
Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 14. april 2016

2. udkast
til

Betænkning
over

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.)

[af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)]

1. Ændringsforslag
Social- og indenrigsministeren har stillet 1 ændringsfor-

slag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 10. februar 2016 og var til

1. behandling den 1. marts 2016. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Social- og Indenrigsud-
valget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i < > møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og social- og indenrigsministeren sendte den
12. november 2015 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm.
del – bilag 59. Den 10. februar 2016 sendte social- og inden-
rigsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom
til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget

en skriftlig henvendelse fra foreningen Hjertebarnet.
Social- og indenrigsministeren har over for udvalget

kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 8 spørgsmål til social- og indenrigs-

ministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
< >
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin

var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræ-
senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalel-
ser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af social- og indenrigsministeren, tiltrådt af <>:

Til § 1

1) I nr. 4 indsættes efter § 32 a, stk. 5, 2. pkt.:
»Kommunalbestyrelsen skal, hvis den tillægger omfanget

af hjemmeundervisningen betydning i forbindelse med en
afgørelse om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, fo-
retage en konkret vurdering af omfanget af hjemmeunder-
visningen med afsæt i barnets eller den unges alder og funk-
tionsevne.«
[Præcisering af kommunalbestyrelsens vurdering]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Med ændringsforslaget præciseres det, at kommunalbe-

styrelsen altid skal foretage en konkret vurdering af omfan-
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get af hjemmeundervisningen, hvis hjemmeundervisningen
har betydning for en afgørelse om hjælp til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste. Det præciseres også, at denne vurdering
skal tage afsæt i barnets eller den unges alder og funktions-
evne.

Forslaget ændrer ikke på det forhold, at der hverken i ser-
viceloven eller lov nr. 786 af 15. juni 2015 om friskoler og
private grundskoler m.v. er hjemmel til at yde hjælp til dæk-
ning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeunder-
visning. Det følger af Højesterets dom af 19. august 2014 og
Ankestyrelsens principafgørelse nr. 69-14, at der ikke kan
ydes tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervis-
ning af børn, heller ikke selv om undervisningen foregår i
kombination med hjemmetræning.

Ændringen i forslaget til § 32 a, stk. 5, udspringer af afta-
lepartiernes ønske om at tydeliggøre, at kommunalbestyrel-
sen i sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der både
hjemmetræner og hjemmeunderviser deres børn, skal foreta-
ge en konkret vurdering af omfanget af hjemmeundervisnin-
gen, da reglerne om hjemmeundervisning i friskoleloven ik-
ke indeholder regler om omfanget af hjemmeundervisnin-
gen.

Kommunalbestyrelsens konkrete vurdering vil kunne ta-
ge afsæt i folkeskolelovens almindelige regler om undervis-
ningstid og timetal, herunder reglerne om enkeltmandsun-
dervisning, lige som det vil kunne indgå som del af grundla-
get for vurderingen, hvor mange timer barnet alternativt
skulle have været undervist i skolen – det såkaldte normti-
metal.

Med ændringen præciseres det, at disse generelle rammer
alene kan tjene som afsæt for den konkrete vurdering af det
enkelte barns undervisningsbehov, men at eksempelvis
normtimetallet ikke per automatik kan anvendes. Den kon-
krete vurdering må således ikke udelukkende tage afsæt i
barnets kronologiske alder, men skal tage højde for det en-
kelte barns eller den unges funktionsevne og udviklingstrin.

Det timetal, der skønsmæssigt vurderes at skulle afsættes
til hjemmeundervisningen i forbindelse med afgørelsen om
hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, skal således af-
spejle et realistisk omfang af hjemmeundervisningen for det
pågældende barn eller den pågældende unge. Hvis barnets
eller den unges udviklingsniveau er betydeligt lavere end
den kronologiske alder, skal dette således afspejles i fastsæt-
telsen af omfanget af hjemmeundervisningen.
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 117

Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat, fra social- og indenrigsministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 Henvendelse af 10/3-2016 fra foreningen Hjernebarnet
5 1. udkast til betænkning
6 Ændringsforslag, fra social- og indenrigsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 117

Spm.nr. Titel
1 Spm. om der er indholdsmæssige ændringer fra lovudkastet til det en-

delige lovforslag m.v., til social- og indenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå

2 Spm. om at modregne i dækningen af tabt arbejdsfortjeneste med
normtimetallet m.v., til social- og indenrigsministeren, og ministerens
svar herpå

3 Spm. om krav til detaljeringsgraden af skriftlig begrundelse ved afslag
på ansøgning om hjemmetræning, til social- og indenrigsministeren,
og ministerens svar herpå

4 Spm. om, hvilke ankemuligheder forældre vil have i det tilfælde, at en
kommune giver afslag på en ansøgning om hjemmetræning, til social-
og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå

5 Spm. om tidligere klagesager vedr. timetallet til hjemmeundervisning
og tildeling af tabt arbejdsfortjeneste, til social- og indenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå

6 Spm. om der skal ske en individuel vurdering af timetallet til hjemme-
undervisning, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar
herpå

7 Spm. om faglige ressourcepersoner, der bistår med vejledning af per-
sonalet i barnets daginstitution m.v., til social- og indenrigsministeren,
og ministerens svar herpå

8 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/3-2016 fra foreningen
Hjernebarnet, til social- og indenrigsministeren, og ministerens svar
herpå
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