Information om frit valg
på boligindretningsområdet

Frit valg
Pr. 01.10.2010 har du, ved bevilling af en boligindretning, mulighed for at
vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt, og du har
ligeledes mulighed for at vælge andre materialer end dem, som kommunen
har anvist.
Hvis du benytter dig af adgangen til frit valg, skal du selv lade boligindretningen udføre, og du vil få udgifterne hertil dækket, dog højst med det
beløb, som kommunen kunne have fået udført boligindretningen for. Hvis
du vælger andre materialer til udførelse af boligindretningen, end dem som
kommunen har anvist, vil du højst få dækket det beløb, som kommunens
anviste materialer ville have kostet.
Er du lejer, bor i en andelsboligforening eller ejerforening, skal du være opmærksom på, at du skal indgå en aftale med udlejeren, andelsbolig- eller
ejerforeningen, før du benytter dig af fritvalgsordningen, idet der kan være
særlige vilkår for reetablering.
Det er en betingelse for at modtage støtten fra kommunen, at den håndværker som du har valgt er faglært og momsregisreret og at de materialer
du vælger lever op til bevillingens krav.

Reparation og vedligeholdelse
Som udgangspunkt påhviler det dig selv, at afholde udgifter til almindelig
reparation og vedligeholdelse af boligindretningen.

Tilbagelevering
Som udgangspunkt får du ejendomsretten til boligindretningen, og der er
således ingen tilbagelevering efter endt brug.
I særlige tilfælde kan kommunen indgå en aftale om tilbagelevering efter
endt brug. I disse tilfælde, og såfremt du har valgt dyrere materialer end
dem kommunen har anvist, får du ikke refunderet disse merudgifter.

Reetablering
Kommunen betaler i nogle tilfælde udgifterne til at bringe boligen tilbage i
den stand, den havde inden boligindretningen. Det vil fremgå af den enkelte
bevilling i hvilken grad reetablering betales af kommunen.

Hvordan kommer du videre
Hvis du beslutter dig for at benytte adgangen til frit valg, skal du kontakte
din sagsbehandlende ergoterapeut i kommunen.
Du vil blive informeret om det beløb, som kommunen kunne have fået udført boligindretningen for og/eller det beløb, som kommunens anviste materialer ville have kostet.
Du skal selv vælge håndværker og entrere med den valgte håndværker.
Hvis du ønsker andre materialer end dem kommunen har anvist, skal du
selv sørge for disse.
Du skal give kommunen besked når udførelsen af din boligindretning starter. Kommunen vil vurdere, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt.
Du skal selv afregne din eventuelle egenandel af betalingen for boligindretningen direkte med håndværkeren og/eller leverandør af materialer. Kommunens andel af betalingen afregnes direkte mellem håndværkeren/leverandør og kommunen.
Du skal sikre dig, at håndværkeren/leverandøren kan afregne elektronisk
med kommunen.

Yderligere vejledning
Hvis du ønsker yderligere vejledning om frit valg på boligindretning, skal du
kontakte de sagsbehandlende ergoterapeuter på telefon 45 97 30 00 bedst
mellem 9-10.

Med venlig hilsen
Visitationsafsnittet

