ORIENTERING OM FRIT VALG VED BOLIGÆNDRINGER EFTER
SERVICELOVEN

Boligændringer

FRIT VALG VED BOLIGÆNDRINGER

ANSØGNING OM BOLIGÆNDRINGER

Du kan søge om en boligændring ved at henvende dig til Myndighed eller ved at udfylde
et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside.
BEVILLING AF BOLIGÆNDRINGER

Visitationen vurderer dit behov for boligændring og giver dig besked om udfaldet af
vurderingen. Bevilges ændringen, får du at vide, hvordan den vil blive udført, hvilket
materialer der vil blive brugt og navnet på den håndværker, som Myndighed har valgt
som leverandør efter at have indhentet tilbud.
FRITVALGSORDNINGEN

Bevilgede boligændringer er omfattet af Fritvalgsordningen jf. Lov om Social Service
§116, stk. 1
Ordningen giver dig mulighed for at vælge en anden håndværker end den, Myndighed
har valgt. Det er en betingelse at håndværkeren er faglært og momsregistreret.
Det er også muligt at vælge andre materialer end dem som kommunen har anvist.
Hvis du vil bruge Fritvalgsordningen, skal du give Myndighed besked senest 5 dage
efter, at du har modtaget skriftlig bevilling.
Du skal selv betale eventuelle merudgifter ved at bruge en anden håndværker eller
andre materialer.
I tilknytning til at en bevilget boligændring udføres, har du mulighed for at få udført
yderligere boligændringer for egen regning.
Inden en boligændring efter Fritvalgsordningen sættes i værk, skal Myndighed vurdere,
om standarden i det tilbud du selv har valgt, svarer til det der er bevilget.
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Myndigheds bevilling gælder som udgangspunkt i tre måneder, der regnes fra
bevillingsdatoen.
BETALING AF HÅNDVÆRKER VED FRITVALGSORDNINGEN

Du skal oplyse håndværkeren om, at regningen skal deles i to således, at du får en
faktura på egenbetalingen, og Myndighed får en faktura på det bevilgede beløb.
Det skal fremgå af fakturaen til Myndighed, at egenbetalingen er fratrukket og
momsbeløbet skal være anført.
VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Når en bevilget boligændring er udført, har du ejendomsretten over den. Som
udgangspunkt er det derfor også dig, der skal betale almindelig reparation og
vedligeholdelse af den.
REETABLERING

Kommunen reetablerer ikke boligændringer i ejerboliger ved fraflytning.
I lejeboliger er der mulighed for reetablering ved fraflytning, hvis kommunen har givet
garanti for det i bevillingen.
Da kommune kun kan garantere reetablering i forhold til den bevilgede boligændring,
kan udlejer nægte, at en anden eller dyrere løsning efter Fritvalgsordningen bliver
udført.
KLAGEVEJLEDNING

Du kan klage over kommunens afgørelse.
Myndighed skal have modtaget klagen – mundtligt eller skriftligt – inden fire uger fra du
har modtaget afgørelsen.
Hvis kommunen efter revurdering ikke kan give dig medhold, sendes klagen videre til
Det Sociale Nævn.
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Telefontid hverdage kl. 9.00 – 12.00
Telefon 47 35 19 30
Skriv sikkert til Myndighed
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