
Skriftlig fremsættelse (10. februar 2016)

Social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

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.)

(Lovforslag nr. L 117).

Formålet med dette lovforslag er dels at gøre reglerne
mere klare og nemmere at arbejde med, dels at understøtte,
at afgørelser om hjemmetræning tager afsæt i en samlet vur-
dering af barnets eller den unges tarv og trivsel.

Med lovforslaget samles alle servicelovens bestemmelser
om hjemmetræning i en ny bestemmelse, servicelovens § 32
a, og begrebet hjemmetræning indsættes i servicelovens §
32, stk. 1, så det bliver gjort klarere for både kommunalbe-
styrelser og forældre, at servicelovens § 32 også indeholder
regler om hjemmetræning.

Derudover bliver det præciseret, at træningselementer af
sundhedsfaglig karakter, som enten er fastlagt som sygehus-

behandling eller på anden vis har karakter af specialiseret
sundhedsfaglig behandling, ikke kan godkendes og bevilli-
ges som en del af en hjemmetræningsordning.

Ydermere bliver der indført krav om målrettet inddragel-
se af sundhedsfaglige kompetencer i forhold til træningsme-
toder med fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke-uvæ-
sentligt omfang, både ved godkendelse og tilsyn.

Endvidere bliver det præciseret, at forældrene ikke kan
modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for
hjemmeundervisning.

Endelig bliver bemyndigelsesbestemmelsen udvidet, så
der skabes hjemmel til, at social- og indenrigsministeren på
bekendtgørelsesniveau dels kan ændre kravet om antallet af
årlige tilsyns- og opfølgningsbesøg, dels kan indføre en mu-
lighed for, at kommunalbestyrelsen og forældrene kan indgå
aftale om, at der udbetales et fast beløb til dækning af forud-
sigelige udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
Høje Tings velvillige behandling.
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