Kvalitetsstandard 2019
Støtte til køb af bil SEL § 114
Hvilke aktiviteter
indgår i standarden

Støtte til anskaffelse af bil, brændstofforbrugsafgift (vægtafgift) og
særlig indretning.

Hvad er lovgrundlaget
for standarden

Serviceloven § 114
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 1)
vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden
brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden
brug af bil eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter
uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med
bil.
Stk. 2.
Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på
187.000 kr. (reguleres årligt).
Stk. 3.
Overstiger prisen på den billigst egnede bil lånerammen i stk. 2, ydes
et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem
lånerammen og prisen på den billigst egnede bil.
Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse
regler om 1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om
vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er
berettiget til at opnå støtte,
2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil,
herunder om private aktørers deltagelse heri,
3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen
og om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som
følge af manglende betalingsevne og som følge af frakendelse i
forbindelse med ændringer i den fysiske eller psykiske funktionsevne
eller forhold, der knytter sig dertil,
4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er
ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i
forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse
af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til,
herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil,
5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang
ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen,
6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning
m.v.,
7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil,
og

8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet
af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter
§ 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil eller få bevilget støtte
til køb af bil.
Hvem kan modtage
standarden?

Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i
væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes uden brug af bil.
Derudover er det et krav, at borgeren har et kørselsbehov af et vist
omfang. Kørselsbehovet vurderes ud fra tre forskellige
bedømmelsesgrundlag.
Hvis funktionsnedsættelsen i væsentlig grad:
•
•
•

Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde
uden brug af bil
Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden
brug af bil
Forringer evnen til at færdes, og borgeren samtidig har aktiviteter
uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for
trivselsmæssig kørsel med bil.

Borgere som har brug for nødvendig indretning af bil, uanset om der
kan ydes støtte til anskaffelse af bil, hvis:
•
•
•
Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Politiet har stillet krav om det
Borgers helbredsforhold i øvrigt taler for det eller
Det letter borgers placering i bilen

Der foretages en konkret, individuel vurdering.
Der foretages dataindsamling og sammen med borgeren drøftes
problemstillinger og målsætning. Der indhentes lægelig
dokumentation samt oplysninger om køreegnethed. Der lægges vægt
på evnen til at færdes uden bil, herunder gangdistance og anden form
for nedsat mobilitet og dagligt kørselsbehov. Der lægges desuden
vægt på om anden kørselsordning kan benyttes.
Det vurderes om støtte til køb af bil vil medvirke til, at borgeren kan
opretholde aktiviteter uden for hjemmet.

Valg og indretning af bil sker efter praktisk afprøvning og ud fra billigst
egnet.
Andre særlige
forhold/afledte forhold

Der er en egen udgift, hvis borgeren får bevilliget støtte til køb af bil.
Støtten gives som et lån, der tilbagebetales over 8 år. Udgifter til
særlig indretning mv. bevilges af myndigheden, hvis borgeren visiteres
til dette.
Der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere.

Dokumentation

Fagsystem.

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven

Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk

Klagevejledning

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden
4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og
67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for
at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold
sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen
videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14.
januar 2019.

