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Vet du hva? For bare noen uker tilbake bestilte 
jeg meg ferietur. Sammen med familie og 
venner. Jeg er en av dem som bare må ha sol og 
varme. Kanskje det er en skade fra min oppvekst 
i Bergen; jeg bare må ha det. Noen uker hvert år. 
Varme helt inntil beina. Sikker varme. Ikke slik 
varme som tilfeldigvis passerte her nord i år. Jeg 
må vite det, at jeg helt sikkert får sol. Derfor 
tilbringer jeg noen uker av 2015 i Spania. Camp 
Nou, la Rambla, Ribera del Duero. Sol. Ah.
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Ja, jeg vet. Det er skikkelig dyrt. Særlig 
siden jeg har kastet ryggsekken. Blitt 
bedagelig. Heldigvis har jeg en passe godt 
betalt jobb. Heldigvis trenger jeg ikke å 
tenke på andre enn meg og mine. 
Heldigvis…

Hadde jeg vært utviklingshemmet med 
en viss form for daglig bistandsbehov 
hadde jeg ikke hatt råd til å reise til Spania 
i 2015. Jeg hadde kanskje ikke hatt råd til 
en liten tur til mitt eget nabofylke, eller 
hjem til Bergen for den saks skyld. 
Mulighetene mine hadde vært sterkt 
begrenset. Mer begrenset enn de trenger 
å være. Enn de burde være. 

For mange av oss er det en selvfølge 
å kunne reise i løpet av sommeren. Hele 
80 % reiser på en lengre ferietur i løpet 
av året. Slik er det ikke for personer med 
utviklingshemning som trenger bistand 
for å kunne gjennomføre feriereiser. 
Mange av disse er helt avhengig av 
«snille» tjenesteytere, kollektive ordninger 
og/ eller å være rik for å kunne reise bort 
fra hjemstedet sitt. Det er store variasjoner 
mellom kommunene når det gjelder 
hvordan de tilrettelegger for at personer 
som trenger bistand i hverdagen skal 
kunne reise på ferieturer. Det er ikke 
uvanlig at en i tillegg til å betale reise og 
opphold for seg selv også må betale reise 
og opphold for tjenesteyterne som skal 
bistå under reisen. På toppen kommer de 
ekstra lønnskostnadene som påløper. 
Folk får en faktura tilsendt av egen 
kommune der de selv må betale lønn 
til kommunens ansatte. Er det virkelig 
slik vår velferdsstat skal fungere? 

I høst fikk jeg tilsendt kopi av en slik 
faktura pålydende 13 000 kroner for ekstra 

lønnsutgifter. Dette er altså kun lønns-
utgiftene. I tillegg kom selvsagt utgifter 
til reise- og opphold for tjenesteyterne. 
Alt sammen måtte tjenestebruker selv 
betale for å kunne reise på tur. På twitter 
melder andre om ekstrautgifter på 50 000 
kroner. Hadde du hatt råd til å reise på 
ferie om du måtte betale tyve, tredve eller 
førti tusen kroner ekstra?

Det er selvsagt ingen rettighet å kunne 
reise på ferie i løpet av året. Det er flere 
som av ulike grunner ikke kan dette. 
Samtidig er det slått fast gang på gang 
at både helsepolitikken og politikken for 
å fremme situasjonen til personer med 
funksjonsnedsettelse. De skal bygge 
ned samfunnsskapte barrierer og bidra 
til like muligheter til å leve liv i felleskap 
med andre. Også for dem som i ulik grad 
trenger bistand i hverdagen. Det finnes 
et eget rundskriv om aktiv omsorg. 
Flere meldinger til stortinget bygger på 
prinsippene om at folk skal kunne leve 
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selvstendige liv i tråd med egne verdier. 
Vi har tilsluttet oss internasjonale konven-
sjoner som legger grunnlaget for at det 
offentlige skal bistå til at folk med funk-
sjonsnedsettelse skal kunne leve aktive liv. 
Det hjelper dog ikke med muligheter på 
papiret når politikken ikke gjør muligheter 
til virkelighet.

De siste 15 årene har vi fått stortings-
meldinger og rapporter som peker på disse 
utfordringene. Uten at politikerne har 
gjort noe for å endre situasjonen. Mange 
får ikke mulighet til å reise, og ofte er det 
slik at de som får reise kun får gjort dette 
sammen med andre med bistandsbehov 
etter gitte betingelser som kommunen 
legger. Eksempelvis regler for hvor, når 
og med hvem. Jeg trodde dette var en 
politikk blå-blå politikere ville til livs. 
At de virkelig ville gjøre noe med de 
såkalte paternalistiske velferdstjenestene. 
At enkeltmenneskers frihet stod sterkt.

En åpenbar utfordring er at mange 
politikere ikke forstår problemstillingen. 
Ofte sammenlignes problemstillingen med 
grupper som på grunn av svak økonomi 
ikke har råd. I forbindelse med statsbud-
sjettet for en del år siden ble det blant 
annet konstatert at Sosial- og helsedirek-
toratet mener at «det vil være vanskelig å 
etablere en feriestøtteordning begrunnet 
i denne gruppens dårlige økonomi, fordi 
det også er andre økonomisk vanskelig-
stilte grupper i samfunnet som reiser 
mindre på ferie.»

Når skal egentlig politikere forstå at 
dette ikke handler om en gruppes dårlige 
økonomi, men om mennesker som får 
langt større kostnader enn andre på grunn 
av sin funksjonsnedsettelse? Når skal 

politikerne forstå at dette handler om 
de forpliktelsene vi har nedfelt i både 
nasjonalt og internasjonalt regelverk? Når 
skal politikere forstå at dette handler om 
å gjøre muligheter til virkelighet?

Temaet var riktignok i stortinget høsten 
2014. Representant for SV, Kirsti Bergstø 
utfordret helseministeren med det skrift-
lige spørsmålet om hvordan statsråden vil 
«sikre at også mennesker med bistands-
behov skal sikres rett til et aktivt fritids-
liv?» Med respekt å melde var svaret til 
Høie bare svada. Han henviser utelukk-
ende til rettighetsfestingen av brukerstyrt 
personlig assistanse som trådde i kraft i 
2015. Høie skriver blant annet at «bruker 
vil som arbeidsleder selv bestemme – 
innenfor rammen av vedtaket og reglene 
for arbeidslivet – hvilke oppgaver 
assistenten skal utføre og når det skal skje.» 
Problemene med dette er åpenbare:
1)  Skal man måtte ha BPA for å være  

sikret aktiv fritid?
2)  Har man først BPA, vil «rammen av 

vedtaket» virkelig strekke til de 
utgiftene en ferietur innebærer?

3)  Er det reell valgfrihet å kunne velge 
å ta med seg assistenter på ferietur 
om det innebærer at du ikke får hjelp til 
å lage mat resten av året?

Jeg er stor tilhenger av BPA, men det er 
selvsagt ikke løsningen på alle utford-
ringer. Det kan se ut for at dagens 
regjering har like stor tro på BPA som 
mirakelkur som den forrige hadde på 
kommunenes evne til å prioritere denne 
gruppen av befolkningen. Ja, for den rød- 
grønne regjeringen gjorde heller ingenting 
for å bedre forholdene på dette området. 
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Høsten 2014 tok jeg også kontakt med 
likestillings- og diskrimineringsombudet. 
Både ulikhetene mellom kommunene, 
men særlig de manglende mulighetene for 
denne gruppen må da nærme seg et 
diskrimineringsspørsmål, undret jeg. 
I svaret fra ombudet stiller de seg tvilende 
til at det er diskriminering, men skriver 
også at «Ombudet har likevel ikke noe 
problem med å se det uheldige i dette.» 
De vurderte særlig ulikebehandlingen 
mellom kommunene i sitt svar. 

Vel, det er på tide å børste støv av SOR 
sin gamle kampsak. Muligheter til å reise 
på ferie også for utviklingshemmede. 
Som alle oss andre. Da må også vi fagfolk 
si i fra. Si i fra at det ikke er greit at enkelt-
personer må betale lønnen til tjeneste-
yterne for å kunne få gjøre det samme som 
80 % av befolkningen. Si i fra at formåls-
paragrafen til helse- og omsorgstjeneste-
loven også gjelder på dette området: «sikre 
at den enkelte får mulighet til å leve og bo 
selvstendig og til å ha en aktiv og menings-
fylt tilværelse i fellesskap med andre». Jeg 
kan ikke se at personer med utviklings-
hemning skulle ha mindre ønske om et 
vidt spekter av feriereisemuligheter enn 
det flesteparten av oss andre skulle ønske.

Jeg mener at den eneste måten vi kan 
få en tilfredsstillende ordning på dette 
området er statlig styring. Enten gjennom 
forpliktende retningslinjer for kommunene 
eller tilskuddsordninger som dekker 
tjenesteyteres kostnader. Det er ikke 
holdbart at folk som trenger bistand på 
ferie må betale tjenesteytingen selv og det 
er heller ikke holdbart med de store 
forskjellene kommunene i mellom. •••
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