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Vejledning om mulighed for
frit valg
af boligindretning efter Serviceloven § 116

Vejledning i frit valg i sag om boligindretning
I henhold til § 116 stk. 1 i Lov om Social Service om boligindretning har du ret til at benytte en anden håndværker end den, kommunen har valgt. Du har også ret til at vælge andre materialer end dem, kommunen har valgt. Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg på
boligindretningen, skal du have en skriftlig bevilling fra kommunen, før du iværksætter
ændringen.
Frit valg af håndværker
Det er en betingelse, at håndværkeren er faglært og momsregistreret. Det er dit ansvar at
sikre dette. Du kan højst få dækket udgifter svarende til den pris, som kommunen kunne
have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, kommunen har valgt.
Fakturaen fra håndværkeren, som du selv vælger, skal sendes og afregnes direkte med
kommunen. Du hæfter selv for din egenbetaling, som skal betales direkte til håndværkeren. Det skal fremgå af regningen til kommunen, at din eventuelle egen andel er trukket
fra.
Frit valg af materialer
Det er en betingelse, at de valgte materialer kan sikre, at boligindretningen tjener til at
gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig. Det er dit ansvar at sikre dette. Du har
mulighed for at søge råd og vejledning om dette hos din sagsbehandler.
Som udgangspunkt har du ejendomsretten til boligindretningen. I visse tilfælde vil kommunen dog indgå aftale med dig om tilbagelevering efter brug. Hvis du har benyttet dig at
retten til frit valg af materialer, har kommunen ikke pligt til at refundere de ekstra udgifter
til materialer, som du eventuelt har haft.
Frit valg af både håndværker og materialer
Hvis du både benytter dig af frit valg i forhold til håndværker og til materiale, skal det tydeligt fremgå af fakturaen til kommunen hvilke materialer, der er anvendt.
Reparation og vedligeholdelse
Du skal selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af boligindretningen, med mindre andet fremgår af bevillingen.
Retablering af boligindretning
Hvis kommunen har indgået aftale om retablering af boligindretning, og du har benyttet
dig af frit valg, har kommunen alene pligt til at foretage retablering i forhold til den boligindretning, som kommunen har ydet støtte til. Yderligere udgifter til retablering, som er
opstået som følge af dit frie valg, skal du selv afholde.
Hvis du bor til leje og vælger en anden håndværker end den kommunen har valgt, og
dette medfører en dyrere løsning end den, kommunen har bevilget, kan udlejeren nægte
lejeren at få foretaget ændringen, da der kun foreligger kommunegaranti i forhold til retablering for en del af beløbet. Hvis du som lejer vil benytte dig af frit valg, forudsætter
dette derfor, at du indgår en aftale med din udlejer.
Rådgivning og vejledning
Handicap og Ældre, Rådgivning og Visitation, Sagsbehandlende terapeuter, telefontid kl.
8 – 9. Afdelingen kan træffes på telefonnummer 7629 3863.

