
Ferie for alle
Tekst: Jarle Eknes je@sorpost.no 
Intervju med Sølvi Dahle sol.dahle@gmail.com 

For de fleste er det en selvfølge å kunne reise på 
ferie. Men for personer med utviklingshemning 
som er avhengig av bistand er det ingen selvfølge. 
Rettighetsfestingen på dette området er svak. 
Ferie for utviklingshemmede er ikke lovpålagt 
oppgave, dermed gir ikke kommunene den støtten 
som er nødvendig for å kunne avvikle ferie. 
De prioriterer lovpålagte oppgaver. Dette innebærer 
i praksis et brudd på normalitetsprinsippet. De får 
i praksis ikke samme rettigheter som de fleste 
andre i samfunnet har.
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Folk med utviklingshemning er svært 
forskjellige, og mange har ikke så store 
hjelpebehov. Men jo større hjelpebehov de 
har, jo dyrere blir det for den enkelte å dra 
på ferie. Praksisen varierer i kommunene, 
men det vanligste er at personene med 
utviklingshemning selv må betale for reise, 
opphold og diett for tjenesteyterne de må 
ha med seg. Noen krever også at de 
utviklingshemmede selv betaler overtids-
lønn for de ansatte, og noen tillater ikke 
at ansatte får bli med på ferie. Anvendsen 
(2013) forteller om vedtak i forbindelse 
med borgerstyrt personlig assistanse 
(BPA), hvor kommunen skriver «Følge 

på reiser med overnatting faller imidlertid 
utenfor det tilbud som tilbys av Hauge-
sund kommune».

Ferie skal ikke bare være en tid hvor 
man ikke jobber. Ferie skal være avbrekk 
og nye opplevelser, tilpasset den enkeltes 
behov og preferanser. Ikke en lang periode 
med «fri» til å stirre i veggen i leiligheten 
man tilbringer tid i resten av året, 
presiserer Anvendsen. For de fleste av oss 
handler ferie om å reise, gjøre noe annet 
og dele gode opplevelser i godt samvær. 
Det kan skje gjennom nye opplevelser, 
eller ved å oppsøke de samme ferie-
opplevelsene år etter år.

Solgården.  Foto: Jarle Eknes
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Frihet og lyst
Mange med utviklingshemming har 
hverdagen full av faste rutiner, og ferien 
skal innebære en frihet til å velge andre 
aktiviteter og gjøre det en selv ønsker 
innenfor noen rimelige rammer. I dag er 
imidlertid disse rammene ofte urimelige, 
ettersom de ikke bare må betale for seg selv 
men også ledsagere. Noen kommuner 
legger til rette for ferie gjennom å tilby 
tilskudd og fleksible turnuser for de 
ansatte. Men typisk reduseres slike 
muligheter når kommuneøkonomien viser 
seg å være dårlig. I Bergen har man nylig 
redusert ressursene som kan benyttes til 
ferieformål for utviklingshemmede. Andre 
kommuner stikker regelrett kjepper i 
hjulene for ferieopplevelser. Så lenge ferie 
ikke er rettighetsfestet, er det opp til hver 
enkelt kommunene om og hvordan 

utgiftene skal dekkes for de ansatte som 
må følge med på turen (Bufdir, 2013). Når 
vi drar på ferie, betaler vi typisk ferien for 
en person. En som har bistandsbehov som 
tilsier at tre personer i lovpålagt turnus må 
bli med på turen, må ofte betale ferie for til 
sammen fire personer. Samtidig som de 
har en personlig økonomi som sjelden kan 
bære dette. 

Reiser sjeldnere
En konsekvens av dette er at personer med 
utviklingshemning reiser sjeldnere på ferie 
enn andre. Rundt 80 % av befolkningen 
reiser minst en uke i året på en lengre tur. 

Personer med utviklingshemning  
reiser sjeldnere på ferie enn andre. 

Solgården.  Foto: Jarle Eknes
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Andelen utviklingshemmede som reiser 
på ferietur med varighet en uke eller mer, 
er kun 60 % (Meld. St. 45, 2013). 
Sammenligner man mellom enda lengre 
lengde på reisene, øker forskjellene 
ytterligere. Og ikke minst øker forskjellene 
når man vurderer dem med utviklings-
hemning som har størst behov for 
bistandsytere under ferieoppholdene.

Solgården
Et av mange aktuelle steder man kan reise 
til er Solgården i Spania. Her har man 
siden 1972 lagt til rette for gode ferie-
opphold for personer med utviklings-
hemning. Stedet ligger på Solkysten, 
Costa Blanca, og kan ta imot over 
200 gjester samtidig. Solgården er 
drevet av en stiftelse, og har til enhver 

tid helse personell som på frivillig basis 
yter lege- og syke pleie tjenester ved behov. 
Da SOR Rapport besøkte Solgården traff 
vi en gjeng ferieglade personer med 
utviklings hemning som hadde tilhørighet 
i Den norske Kirke. Det var også andre 
med utviklingshemning på Solgården 
denne uken, men på akkurat denne 
turen var kirkesamfunnene spesielt 
godt representert. Vi tok en prat med 
Sølvi Dahle, integreringskonsulent ved 
Stavanger Bispedømmekontor og daglig 
leder i Diakonistiftelsen Rogaland.

Solgården har til enhver tid helse-
personell som på frivillig basis yter

lege- og sykepleietjenester ved behov.

Bjørg Sveinsvold (til venstre) og Sølvi Dahle (til høyre) på Solgården. Foto: Privat
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– Hvem er dere, og hvor mange er det 
som reiser sammen, Sølvi Dahle? 
– Vi er en gruppe på ca 120 deltakere og 
ledere fra fellesskap innenfor Den Norske 
kirke. Mange av deltakerne har tilhørighet 
i lørdagskaféer, klubber og andre tilrette-
lagte fellesskap. I år har vi også med 
konfirmanter som får sin konfirmant-
undervisning på Solgården. 

Det er andre gang Diakonistiftelsen 
Rogaland, Kirkerådet for Den Norske 
Kirke, Stavanger og Borg bispedømmer 
arrangerer et fellesopplegg med ferie- og 
kirkefellesskap der deltakere kommer fra 
hele landet.  Til sammen utgjør vi cirka 
halvparten av gjestene på Solgården. 
Vi opplever også hvert år at noen av 
gjestene som i utgangspunktet ikke reiser 
med oss, ønsker å delta i fellesskapet. 
Det er de selvfølgelig velkomne til å gjøre.  

– Er det første gangen de fleste 
er her, eller er det et sted folk 
kommer tilbake til? 
– Det er femte gang Diakonistiftelsen 
Rogaland/Stavanger bispedømme arran-
gerer fellestur til Solgården. For hvert år 
er vi blitt stadig flere. Noen har vært med 

Solgården – besøk i dyrepark.  Foto:  Jarle Eknes

Solgården.  Foto:  Jarle Eknes
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hvert år, men for flere er det første gang. 
For mange er det nok også et økonomisk 
spørsmål hvor ofte man kan reise. For de 
som trenger å ha med seg kommunalt 
personale er det store utfordringer til 
økonomi og organisering. Tilbake-
meldingen fra deltakerne er helt klar: 
«Vi vil tilbake til Solgården». Dersom 
muligheten hadde vært til stede ville nok 
mange reist hvert år.

 – Så Solgården fremstår som  
et godt feriemål. 
– Absolutt. Første gang vi reiste hit hadde 
vi med deltakere som sammen med styret 
i Diakonistiftelsen vurderte og evaluerte 
hvorvidt Solgården var egnet til vårt 
formål.  Vi var alle enige om at stedet 

var ypperlig for oss, og erfaringen vi 
har fått siden har bare bekreftet dette. 
På Solgården er alt godt tilrettelagt for 
ulike typer funksjonshemminger. Det 
gode samarbeidet med Solgårdens ansatte 
har også vært av stor betydning for at vi 
har kunnet ivareta våre intensjoner og mål 
med oppholdet. Vi setter stor pris på både 
samarbeid og muligheten for å utforme 
eget opplegg innenfor Solgårdens rammer. 
Her kan vi både være en del av et stort 
fellesskap med mange, samtidig som vi 
også får oppleve nærheten i det å tilhøre 
en mindre gruppe.

Solgården.  Foto:  Jarle Eknes

«Vi vil tilbake til Solgården». 

Her kan vi både være en del av 
et stort fellesskap med mange, 

samtidig som vi også får oppleve 
nærheten i det å tilhøre en 

mindre gruppe.
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– Har det vært lett for de som reiser  
hit å skaffe midler til turen? 
– Utfordringen for de fleste er å betale 
for ledsagertjeneste. De fleste vil, med 
litt sparing, kunne betale for egen reise. 
Vår målsetting er at deltakerne som har 
en utviklingshemming skal betale så lite 
som mulig for sine ledsagertjenester.  
Diakonistiftelsen har mulighet for å søke 
om offentlige feriemidler og subsidierer 
derfor de som reiser fra Rogaland. 

Andre grupper har ikke samme mulighet 
til å søke offentlige midler. Samtlige 
grupper i vårt fellesskap har imidlertid et 
betydelig antall frivillige med. De får bare 
dekket/eller delvis dekket opphold, uten 
noen form for lønnsgodtgjørelse. Det betyr 
at vi kan tilby god ledsagertjeneste som 
ikke koster så mye for deltagerne. Flere har 
også søkt og fått midler fra Wenche Foss 
Ledsagerfond.

Solgården – besøk i dyrepark.  Foto:  Jarle Eknes

Solgården – besøk i dyrepark.  Foto:  Jarle Eknes

Samtlige grupper i vårt fellesskap  
har et betydelig antall frivillige med.
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– Er det noen som har ønsket å bli  
med på turen som ikke har hatt råd  
til å bli med? 
– Ja, det er nok dessverre det. Særlig gjelder 
dette for de som har større hjelpebehov og 
må ha med seg kommunalt personale. 
Kostnadene kan bli uforholdsmessig store 
når de som trenger bistand må bidra 
økonomisk både til reise og lønn for 
tjenesteytere. Vi opplever at det er store 
forskjeller fra kommune til kommune. 
Der noen dekker utgifter til feriereiser og 
sikrer fleksible ordninger for de ansatte, 
må utviklingshemmede i andre kommuner 
bære alle utgifter selv. Det kan ikke være 
riktig at ferie for mennesker med 
bistandsbehov skal være avhengig av svært 

god privatøkonomi eller at tjenesteytere 
må avspasere/jobbe ulønnet. Vi opplever 
likevel hvert år at ansatte strekker seg langt 
for å gjøre en ferietur mulig. 

– Dere deltar på de vanlige organiserte 
aktivitetene her på Solgården, men 
har også arrangert egne samlinger. 
Fortell om hvordan dere har gjort 
individuelle tilpasninger ut fra deres 
målsetninger for turen
– Vårt samarbeid med Solgården inne-
bærer at Solgården er turarrangør med 
ansvar for reise og opphold, mens vi i 
samarbeid legger opp og leder den delen 
av programmet som er vårt. De fleste 
dagene har vi felles morgensamlinger 
med mye sang, musikk og trosopplæring. 
I etterkant av morgensamlingene kan 
den enkelte velge å delta i ulike aktivitets-
grupper som kor, musikkgruppe, kreativ 
forming, dans og drama. Sammen 

Solgården.  Foto:  Jarle Eknes

Ansatte strekker seg langt 
for å gjøre en ferietur mulig. 
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forbereder vi også søndagens gudstjeneste 
i Minnekirken som ligger like ved. Her 
deltar de enkelte gruppene aktivt med 
sine innslag på en fargerik og livsglad 
gudstjeneste som inkluderer oss alle.  
I år feiret kirken sitt 40 års jubileum 
og vi fikk delta på en verdig og flott 
markering. Sjømannskirken har på alle 
måter lagt til rette for et godt samarbeid 
her. 

Dagene blir avsluttet med rolige 
kveldssamlinger der vi synger, deler gode 
ord til ettertanke og finner en god ro for 
natten. 

Så nyter vi selvfølgelig godt av 
Solgårdens eget ferie-opplegg og flotte 
fasiliteter. Det er mange tilbud om turer 
og kjekke fritidsaktiviteter. Det er viktig 
at vi skal kjenne fellesskap og delta 
sammen som gruppe. Samtidig legger vi 
også til rette for ulike individuelle behov 
og ønsker. Å være på Solgården er også 
å ha avslappende dager med fred og ro, 
sol og bading, god mat og underholdning. 
Tid til å nyte, være sammen og oppleve 
gode øyeblikk.

– Hvordan opplever de som har 
utviklingshemning å være her, og 
hvordan merker dere at de trives? 
– Vi får mange positive tilbakemeldinger 
i form av godord og ikke minst blide 
ansikter. Trivselsfaktoren er høy både hos 
deltakere og ledere. Det er nok mange 
ulike faktorer som bidrar til god trivsel. 
Det å få være sammen en hel uke uten 
vaktskift og dagliglivets rutiner, gjør at 
vi kommer nærmere hverandre på en god 
måte. Vi får tid til hverandre, til å se 
hverandre. Det er mulig å få den gode 
praten under solseilet eller bare nyte sol og 
basseng sammen. Det er rett og slett ferie. 

Selv om vi har mange aktivitetstilbud 
generer det ikke noe stress eller høyt 
tempo. De aller fleste velger i stor grad 
å delta på de fleste tilbud vi har. Aktivi-
tetene er tilrettelagte for alle og styrker 
fellesskapsfølelsen. Jeg tror også at sol 

Solgården.  Foto:  Jarle Eknes

Vi får mange positive tilbake- 
meldingeri form av godord og ikke 

minst blide ansikter. 
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og varme gjør noe med oss. Mange fysiske 
plager lindres og vi ser den positive 
effekten solen har både fysisk og psykisk. 
Flere av våre deltagere benytter seg også av 
muligheten for fysikalsk behandling og 
massasje. Fysisk velvære gjør godt for hele 
mennesket.

I løpet av denne uka opplever vi mange 
gyllne øyeblikk, forteller Dahle. Flere har, 
etter et langt liv, vært på sin første 
utenlandsreise og gir uttrykk for at dette 
er den mest fantastiske ferien de noensinne 
har hatt. For mange er dette et lyspunkt de 
ser fram til hele året. Vi følger også opp 
den enkelte deltaker lokalt og har 
samlinger både før og etter turen. 
Gjensynstreff med bilder og film fra 
Solgården er humørfylte og populære 
samlinger. Styrken på våre turer er mange 

dedikerte og gode ledere som også gir 
uttrykk for at oppholdet sammen med 
deltakerne har stor personlig verdi.  

– Hva vil du trekke frem som  
særlig positivt ved ferieopphold  
på Solgården?
– Solgården er et unikt sted som gir 
mulighet for en trygg og tilrettelagt ferie 
i fantastiske omgivelser. Stedets fasiliteter 
gjør at man godt kan ha en fullverdig ferie 
uten å gå utenfor Solgårdens anlegg. Det er 
både kafe, butikk og flere bassengområder, 
sansehage og skjermede områder som gjør 
at de som trenger å ha litt ro og fred lett 
kan finne det. Trivelig kveldsunder hold-
ning og dans gir anledning til å stifte 
bekjentskaper utenom eget reisefølge. 
Det er alltid spennende å bli kjent med 
nye folk og kanskje møte igjen noen 
man ble kjent med i fjor. Solgården tilbyr 
et variert og godt program med turer og 
aktiviteter samtidig som det er rom for 
egne valg. 

De ansatte på Solgården har lang 
erfaring i å tilrettelegge og forholde seg 

Solgården.  Foto:  Jarle Eknes

Det er trygt og godt å vite at det er 
helsepersonell tilstede som kan sette  

oss i kontakt med sykehus og annet 
helsepersonell om det trengs. 
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til ulike behov. Våre deltakere blir møtt 
med respekt og en positiv innstilling, godt 
humør og varme. 

Det er også trygt og godt å vite at det 
er helsepersonell tilstede som kan sette 
oss i kontakt med sykehus og annet 
helsepersonell om det trengs. Solgården 
har også mange hjelpemidler tilgjengelig 
og det gjør det mulig å reise også for de 
med mer omfattende hjelpebehov.

– Du nevnte at kostnadene  
kunne bli større for personer med 
utviklingshemning enn andre. Hvilke 
utfordringer og muligheter ser dere 
med finansiering av ferie for 
utviklingshemmede?
– Mennesker med utviklingshemming har, 
som alle andre, behov for å få nye impulser 
og opplevelser i sin ferie og fritid. Det er 
trist og opprørende å se at det i mange 
kommuner ikke er noen ordninger som 
sikrer like muligheter for de som trenger 

ekstra bistand. Her er det ikke snakk om 
at kommunen skal betale for noens ferie, 
men at man skal ha økonomiske ordninger 
som sikrer at den som trenger ekstra 
bistand får det, også i sin ferie. Gode 
ferieopplevelser gir krefter og livskraft til 
hverdagene. Å ha ferie betyr noe langt mer 
enn bare å ha fri fra jobb. Det er få av oss 
som har glede over å ha fri til å gjøre ingen 
ting hele ferien. Nye opplevelser, impulser, 
sol og varme gir positiv effekt på helsen 
langt ut over de dagene man er på ferie. 
Det er god økonomi i god helse. For noen 
av våre deltakere er det tilstrekkelig å få 
bistand av en av lederne som er rekruttert 
på ulønnet basis. For andre er det helt 
nødvendig å ha med kommunalt personale 
som de kjenner godt.  Ideelt sett burde alle 
hatt mulighet til bistandsyter fra det 
offentlige. 

Løsningen i mange tjenestetilbud blir 
å reise på kortere dagsturer der alle er med. 
Da snakker vi ikke om individuelle ønsker 

Solgården.  Foto:  Jarle Eknes
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og behov. Heller ikke om mulighet for 
å bli kjent med andre og få flere nye 
impulser på grunnlag av egne valg. 

Vi ser nå eksempler på at det samles 
inn penger i støtteforeninger for å gi 
mennesker med utviklingshemming 
mulighet for ferie. Det er klar melding 
om at mennesker med utviklingshemming 
i praksis ikke har de samme rettigheter 
som andre har. •••
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Solgården –besøk av biskop Atle Sommerfeldt. Foto:  Jarle Eknes
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