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Boligændringer SEL § 116
Hvilke aktiviteter
indgår i standarden

Økonomisk støtte og vejledning vedrørende boligindretning og
boligskift.

Hvad er lovgrundlaget
for standarden

Serviceloven § 116
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer
med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er
nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den
pågældende.
Stk. 2.
En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende
ønsker at benytte en anden håndværker end den, som
kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen
udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb
svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført
boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt.
På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som
kommunalbestyrelsen har anvist.
Stk. 3.
Socialministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk.
2 til at vælge håndværker og materialer i forbindelse med tilkendelse af
hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om
muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og
aftale om reetablering og betingelserne herfor.
Stk. 4.
I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er
tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan
kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse
af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises
anden bolig, som dækker den pågældendes behov.
Stk. 5.
Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk.
4, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning
efter § 96.
Stk. 6.
Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler
om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales,
herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres
ved pant i ejendommen.

Hvem kan modtage
standarden?

Børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som
følge af ulykkesskader.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Boligændringer vedrører mur og nagelfaste genstande.
Der foretages en konkret, individuel vurdering.
Som udgangspunkt er der ikke udgifter for borgeren i forbindelse med
en bevilget boligændring. Reparation, vedligeholdelse og udskiftning af
boligændring påhviler normalt borgeren.
Der kan gives hjælp til boligændring i ansøgers hjem, hvilket også er
gældende for lejede boliger herunder også ældreboliger.
Hvis ansøger bor i lejebolig/andelsbolig skal der indgås aftale med ejer
om eventuel reetablering ved fraflytning.

Andre særlige
forhold/afledte forhold

Der er frit valg med hensyn til, hvilken leverandør, der skal udfører
opgaven, dog højst med et beløb svarende til kommunens bedste og
billigste indhentede tilbud.
Ved ejerbolig kan som udgangspunkt ikke gives tilsagn om udgifter til
reetablering.
Der kan ikke ydes hjælp til boligændringer, der har karakter af
almindelig vedligeholdelse, modernisering eller istandsættelse.
Ligeledes vil der normalt ikke kunne ydes hjælp til boligindretning, der
er iværksat inden der foreligger en bevilling.

Dokumentation

Fagsystem.

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven

Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk

Klagevejledning

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4
uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for
at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold
sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen
videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.
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