JEVNAKER
KOMMUNE
RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Søknadsskjema til økonomisk dekning for ledsagerutgifter.
Viser til retningslinjer for ledsagertjenesten i Jevnaker kommune, vedtak av 16.02.2005.

NAVN:
ADRESSE:
SØKER OM: (lønn, reiseutg., oppholdsutg.)

HVILKE REISE/TUR:

STED:
TIDSROM:

ANTALL DAGER:

BEHOV FOR LEDSAGER: (antall ledsagere, antall timer pr. døgn)

Sted/dato:

_______________________
Søkers underskrift

Postadresse
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Postboks 133
3521 JEVNAKER

__________________________
Hjelpeverges underskrift

Telefon
Sentralbord: 61 31 59 00
Legevakt:
61 31 59 99

Telefaks
61 31 11 85

Vedtatt i ledermøte JORS 16.02.2005. Endringer utført etter forslag i møtet med
Rådet for funksjonshemmede den 08.06.2005.
RETNINGSLINJER FOR LEDSAGERTJENESTE I JEVNAKER KOMMUNE.
Viser til Lov om sosiale tjenester 3.1 § 3-1 Generelle forebyggende virksomhet og
§ 3-3 Samarbeid med frivillige organisasjoner.
Fra januar 2005 blir det endringer for å kvalitetsikre tilskuddsordningen for
funksjonshemmede som skal på turer eller ferie.
Jevnaker kommune tar utgangspunkt i gjeldende enkelt vedtak og daglig bemanning
for hver enkelt bruker.
Fra 01.03.2005 vil JORS opprette et feriefond, her kan frivillige organisasjoner og
andre sette inn penger. Per dato er feriefondet på kr.0,-.
Etter vedtak i kommunestyret den 25.05.2005 er det ikke lenger kommunale midler til
dette formålet.
Følgende kriterier gjelder:
 Personer som trenger ledsager fra Jevnaker kommune og får ekstra utgifter på
grunn av behov for ledsager på tur skal søke. Maks 1 uke ferietur.
 Individuell vurdering legges til grunn der det blir tatt hensyn til brukers,
livssituasjon og bistandsbehov. I tillegg må Jevnaker kommune ta en helhetlig
vurdering vedr. den bemanning og økonomi situasjon som foreligger på dette
tidspunkt.
 JORS prioriterer gruppeturer framfor enkeltturer.
 JORS er behjelpelig med å tilrettelegge for at turen kan bli gjennomført.
 Bruker/hjelpeverge må i samarbeid med vernepleier lage et feriebudsjett og en
bemanningsplan for hele turen.
 Turer og reiser kan ikke bestilles før søknaden er behandlet.
 Søknadskjema sendes til soneleder ved JORS senest innen tre måneder før
avreise for sydenturer og lengre turer. I måneds søknadsfrist for korte turer
inntil 1-3 døgn/helg(for eksempel Danmarkstur). Behandlingstid 2-3 uker.
 Når søknaden er behandlet; skal det være en skriftlig avtale mellom
kommunen og hjelpeverge før avreise. Lønn til ledsager blir utbetalt av JORS
og dekkes via regning til bruker/hjelpeverge etter avtale.

Annet:
- Jevnaker kommune krever at bruker dekker ledsageres reise, opphold,
aktivitetsutgifter og kost som tilsvarende full pensjon
- Ledsager skal føre regnskap og sørge for å ha kvitteringer for oppholdet
- JORS v/soneleder bestemmer antall ledsagere ift. bemanning/arbeidstid
- Ledsager har 12 timers lønn per dag med gj.snitt kr.140,- per time

18.08.2005
Anne Gunn Aurås
saksbehandler

Postadresse
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Postboks 133
3521 JEVNAKER

Telefon
Sentralbord: 61 31 59 00
Legevakt:
61 31 59 99

Telefaks
61 31 11 85

