
 

 

 

 
 
 
 
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om rets-
sikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven og om ophæ-
velse af lov om forebyggende hjemmebesøg m.v. (Afbureaukratisering på det soci-
ale område, ny formålsbestemmelse i serviceloven m.v.) og forslag til lov om æn-
dring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge og lov om ændring 
af lov om folkeskolen (Afbureaukratisering) 
 
Indenrigs- og Socialministeriet har den 11. februar 2009 sendt lovudkastet, der vedrører 
afbureaukratisering på det sociale område og ny formålsbestemmelse i serviceloven, i hø-
ring.  
 
Ergoterapeutforeningen er positivt stemt over for regeringens forsøg på afbureaukratisering 
af den offentlige sektor. Ergoterapeutforeningen har følgende bemærkninger til lovudkastet. 
 
Forenkling af regler om hjemmetræning (handicap) 
Reglerne om hjemmetræning er reguleret i servicelovens § 32. Hjemmetræning kan bevilges 
til forældre, som selv ønsker at træne deres barn eller ung, der har en betydelig funktions-
nedsættelse. Ergoterapeutforeningen støtter op om regeringens ønske om at forenkle reg-
lerne om hjemmetræning, således at det i højere grad er op til den enkelte kommune at 
organisere udredning og visitation i forbindelse med bevilling af ydelser efter servicelovens § 
32.  
 
Grundlæggende mener Ergoterapeutforeningen, at lovgiver bør gøre sig baggrunden for ind-
førelsen af hjemmetræning klart, nemlig at ønsket fra forældreside også er drevet af afmagt 
over for de alt for ringe træningstilbud, som børnene og deres familier mødes med. Det er 
ganske naturligt, at mange forældre ikke vil acceptere de forhold og derfor vælger alternati-
ver, men hjemmetræning af barnet skal ikke være en flugt fra det offentlige tilbud. Det er 
ikke hverken ønskværdigt eller muligt alene at have et offentligt tilbud, der er betinget af 
forældrenes aktivitet.  
 
Ergoterapeutforeningen undrer sig dog over, at det fortsat er et sagsbehandlingskrav, at 
barnets eller den unges funktionsevne, behov og trivsel, forældrenes ressourcer og familiens 
samlede situation skal være udredt og beskrevet i form af en børnefaglig undersøgelse, jf. 
servicelovens § 50. selvom det fremgår af love, at en § 50-undersøgelsen skal gennemføres 
så skånsomt, som forholdene tillader og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsi-
ger.  
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Derudover vil Ergoterapeutforening i denne forbindelse gøre opmærksom på, at man i 2009 
har gjort det obligatorisk for kommunerne at gennemføre § 50-undersøgelser til børn og 
unge med handicap, der har behov for træning af længere varighed efter § 52, stk. 3, nr. 
10. Foreningen har ved flere lejligheder gjort Social- og Indenrigsministeriet opmærksom 
på, at det svarer til at skyde gråspurve med bureaukratiske kanoner, at der skal gennemfø-
res socialfaglige undersøgelser af forældreevne og socioøkonomiske forhold, fordi et barn 
har brug for ergo- eller fysioterapeutisk træning i mere end tre måneder.  
 
Ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg (ældre) 
Med lovudkastet foreslår regeringen, at kommunalbestyrelsernes forpligtelses til at tilbyde 
forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år ændres fra den nuværende ordning med 
krav om to årlige hjemmebesøg til en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at tilbyde ét 
årligt hjemmebesøg. Ergoterapeutforeningen mener, at det er glædeligt, at de forebyggende 
hjemmebesøg fastholdes som et lovkrav. Da forebyggende hjemmebesøg er med til 
at vedligeholde ældre mennesker som aktive og selvhjupne i dagligdagen, ligesom behovet 
for hjemmehjælp og plejehjem mindskes ved målrettede gentagne besøg.  
 
Endvidere finder foreningen det positivt, at bestemmelserne om forebyggende hjemmebesøg 
indsættes i lov om social service, således at man sætter lovgivningsmæssige rammer, der 
understøtter, at kommunalbestyrelserne sammentænker den forebyggende indsats med et 
primært socialt sigte til ældre. Det vigtigste for foreningen er, at bestemmelserne fra lov om 
forebyggende hjemmebesøg til ældre overføres til lov om social service.  
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