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Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 
 
 
1. Sundhedsloven 
 
Behandling 

§ 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, 
fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den 
enkelte patient. 

§ 57. Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende 
sundhedspersoner efter afsnit V. 

§ 79. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit 
sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse. Bestemmelserne om sygehusbehandling i afsnit VI 
omfatter også diagnostiske undersøgelser til brug for alment praktiserende læger, jf. § 60, og 
praktiserende speciallæger, jf. § 64. 
 
Genoptræning 

§ 84. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en 
genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter 
udskrivning fra sygehus. 

§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra 
sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale 
træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at 
etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre 
kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at 
vælge mellem genoptræningstilbud. 

§ 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren 
efter lægehenvisning. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter 
lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler 
herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. 

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om 
patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud. 

§ 140 b. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen tilbyder 
anden behandling end nævnt i § 140 a. 

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1. 
 
 
2. Lov om social service: 
 

Rådgivning og vidensudvikling 

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk 
sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i 
familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til 
enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal 
også omfatte vordende forældre. 

Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage 
denne anonymt og som et åbent tilbud. 
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller 
en ungs særlige behov for støtte, tilbyde 

1) konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold og 
2) rådgivning om familieplanlægning. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og 

unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. 
Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn 
under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, 
inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er 
konstateret. 

Stk. 6. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen. 
 

Børn og unge 

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres 
familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges 
udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende 
arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at 
sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for 
børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, 
vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. 

Stk. 3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen 
udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den indsats, der iværksættes efter denne lov over for 
børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, 
sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes over for de samme børn og unge efter anden 
lovgivning. 

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan 
tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre 
tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene 
i hjemmet, jf. stk. 6-8. 

Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om 
inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om 
fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud 
til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov 
for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller 
fritidshjem efter dagtilbudsloven. 

Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om forældrebestyrelser i 
særlige dagtilbud. 

Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud 
og egenbetaling for ophold i de særlige dagtilbud. 

Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen 
under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen efter 
stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og 
forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter 
dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for 
barnet. 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 
til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. 

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene 
træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, 
hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt. 
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Stk. 9. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, 
herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om 
træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. 

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud 
til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har 
et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der 
er nævnt i §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven. 

Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud 
og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. 

§ 39. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et supplerende tilskud til forældre, der modtager 
orlovsydelse til børnepasning, jf. lov om børnepasningsorlov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der 
kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddene, der maksimalt kan udgøre 35.000 
kr. årligt. Tilskuddene kan fastsættes, så de varierer med barnets alder. 

Stk. 3. For beskæftigede orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige 80 
pct. af den hidtidige indtægt. For beskæftigede dagpengeberettigede orlovshavere skal tilskuddet og 
orlovsydelsen dog tilsammen mindst udgøre et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som 
orlovshaveren ville være berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre tilskuddet hermed overstiger størrelsen af det tilskud, der er 
fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2. 

Stk. 4. For ledige orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb 
svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren var berettiget til ved fuld ledighed 
umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Stk. 5. For ledige orlovshavere, hvis grundlag for orlovsydelse er modtagelse af kontanthjælp, kan 
tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb svarende til den kontanthjælp, som 
orlovshaveren ville være berettiget til efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. 

Stk. 6. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for modtagelse af orlovsydelse til 
børnepasning. 

§ 40. Kommunalbestyrelsen giver et særligt supplerende tilskud til enlige forældre, der 
1) er beskæftigede som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, 
2) har børn i alderen fra 24 uger og indtil det fyldte 5. år, som kommunalbestyrelsen ikke kan anvise 
plads i et dagtilbud, jf. §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven, og 
3) vælger børnepasningsorlov med orlovsydelse, jf. lov om børnepasningsorlov. 
Stk. 2. Der kan alene udbetales særligt supplerende tilskud til den af forældrene, barnet bor mest hos. 

Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre, udbetales særligt supplerende tilskud alene til den af 
forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret. 

Stk. 3. Det særligt supplerende tilskud efter stk. 1 udgør forskellen mellem orlovsydelsen og 
kontanthjælpens forsørgersats, jf. lov om aktiv socialpolitik § 25. 

Stk. 4. Det særligt supplerende tilskud og orlovsydelsen tilsammen kan ikke overstige 80 pct. af den 
hidtidige indtægt. 

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen efter § 39 giver et supplerende tilskud, der er højere end eller lig 
med tilskud efter stk. 1, udbetales alene tilskud efter § 39. Hvis det særligt supplerende tilskud efter stk. 
1 er højere end tilskud efter § 39, udbetales alene tilskud efter stk. 1. 

Stk. 6. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for, at modtageren modtager 
orlovsydelse til børnepasning. 

§ 41. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af 
et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende 
kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den 
nedsatte funktionsevne. 

Stk. 2. Til dækning af merudgifter beregnes en merudgiftsydelse, der fastsættes med udgangspunkt i 
et månedligt standardbeløb på 2.424 kr. Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov og 
udbetales med en eller flere ottendedele af standardbeløbet. Merudgiftsydelsen kan tildeles med mere 
end ét standardbeløb. 

Stk. 3. Merudgiftsydelsen udgør mindst 1/8 af standardbeløbet nævnt i stk. 2. Der skal 
sandsynliggøres merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før 
merudgiftsydelsen kan komme til udbetaling. 
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Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til 
pasning m.v. følges. 

Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke 
udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor. 

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i 
hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig 
konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest 
hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. 

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 
nævnte børn, som er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets 
hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en 
nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det mest 
hensigtsmæssige for barnet. 

Stk. 3. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 
27.500 kr. om måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt 
arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 
10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige 
arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-
bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-
bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. 

Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om beregning og regulering af tabt 
arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder om beregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og 
efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af ATP-bidrag. 

§ 43. I tilfælde af ledighed skal kommunalbestyrelsen give en særlig supplerende ydelse til personer, 
der modtager hjælp efter § 42, i op til 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden 
indtræffer. Betingelserne for udbetaling af ydelsen er, at personen 

1) er arbejdsløshedsforsikret, 
2) ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 
3) ikke er selvforskyldt ledig, 
4) ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og 
5) ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give den særlige supplerende ydelse uden hensyn til modtagerens 

og ægtefællens indtægts- og formueforhold. 
Stk. 3. Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb, jf. § 50, stk. 1, i lov om 

sygedagpenge. Ydelsen kan dog højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af personens 
arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde. 

Stk. 4. Den særlige supplerende ydelse nedsættes med det beløb, som den ansatte eventuelt 
modtager fra arbejdsgiveren eller fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af 
ansættelsen. 

Stk. 5. Kommunen skal indbetale ATP-bidrag af den særlige supplerende ydelse efter lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen 
skal betale 2/3 af bidraget. Social- og integrationsministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets 
Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte regler om bidragsbetaling. 

Stk. 6. Kommunen skal indbetale bidrag til den særlige pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 3, i lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension til den særlige pensionsopsparing af den særlige supplerende ydelse. 
Social- og integrationsministeren skal efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en 
bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om bidragsbetaling og indberetning. Indbetales 
opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension tilsvarende anvendelse. 

§ 44. Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende 
børn, der har behov herfor. 

§ 45. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 
og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter 
§ 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7. 
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Stk. 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1, har ret til selv at udpege en person til at 
udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. 

Stk. 3. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er 
berettiget til ledsagelse efter stk. 1. 

Stk. 4. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal 
fastsætte retningslinjer herfor. 

Stk. 5. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til 
ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen 
efter anmodning fra modtageren. 

Stk. 6. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for 
ledsageordningen. 

§ 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse 
børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt 
voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges 
bedste og skal have til formål at 

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til 
voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 
2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at 
indgå i sociale relationer og netværk, 
3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 
4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 
5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. 
Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og 

afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund 
af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. 

Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges 
synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. 
Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med 
dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold 
tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge. 
 
 
Socialpædagogisk bistand 

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til 
udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 
 
 
Genoptræning og vedligeholdelsestræning 

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse 
forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til 
personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har 
behov herfor. 
 
 
Hjælpemidler og forbrugsgoder 

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte 

leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages 
repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. 

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har 
indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som 
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kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får 
udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have 
erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, 
kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til 
prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis 
kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det 
hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. 

Stk. 5. Når en ansøger, der er fyldt 18 år, vælger en anden leverandør end den, som 
kommunalbestyrelsen anviser, ydes et tilskud på indtil kr. 5.607 pr. høreapparat, hvis ansøgeren er 
henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Tilskuddet omfatter 
høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere 
end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der udleveres fra en godkendt leverandør. 

Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i en bekendtgørelse regler om sikring af 
kvaliteten af ydelserne hos private høreapparatleverandører, herunder regler om godkendelse af private 
leverandører og opkrævning af betaling for omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af 
godkendelse. 

Stk. 7. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om 
1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse, 
2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et 
hjælpemiddel, 
3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse, 
4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden 
for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og 
5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud. 

§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 
1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. 

Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. 
Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. 
Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er 

dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig 
indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. 

Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte 
funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. 

Stk. 6. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 
1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 
2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et 
forbrugsgode. 

§ 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. Social- og integrationsministeren 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. Social- og integrationsministeren 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. 
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§ 117. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed. 
 
 
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 

§ 118. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder 
uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når 

1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et 
fuldtidsarbejde, 

2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og 

3) kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den 
pågældende person, der passer den nærtstående. 
Stk. 2. Personen skal ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Lønnen udgør 16.556 kr. 

om måneden. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i lønnen, mens 
arbejdsgiveren betaler 8 pct. af lønnen. 

Stk. 3. Personen kan ansættes i indtil 6 måneder med henblik på at passe den nærtstående. 
Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Pasningen kan 
opdeles i perioder af hele måneder. Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov til pasning af 
en nærtstående, kan pasningen opdeles i kortere perioder. Pasningen kan deles af flere personer, hvis de 
alle opfylder betingelserne for ansættelse efter stk. 1. 

Stk. 4. Hvis to eller flere personer deles om pasningsordningen, kan den samlede aflønning ikke 
overstige den aflønning, der nævnes i stk. 2. Lønnen udbetales forholdsmæssigt i forhold til delingen af 
pasningsordningen. 

Stk. 5. Der kan ydes én pasningsordning til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. 
Samme nærtstående kan dog blive omfattet af pasningsordningen igen, hvis der tilstøder den 
pågældende en anden lidelse eller funktionsevnenedsættelse som anført i stk. 1, og hvis betingelserne i 
øvrigt er opfyldt. 

Stk. 6. Der indgås en ansættelsesaftale mellem personen og kommunalbestyrelsen, hvor de nærmere 
vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder angivelse af, hvem den nærtstående 
er, periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler m.v. Hvis ansættelsen på grund af 
undskyldelige omstændigheder afbrydes i ansættelsesperioden, udbetaler kommunen løn til den ansatte i 
1 måned efter udgangen af den måned, hvor ophøret finder sted. Såfremt personen får et andet 
forsørgelsesgrundlag inden for denne periode, bortfalder kommunens forpligtelse. 
 

3. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand 

§ 2. Specialpædagogisk bistand til elever i grundskolen og 10. klasse omfatter: 
1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning 
for elevens udvikling. 
2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med 
undervisningen af eleven. 
3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til 
elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand 
undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov. 
4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller 
begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. 
5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse 
med skolegangen. 
6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning. 
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