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ALTERNATIVET: BRED AFTALE OM HJEMMETRÆNING PÅ PLADS
”Jeg er glad for, at vi nu har fået en aftale i hus, der vil forenkle
hjemmetræningsordningen, så vi tilgodeser familier med hjerneskadede børn,”
siger socialordfører Torsten Gejl (Å).
Fredag faldt en aftale om den såkaldte hjemmetræningsordning endeligt på plads.
Hjemmetræningsordningen giver forældre til børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne ret
til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt ret til økonomisk støtte til træningsredskaber, kurser,
hjælpere m.v. Det er der ikke ændret ved, men den nye aftale betyder, at ordningen bliver
nemmere at administrere, forklarer socialordfører Torsten Gejl (Å).
”Vi har haft et langt forhandlingsforløb, hvor alle partier har arbejdet for at forbedre aftalen, og jeg
synes, at arbejdet har båret frugt på afgørende punkter. Den sikrer blandt andet, at forældrene og
kommunerne kan aftale en fast refusionssats i stedet for, at de kæmper fra bon til bon,” siger
Torsten Gejl og fortsætter:
”Herudover så betyder aftalen, at der vil blive ført færre tilsyn med hjemmetræningen i tillid til, at
familierne varetager træningen på kvalificeret og ansvarlig vis. Dermed bliver det også nemmere
for kommunerne at administrere ordningen, idet sagsbehandlingen kan nedbringes markant,” siger
Torsten Gejl.
Ordningen, der får gode evalueringer fra forældre, og har påviselige gode resultater for børnene,
vil blive evalueret efter to år, hvilket giver mulighed for at følge op på aftalen og sikre, at den
fungerer efter hensigten, forklarer Torsten Gejl:
”Det vigtigste er, at det her virker for forældre og børn. Det er selvfølgelig en utroligt svær situation
at opdage, at man har et stærkt hjerneskadet barn, og det skal muligheder for støtte selvfølgelig
afspejle. Derfor er det helt rigtigt at give forældrene mulighed for at gå fuldt og helt ind i at hjælpe
deres børn,” afslutter Torsten Gejl.
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