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Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Revision af
hjemmetræningsordningen).
Tak for høringsmateriale. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har følgende
bemærkninger hertil:

Til 1. Indledning og baggrund
Det er anført, at aftalepartierne er enige om, at der i” dag er udfordringer med de kommunale
sagsbehandlingstider, og at kommunalbestyrelsen bør have særligt fokus på at sikre en hurtig
sagsbehandling.”
For at sikre den hurtige sagsbehandling foreslår DUKH, at der i § 32 a fastsættes en frist for, hvornår der
senest skal være truffet afgørelse efter § 32a (på samme måde som i § 50, stk. 7, vedrørende § 50undersøgelse).

Til § 32 a, stk. 5
På side 18 er det anført, at kommunen altid skal vurdere, om der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste ud over de
timer, der hjemmetrænes, og at dette også gælder, hvis antallet af timer, der hjemmetrænes, er blevet sat
ned, fordi barnet eller den unge både hjemmetrænes og hjemmeundervises.
Endvidere fremgår det af side 19, at et barn kan hjemmeundervises og hjemmetrænes på fuld tid med den
konsekvens, at der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid.
DUKH foreslår, at det præciseres, om ovennævnte også gælder i den situation, hvor barnet ikke
hjemmeundervises, men undervises i skolen.
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DUKH er en selvejende institution under Socialministeriet. Vi skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap gennem information og rådgivning.

Det fremgår af punkt 2.1.2., at begrebet ”hjemmetræning” foreslås tilføjet i lovteksten. DUKH foreslår i tråd
hermed, at ordlyden af § 32 a, stk. 5 ændres til følgende:
”Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der
forsørger og hjemmetræner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.” (den foreslåede ændring er understreget)

Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Karen Møller Christensen
Jurist
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