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Taastrup 10. februar 2017 

 

Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service m.fl.  

 

Dansk Rehab Gruppe, DRG, takker for muligheden for at bidrage til høringen af udkast til forslag til 

lov om ændring af lov om social service m.fl. 

 

Nedenfor følger Dansk Rehab Gruppes bemærkninger primært til de dele af lovforslaget som vedrø-

rer hjælpemidler, §112 og §113 a og b samt bemærkningerne hertil.  

 

DRG bakker op om lovforslagets overordnede formål og bifalder aftaleparternes ambition om en ty-

deliggørelse af formålsbestemmelserne med øget vægt på rehabilitering og fremme af inklusion. 

DRG vil samtidig fremføre, at det overordnede formål altid må bero på konkrete og individuelle vur-

deringer af den enkelte borgers situation.  

 

Vi vil specielt fremhæve vores opbakning til de fremlagte ændringer ift. §113a og §113b. 

 

DRG deler aftaleparternes opfattelse af behovet for regelforenklinger og afbureaukratiseringer, som 

gavner alle parter. Ift. §113a vil vi fremføre behovet for en nærmere definition af hvordan ”enkle og 

entydige” sager i praksis vil blive fortolket.  

 

DRG vil på det varmeste bakke op om §113b om den nye mulighed i loven for kommunalbestyrelser 

til at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med mid-

lertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. DRG noterer sig dog, at en sådan støtte vil ske 

som naturalhjælp, hvilket betyder, at det frie produkt- og leverandørvalg sættes ud af kraft. DRG vil 

opfordre til at lovforslaget ændres, således at også borgere med et midlertidigt behov får det frie valg 

for produkter, på samme vilkår som alle andre borgere. 

 

Fra Dansk Rehab Gruppe stiller vi os til rådighed for en videre dialog omkring lovforslaget. 

 

Dansk Rehab Gruppe skal endvidere anmode om at blive tilføjet den eksisterende høringsliste med 

henblik på kommende høringer.  

 

Venlig hilsen  

 

Dansk Rehab Gruppe 

direktør Morten Rasmussen 

 

 
Morten Rasmussen, direktør for DRG, tlf.: 2738 7832, mr@rehabgroup.dk 

 

DRG repræsenterer ca. 80 medlemsvirksomheder indenfor hjælpemidler og velfærdsteknologi, der opererer på både det 

danske og udenlandske markeder. Branchens eksport udgør omkring 2/3 af den samlede produktion. DRG er ansvarlig 

for Health & Rehab Scandinavia, Skandinaviens største messe indenfor hjælpemiddelområdet.  
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