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1.0 Formål
Bevillingen af boligindretning skal medvirke til at gøre ansøgeren mere selvhjulpen og dermed
mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen, ligesom hjælpen også kan være med til at
lette andres arbejde i forhold til ansøgeren.

2.0 Lovgrundlag


Lov om socialservice § 116 om boligindretning



Socialministeriets vejledning nr. 6 af 5. december 2006

3.0 Indsatsen
3.1 Målgruppen for boligindretning?
Målgruppen er personer, som pga. et medfødt eller senere opstået handicap, en sygdom eller
en ulykkesskade, har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er af
indgribende karakter i den daglige tilværelse. Normalt vil lidelsen være en belastning for
personen resten af livet.

3.2 Hvilke kriterier indgår for tildeling af boligindretning?
Ifølge servicelovens § 116 stk. 1 skal der ydes hjælp til indretning af boligen, når indretningen
er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for ansøgeren. Ved ansøgning
om boligændring eller boligskift foretages en samlet vurdering af borgerens behov, og der
anlægges en helhedsvurdering af ansøgningen. Endvidere lægges der vægt på, at borgeren
kan klare sig selvstændigt.

3.3 Forudsætninger for at modtage hjælp til boligindretning
Tildeling af hjælp til mindre ændringer af den eksisterende bolig træffes på grundlag af en
ansøgning. Dette gælder også fjernelse af dørtrin.
Ved ydelser af hjælp til mere omfattende og bekostelige boligændringer, f.eks. hjælp til
etablering af elevator, lifte eller mindre om- eller tilbygninger, vil kommunen altid tage i
betragtning, om boligen er egnet til benyttelse gennem et længere tidsrum, og om udgifterne
ved ændringen anses for rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele. Der ydes ikke
hjælp til boligindretning, der har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller
modernisering af boligen.

3.4 Boligindretning
En boligindretning kan være alt, der er mur- og nagelfaste genstande, som f.eks.:


Udendørs faststøbt gelænder



Loftlift



Dør- og vinduesautomatik



Bidet med tørre- og skyllefunktion



Fjernelse af dørtrin



Trappelifte
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Elevator

Når der ydes hjælp til boligindretning i en ejebolig, yder kommunen ikke hjælp til reetablering.
Hvis det drejer sig om boligindretning i en lejebolig, yder kommunen som udgangspunkt
reetablering, hvilket aftales direkte med udlejer fra gang til gang.
3.4.1 Frit valg ved boligindretning
Er der tilkendt hjælp til en boligindretning, kan borgeren frit vælge materialer og autoriseret
håndværker til udførelse af boligindretningen. Borgeren vil få udgifterne refunderet; dog højst
med et beløb svarende til den pris, Ærø Kommune kan få udført boligindretningen for hos en
given autoriseret håndværker. Refusionen forudsætter, at kravspecifikationerne til den
bevilgede boligindretning er opfyldt.
Når der er bevilget trappelifte eller elevator, påhviler det borger selv at betale for det
lovpligtige eftersyn.
3.4.2 Allerede udført boligindretning
Der kan normalt ikke gives hjælp til boligindretning, som ansøgeren har iværksat inden
bevilling er givet.
3.4.3 Krav til ansøger
I forhold til retssikkerhedens § 11 kan Ærø Kommune anmode ansøgeren om:


At medvirke til at få de oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp
ansøgeren er berettiget til.



At lade sig undersøge af læge eller medvirke til en vurdering hos anden fagperson, som
kan være et led i sagsbehandlingen – f.eks. fysioterapeut for en gangtest.

4.0 Sagsbehandlingen
Sagsbehandlingstid
Ansøgeren vil blive kontaktet af den sagsbehandlende ergoterapeut inden for 5 hverdage, når
der er modtaget en ansøgning.
Der kan ikke opsættes en generel tidsramme for sagsbehandlingstid, dvs. hvornår en
ansøgning er færdigbehandlet, fordi det altid er en individuel og konkret sagsbehandling.
Råd og vejledning
I forbindelse med sagsbehandlingen ligger der en forpligtelse til at yde råd og vejledning til
ansøgeren om muligheden for at få bevilget en boligindretning eller om eventuelle muligheder
for anden hjælp enten som supplement eller i stedet for.
Ved behov for særlige rådgivningsindsatser benytter Ærø Kommune sig af specialrådgivningen
på Center for kommunikation og velfærdsteknologi, Region Syddanmark.
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5.0 Hvordan søges om boligindretning?
5.1 Ansøgning
Borgeren skal søge elektronisk om boligindretning via nemid på www.borger.dk.

6.0 Kontakt
Såfremt borgeren har brug for rådgivning og vejledning eller har spørgsmål ang.
boligindretning, kan hjælpemiddelkontoret kontaktes
Kontakt
Hjælpemiddelkontoret
Ældre-og Sundhedsområdet, Ærø Kommune
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 20 51 71 15
Daglig telefontid ml. kl. 8.30 – 9.30 (udenfor telefontiden kan der lægges en telefonbesked)
Mail: terapeuterne@aeroekommune.dk

7.0 Godkendelse
Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune Marts 2019.
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