
 
 

Bedre feriemuligheter for personer med store hjelpebehov.  
Det er snart sommer og mange er i gang med ferieforberedelser. Selv om de 
økonomiske forutsetningene varierer blant nordmenn, er det relativt vanlig å kunne 
dra bort på ferie, oppleve noe annet, møte nye mennesker og se andre plasser. 
  
For enkelte er ferieturer nesten helt uoppnåelig, både økonomisk og praktisk. For 
personer med funksjonsnedsettelser og store hjelpebehov kan en ukes ferietur beløpe 
seg til store summer, fordi man må betale både lønn til personale og merkostnader 
ved reise og opphold.  
 
Vi opplever at mange våre medlemmer som bor i kommunale omsorgsboliger i svært 
liten grad har tilgang på BPA og er stor grad prisgitt det tjeneste- og fritidstilbudet 
som boligen tilbyr. Dette kan også gjelde voksne med CP som fortsatt bor hjemme 
hos foreldrene sine og voksne med CP som bor i egen bolig. Uten pårørende som kan 
stille som hjelpere eller frivillige organisasjoner betyr det at ferietur for mange er helt 
utelukket. At mange opplever dette som en form for diskriminering er forståelig siden 
det er hjelpebehovet og ikke ferien som gjør det så kostbart. 
 
CP-foreningen er svært glad for at vi som foreningen årlig får støtte fra myndighetene 
(Bufdir) til å arrangere sommerleir, ikke bare for barn og ungdom, men også for 
voksne. Dessverre har vi begrenset kapasitet og ressurser til å kunne gi alle som 
ønsker det en slik mulighet hvert år. For mange sommerleirdeltagere er dette den 
eneste reisen utenfor bolig uten pårørende. Vi mener derfor at myndigheter, både 
nasjonalt og i kommunene, må ta mer ansvar for at flere kan få mulighet til å dra på 
ferie. 
 
Vi mener derfor kommunene i større grad må dekke merkostnader, slik som er 
tilsvarende praksis i de ulike BPA-ordningene. I tillegg mener vi også at kommunene 
i større grad selv må arrangerer gode sommertilbud for beboerne i de ulike 
omsorgsboligene. 


