilbud er fastlagt på forhånd, så den del har Borger-
center Nord ikke haft indflydelse på. Det beløb, som det enkelte botilbud 
tildeles, holdes adskilt fra driftsbudgettet, så det altid er klart hvilke midler, 
der er feriemidler og hvor meget, der er til rådighed.  
 
Ift. beslutningen om hvordan midlerne skal bruges, inddrages borgerne ude i 
de enkelte botilbud.  
 
Her er der en dialog med borgerne om, hvad de kunne tænke sig og ud fra 
dette planlægger personalet, hvilke ferier, endagsture m.v. der kan planlæg-
ges indenfor den økonomiske ramme. 
 
Mange af borgerne på tilbuddene under Borgercenter Nord har været på 
sommerferie med deres pårørende.  
 
Der var på nogen botilbud planlagt ferier i udlandet, som grundet COVID-19 
blev udskudt til 2021. I stedet har borgerne været på ture og ophold i Dan-
mark arrangeret af tilbuddene. 
 
F.eks. havde Bofællesskabet Skejbyparken arrangeret en tur til Pippi Land i 
Sverige, som blev udskudt til 2021. Som alternativt blev der arrangeret tre 
overnatninger i feriecenter i Thyborøn i uge 34 og der har været arrangeret 
1-dagsture i sommerferien. 
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Borgercenter Vest 
Borgercenter Vest forvalter de tildelte midler efter de kommunale forskrifter.  
 
Bostederne er i dialog med beboerne om, hvad de gerne vil, det sker bl.a. 
ved at indsamle forslag på beboermøder, på husmøder, til fællesspisning og 
via beboerråd. På den måde afdækkes det, hvad der er flertal for i forhold til 
mulighederne. 
 
På en række af bostederne er der alternativt faste ture og begivenheder 
hvert år, på andre bruges feriemidlerne til aktiviteter der jævnligt/ugentligt 
bliver tilbudt ud af huset, samt koloniture. 
 
Nogle af bostederne har beboere, som foretrækker individuelle oplevelser 
med udgangspunkt i personlige ønsker og her arrangeres udflugter eller 
kortere ferier i mindre grupper kun ved interessesammenfald, ellers anven-
des feriemidlerne til at give beboerne individuelle oplevelser. Andre beboere 
prioriterer alternativt at holde ferie med familie eller venner. 
 
En række bosteder har måttet udskyde større ferieture pga. COVID-19. 
 
 
Borgercenter Syd 
Midlerne bliver på nogle bosteder uddelt til den enkelte borger, men på den 
måde, at det er op til den enkelte om han/hun vil deltage i en fællestur, eller 
af sted på en solotur. Hvis borgerne her er med på fællesferie, er der ofte 
ikke yderligere at gøre med for de borgere rent feriemæssigt.  
 
Andre borgere vælger udelukkende at deltage i endagsture, da de ikke mag-
ter at sove andre steder end i egen seng. Dette planlægges derfor individu-
elt. 
 
På andre bosteder holdes dialog med borgerne om, hvilke ønsker der er til 
fællesferie, hvorefter der stemmes om diverse borgerforslag. 
 
Der har tidligere på bosteder under Borgercenter Nord været arrangeret 
ferierejser til steder i udlandet som Harzen, Barcelona, Lübeck og Manche-
ster. I år har turene gået til nationale attraktioner som Legoland, Djurs Som-
merland, Tivoli Friheden, Ree Park, Jesperhus Blomsterpark, Egeskov Slot, 
Kattegatcentret, Elvis Museum, Munkholm Zoo, Ålborg Zoo, Ajstruplund 
Feriekoloni mm. 
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2. Er der beboere, der ikke er kommet på ferie for disse ekstra midler i årene 
2018, 2019 og 2020? 
 
Borgercenter Nord 
Kun hvis en beboer ikke har ønsket at komme på ferie eller en beboers hel-
bred ikke har tilladt det, kan der være beboere, som slet ikke har været af-
sted. I de tilfælde arbejdes der med hhv. motivation og individuelle mulighe-
der.  
 
Der er forskel fra tilbud til tilbud, og det er meget afhængigt af beboernes 
funktionsniveau, om der er tale om f.eks. koloniture med overnatning i flere 
dage i træk, eller om der er tale om endagsture eller måske en enkelt over-
natning.  
 
En del af midlerne bruges, hvor borgerne har ønsket det ifm. Sølundfestival. 
Her er der nogle borgere i visse tilbud, som camperer med personalet og er 
der fra onsdag til søndag, mens andre borgere bliver kørt frem og tilbage 
hver dag, da deres handicaps f.eks. ikke er foreneligt med at sove i telt.  
 
Det samme gælder på koloniture med flere overnatninger i træk. Her kan der 
også være borgere, som køres frem og tilbage dagligt, så de kan holde til at 
deltage. 
 
Borgercenter Vest 
Der er bosteder i Borgercenter Vest, der ikke er lykkes med at motivere alle 
borgere til en ferietur. Nogle borgerne har både kognitive og psykiske udfor-
dringer, der betyder, at de ikke er motiveret til ture ud i verden og i fælles-
skaber.  
 
På samme måde vurderes det for nogle borgere ikke fremmende at bryde 
deres faste rammer og rutiner, hvorfor tilbud til dem er korte daglige ture, 
hvor det vurderes meningsfuldt for den enkelte. 
 
Visse bosteder har borgere med dom til anbringelse, hvilket betyder, at der 
ikke kan gennemføre ferieture uden Statsadvokatens mellemkomst. 
 
Der er også borgere, der blot ikke ønsker at deltage, men alle får tilbuddet. 
 
Borgercenter Syd 
Alle beboere bliver spurgt, om de ønsker at deltage i ture og udflugter mm. 
Beboerne har stemt om udflugternes destinationer. Der er borgere, der ikke 
har ønsket at deltage, grundet manglende interesse eller ønske om at priori-
tere deres økonomi anderledes.  
 
Nogle borgeres ønske til ferie og ture er af en karakter, hvor det praktisk ikke 
kan lade sig gøre.  
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COVID-19 situationen har generelt betydet, at en række større ture er blevet 
ændret til 1-dages ture. 
 
3. Kaldes der vikarer ind, hvis der er borgere, der ikke deltager i feri-
en/udflugten? 
 
Borgercenter Nord 
Når der er behov for det, bliver der gjort brug af vikarer i de tilfælde, hvor der 
er borgere, der ikke deltager i fælles aktiviteter/ferieture. 
 
Alt efter hvor mange borgere, der er afsted, om turen er delt op i grupper, så 
halvdelen af et tilbud fx er afsted ad gangen, eller om der blot er en enkelt 
beboer, som ikke er med på koloni, vil behovet for vikardækning hjemme 
være forskelligt.  
 
I alle tilfælde gælder det, at udgifterne til at vikardække hjemme, ikke dæk-
kes af feriemidlerne, men af driftsbudgetter. 
 
Borgercenter Vest 
Der er altid dækning til de beboere, der ikke ønsker at deltage. Det dækkes 
af faste medarbejder, som ikke er med på ferien m.m., samt vikarer. 
 
Vikardækning benyttes generelt i det omfang, det er nødvendigt for, at bor-
gernes ønsker til udflugter/ferie kan opfyldes, men det bestræbes, at plan-
lægge med mindst mulig vikardækning. 
 
Borgercenter Syd 
Nogle bosteder kan godt dække ind med faste medarbejdere til beboere, der 
ikke kommer med på ture. De bosteder bruger ikke ekstra på vikarudgifter. 
 
Generelt forsøges det i videst muligt omfang at undgå vikarindtag i forbin-
delse med borgernes ferieafvikling, men det kan være nødvendigt. 
 
Der vil altid være personale tilbage på bostederne til at varetage pleje og 
praktisk hjælp til de hjemmeblevne beboere.  


