
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. april 2016

Forslag
til

Lov om ændring af lov om social service
(Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af

sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.)

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af
17. november 2015, som ændret senest ved lov nr. 171 af
27. februar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »hjemmet«: »som
hjemmetræning«.

2. I § 32, stk. 1, 3. pkt., ændres », jf. stk. 6-8.« til: », jf. § 32
a.«

3. § 32, stk. 6-9, ophæves.

4. Efter § 32 indsættes i kapitel 7:

»§ 32 a. Kommunalbestyrelsen godkender efter anmod-
ning fra indehaveren af forældremyndigheden, at forældrene
helt eller delvis udfører hjemmetræning i hjemmet, jf. § 32,
stk. 1, 3. pkt., hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Hjemmetræningen fremmer barnets eller den unges

tarv og trivsel og imødekommer barnets eller den unges
behov.

2) Forældrene er i stand til at udføre opgaverne.
3) Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare trænings-

metoder.
Stk. 2. Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er

fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har ka-
rakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke
godkendes som en del af hjemmetræningen.

Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 skal ske på baggrund af en
børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis træningsmetoden in-
deholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæ-
sentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afgørel-
sen om godkendelse af træningsmetoden sker med inddra-
gelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med
indsatsen over for barnet eller den unge, herunder at indsat-
sen tilgodeser barnets eller den unges fysiske, psykiske og
sociale behov. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske,
sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang,
skal kommunalbestyrelsen sikre, at tilsynet med trænings-
metoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige
kompetencer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning
af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der
forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med be-
tydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i
hjemmet. Der kan ikke ydes hjælp til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning af børn
efter kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler
m.v., uanset om undervisningen foregår i kombination med
hjemmetræning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen skal,
hvis den tillægger omfanget af hjemmeundervisningen be-
tydning i forbindelse med en afgørelse om hjælp til dækning
af tabt arbejdsfortjeneste, foretage en konkret vurdering af
omfanget af hjemmeundervisningen med afsæt i barnets el-
ler den unges alder og funktionsevne.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredska-
ber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn el-
ler en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til
træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn
eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.

Stk. 7. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere
regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om doku-
menterbare metoder, godkendelse af hjemmetræning, ind-
dragelse af sundhedsfaglige kompetencer, tilsyn med indsat-
sen, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, brug af
sundhedsfaglige træningselementer og træningsredskaber,
kurser, hjælpere m.v., herunder rammer for udbetaling af
støtte hertil.«
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5. I § 182, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 32, stk. 8,« til: »§ 32 a,
stk. 6,«.

6. § 195 b ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Godkendelser givet efter den hidtil gældende be-
stemmelse i § 32, stk. 6, i lov om social service er fortsat
gældende efter lovens ikrafttræden.
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