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Social- og Indenrigsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
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Høringssvar fra KL til udkast til bekendtgørelse og vejledning 
om hjemmetræning 

KL har den 3. maj 2016 modtaget udkast til revideret bekendtgørelse og 
vejledning vedr. servicelovens § 32 a om hjemmetræning i høring. Det 
har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden hø-
ringsfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil frem-
sende eventuelle endelige bemærkninger, når sagen har været politisk 
behandlet. 

Kommentarer til bekendtgørelsen 
Jf. Lov om ændring af lov om socialservice, L 117 (revision af hjemme-
træningsordningen) fremgår det af den nye § 32 a, stk. 2, at sundheds-
faglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling 
eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behand-
ling, ikke kan godkendes som en del af hjemmetræningen. 

Det er et væsentligt element i den nye lov, som bør lægge til grund for 
kommunernes administration af hjemmetræningsordningerne, som for-
venteligt vil tage udgangspunkt i bekendtgørelsen. Derfor foreslår KL, at 
formuleringer svarende til § 32 a, stk. 2 indskrives i bekendtgørelsens § 
3, f.eks. som et nyt stk. 7, hvorefter forslaget om stk. 7 bliver til et nyt stk. 
8. 

I udkastet til bekendtgørelsens § 6, stk. 4 står der, at kommunalbestyrel-
sen kan anmode forældrene om at tilbagebetale uforbrugte midler. Det 
fremgår imidlertid ikke, hvorvidt forældrene er forpligtede til at tilbagebe-
tale, hvis kommunen anmoder om dette. 

Men henblik på at tydeliggøre reglerne og undgå uhensigtsmæssige dis-
kussioner mellem forældre og kommunen foreslår KL, at det bør fremgå 
eksplicit, at forældrene er forpligtede til at tilbagebetale, hvis kommunen 
anmoder om tilbagebetaling af uforbrugte midler. 

Kommentarer til vejledningen 
I vejledningens punkt 149 beskrives det, at udgifter til transport af børn til 
og fra særlige dagtilbud samt udgiften til forældrenes transport i forbin-
delse med behandlingsmøder i nogle tilfælde afholdes af det særlige dag-
tilbud. 
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KL anbefaler, at det præciseres og uddybes i vejledningen, hvilke særlige 
tilfælde der kan være tale om, herunder i hvilke tilfælde det særlige dag-
tilbud ikke skal afholde de omtalte udgifter til transport. Det er et punkt, 
som KL ofte får spørgsmål på fra kommunerne, hvilket tyder på, at der er 
et vejledningsbehov. 

I vejledningens punkt 154 er det nævnt, at der ikke fra kommunal side 
kan stilles krav om, at effekten af hjemmetræningen skal være af en vis 
størrelse. Videre står der følgende: 

"Effekten af hjemmetræningen må dog ikke være mindre, end hvis barnet eller 
den unge havde fået hjælpen i et særligt tilbud efter serviceloven, idet hjemme-
træningen i så fald ikke imødekommer barnets eller den unges behov. " 

Det vil sige, at kommunen skal meddele et afslag på ansøgning om hjem-
metræning, hvis en sådan situation foreligger. 

KL skal påpege, at det ofte vil være umuligt for kommunerne at vurdere 
den potentielle eller endelige effekt af hjemmetræningen, sammenlignet 
med et særligt tilbud. Ofte ønsker forældrene at anvende alternative træ-
ningsmetoder, hvor effektmålingen må baseres på oplysninger fra den el-
ler de personer, der udbyder træningsmetoden. 

Da kommunerne ikke har mulighed for at efterprøve disse oplysninger, 
anbefaler KL, at vejledningen indeholder konkrete anbefalinger til, hvor-
dan kommunerne kan få metodernes effekt kvalificeret og dermed kan fo-
retage den i vejledningen beskrevne sammenligning mellem effekten ved 
en kommunal indsats og hjemmetræningen. 

I vejledningens punkt 156 fremgår det at kommunalbestyrelsen i hver en-
kelt hjem metræningssag skal udpege den sundhedsfaglige person, som 
vil skulle bidrage med en vurdering af de fysiske, sundhedsfaglige ele-
menter i træningen. KL mener, at det er urealistisk, at de sundhedsfag-
lige kompetencer i den enkelte sag vil kunne dækkes ind af &I person. 

Derfor mener KL, at teksten igennem hele punkt 156 bør justeres, så det 
ikke ser ud som om, at det er et krav, at det er &I person. Det handler om 
at inddrage de rette kompetencer mere end at det er &I person, der be-
sidder samtlige kompetencer. 

I punktet henvises der til "den kommunale sundhedsperson". KL mener, 
at denne formulering bør ændres. Det bør således være en mulighed for 
kommunen at rekruttere ekstern og/eller privat ikke-kommunal sundheds-
faglig ekspertbistand, hvis kommunen vurderer, at det er relevant i den 
enkelte sag. 

I vejledningens punkt 157 beskrives kommunalbestyrelsens opgave i for-
bindelse med tilsyn af hjemmetræningsordninger. I det sjette og syvende 
afsnit under punktet beskrives kommunalbestyrelsens vurdering af hjem-
metræning af børn i den skolepligtige alder. KL støtter ordlyden i disse 
afsnit, og foreslår, at der tilføjes lignende afsnit under punkt 153, som 
vedrører godkendelse af hjemmetræningen. 
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Vejledningens punkt 157 c omhandler præciseringen i bekendtgørelsens 
§ 5 om, at der ikke kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 
som følge af hjemmeundervisning. KL foreslår, at teksten ændres, da de 
aktuelle formuleringer sår tvivl om, hvordan bekendtgørelsens § 5 skal 
forstås. Det er således ikke tydeligt nok, at hjemmetræning og tabt ar-
bejdsfortjeneste på fuld tid efter en konkret og individuel vurdering vil 
kunne fortsætte, samtidig med, at barnet hjemmeundervises. 

Teksten strider dog samtidig til dels med de aktuelle formuleringerne un-
der punkt 157 om tilsyn (jf. ovenfor), hvor det tydeliggøres, at der kan 
være behov for at reducere omfanget af hjemmetræningen, når et barn 
når den skolepligtige alder. 

KL foreslår derfor, at det i afsnit 157 c tilføjes, at en hjemmetræningsord-
ning og tabt arbejdsfortjeneste i forhold til et barn i den skolepligtige alder 
kun bør fortsætte uændret i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vur-
derer, at barnet er i stand til både at modtage hjemmetræning i uændret 
omfang og undervisning sideløbende. 

I udkastet til vejledning, punkt 157 d fremgår det, at kommunalbestyrel-
sen ikke kan vælge at yde hjælp til nødvendige træningsredskaber som 
udlån. KL stiller sig undrende overfor, hvorfor der er uvilje imod at kom-
munerne gives mulighed for at bevilge træningsredskaberne som udlån. 
Hvis det indføres som en mulighed, vil det dels betyde, at kommunen vil 
få mulighed for at genbruge træningsredskaberne, dels betyde at kom-
munen vil kunne indkøbe træningsredskaberne til en bedre pris via evt. 
indkøbsaftaler, og dermed nedbringe udgiftens størrelse. 

Redskaberne står samtidig til rådighed for forældrene, som derfor ikke 
mister noget ved en udlånsordning. Det er svært at forstå, at kommu-
nerne skal bevilge redskaberne til eje, også henset til at der ofte vil være 
tale om brug i en afgrænset periode. 

KL kan ikke umiddelbart se, at L 117 udelukker udlån. KL stiller derfor 
spørgsmålstegn ved, om bekendtgørelsen og vejledningens indskrænk-
ning til kontant ydelse har hjemmel i loven. KL anbefaler, at reglerne i be-
kendtgørelsen ændres, så det bliver muligt for kommunalbestyrelsen at 
yde redskaber som udlån, hvis det vurderes, at redskaberne vil kunne an-
vendes af forældrene til at træne barnet eller den unge, jf. det trænings-
program, som forældrene er godkendt til at følge. 

Med venlig hilsen 

Tina Wahl 
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