
SØKNAD OM TILSKOT TIL FØLGJE I SAMBAND MED FERIE

Søknaden skal sendast til: 
Bømlo Kommune, Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller postmottak@bomlo.kommune.no 
Dersom du treng hjelp til å fylla ut søknaden, kan du ringa tlf 53 42 30 14

 Personalia 

  Postnr: 

 Telefonnummer: 

Etternamn/Førenamn: 

Adresse:       
Evt. mailadresse: 

Registrert i folkeregister/kommune: 

Fødselsdato/år (dd/mnd/åååå):        

Sivilstand: 

Bur åleine/bur saman med:      

Kontonr.:         

Namn på evt. 
hjelpeverge 

Etternamn/Førenamn: 

Adresse :          Postnr.: 
Evt. mailadresse: 

Telefonnummer: 

Bakgrunn for 
søknaden 

Kvifor treng du følgje i samband med ferie? 

mailto:posttmottak@bomlo.kommune.no


Reisemål/ 
utgifter 

Kvar planlegg du å reise? Kva er utgiftene til følgje du skal ha med? (legg òg ved dokumentasjon) 

Om 
ledsageren 

Kven er ledsagaren du skal ha med? 

Namn: 

Kva relasjon har du til ledsagaren (i familie eller ikkje)? 

Kommunale 
tenester du 
allereie 
mottek 

Mottek du kommunale tenester?  Evt. til kva? 

Underskrift Stad /dato   Underskrift 



Retningslinjer for 

tilskot til følgje i samband med ferie 

1. Tilskotet kan ytast til personar heimehøyrande i Bømlo som grunna funksjonsnedsetjing er avhengig av følgje for å 

reisa på ferie.

2. Som houvdregel vert det ikkje gjeve tilskot for nærmaste pårørande som følgje. Som nærmaste pårørande 

blir rekna foreldre, ektefelle og sambuar. Det skal likevel gjerast individuelle vurderingar når personen er over 18 

år og foreldre er næraste pårørande. Behovet for å gje tilskot til foreldre vil vera avhengig av personen si 

fungering.

3. Tilskotet kan berre dekka direkte kostnader for følgjeperson, og er ikkje eit lønstilskot. Søkjar må

sjølv dekka kostnadar til eigen ferie.

4. Det kan tildelast inntil kr 5. 000,- pr. person pr. år.

5. Søknaden kan sendast både før og etter ferien er avvikla.

6. Det skal leverast dokumentasjon på utgiftene.

7. Tilskotet skal lysast ut minimum ein gong i året. Fyrste gong i mai. Dersom det att midlar etter

fyste tildeling skal tilskotet lysast ut på ny.

8. Tildeling skjer så lenge det er midlar i fondet. Om sum søknader er høgare enn ramma vil

søkjarar som ikkje har fått tilskot før bli prioritert.
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