Ældrerådet i Lejre Kommune
15. maj, 2018.
J.nr. 18/3039

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
Att.: Overassistent Janie Bitsch
Sekretariat & Jura
Ældrerådet har modtaget kommunens e-mail af 16.4.2018 bilagt høringsbrev af samme dato angående
høring af ”Revision af Serviceloven § 113 a og b om hjælpemidler og forbrugsgoder “ .
Ældrerådet har gennemgået og drøftet revision af servicelovens § 113 a og b om hjælpemidler og
forbrugsgoder, og protokoludskrift fra SSÆ`s møde den 11.4.2018, om udvalgets indstillinger til de
foreslåede ændringer.
Ændringerne i serviceloven betyder at Kommunalbestyrelsen kan beslutte følgende.
1. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager afkorte ventetid til bevilling af hjælpemidler og
forbrugsgoder udelukkende ved tro-og-love-erklæringer fra borgerne
2. Borgeren kan få repareret sit hjælpemiddel hos en hvilken som helst forhandler for at undgå
ventetid i kommunen
3. Borgeren kan låne hjælpemidler og forbrugsgoder midlertidigt for at kunne bevare sin tilknytning til
arbejdsmarkedet, uddannelse eller sociale relationer for at undgå at blive socialt isoleret.
Ældrerådet har noteret sig at en del af SSÆ udvalget indstiller at nuværende praksis og arbejdsgange
forbliver uændret vedrørende pkt. 1 og 2.
Vedrørende pkt. 3 indstilles det at ændringerne i serviceloven følges .
Ældrerådets bemærkninger til pkt. 1 og 2
Det er vigtigt at fastholde nuværende praksis begrundet i kort ventetid på bevilling af hjælpemidler og
forbrugsgoder. Ligeledes er Individuel og faglig vurdering af behovet ,vejledning til borgerne om brug af
hjælpemidlet , samt evt. tilpasning af hjælpemidlet vigtig.
Kravet om at det er obligatorisk at anvende digital selvbetjening ved ansøgning om hjælpemidler ( § 112 a)
kan yderligere skabe problemer ved evt. indførelse af tro og love erklæringer.
Det er vigtigt at nuværende praksis og arbejdsgange vedrørende reparation af hjælpemidler med kort
ventetid, og mulighed for akut hjælp fastholdes, ligesom der skal kunne stilles erstatningshjælpemiddel til
rådighed ved evt. ventetid på reparation.
Vedrørende pkt. 3 er Ældrerådet enige i at det giver god mening at følge ændringen i serviceloven, af
hensyn til borgerens samlede livskvalitet.
Med venlig hilsen
Kirsten Kornval
Formand for Ældrerådet
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