KVALITETSSTANDARD
Støtte til køb af bil
Servicelovens § 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013
LOVGRUNDLAG

Af servicelovens § 114 fremgår det, at Brønderslev
Kommune 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 160.000 kr.
Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et
rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem
støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen.
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 forbin-
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delse 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.
Desuden gælder BEK nr. 719 af 19/06-2013 om støtte
til køb af bil efter serviceloven.


FORMÅL




At afhjælpe borgerens manglende evne til at
færdes uden brug af egen bil
At opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor borgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til sin og evt. families forsørgelse.
At kunne gennemføre en uddannelse, der ud fra
et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.

For at formålet kan betragtes som værende opfyldt, skal
borgeren, hvis denne ikke selv kan føre bilen, have en
anden til at køre for sig i et sådant omfang, at det daglige kørselsbehov han dækkes herved.
INDHOLD

Støtte til bil kan omfatte:


Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede bil.
Den almindelige låneramme udgør max 183.000
kr. (2017-niveau), hvoraf borgeren som udgangspunkt selv tilbagebetaler de 50 %. Resten
afskrives over de 6 år, som er lånets løbetid.
Ydelsen er indkomstafhængig, således at hvis
indkomstgrundlaget er mere end 218.000 kr.
(2017-niveau), udgør den del, borgeren selv
skal betale, mere end 50 % af den bevilgede
støtte. Der kan i helt særlige tilfælde ydes supplerende støtte ud over den almindelige låneramme, såfremt behovet for bil ikke kan løses
inden for denne.
Det er en forudsætning for bevilling af lånet, at
borger kaskoforsikrer bilen.
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Tilskud til automatgear, såfremt det fremgår af
påtegning i kørekortet, udgør 25.397 kr. (2017niveau) uanset prisen på dette. Dette tilskud er
ikke afhængig af, om der er bevilget støtte til bil,
men det er en forudsætning, at bilen er forsynet
med indretningen fra fabrikken og er under 1 år
gammel.



Tilskud til nødvendig særlig indretning, hvis det
fremgår af påtegning i kørekort, hvis ansøgers
helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis
det letter placeringen i bilen. Dette tilskud er ikke
afhængig af, om der er bevilget støtte til bil. Ved
udskiftning af bilen skal den bevilgede særlige
indretning overflyttes til den nye bil hvis muligt.



Reparation af særlig indretning når denne er bevilget af kommunen, og garantien ikke dækker.



Fritagelse/nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug. (Grøn ejerafgift/vægtafgift) Forudsætter,
at borger er berettiget til støtte til køb af bil.



Tilskud til erhvervelse af kørekort. Forudsætter,
at borger er berettiget til støtte til køb af bil.

Særligt for børn og unge under 18 år:
Hvis et barn eller en ung under 18 år, som er tilkendt
støtte til køb af bil efterfølgende anbringes uden for
hjemmet jf. servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7 bevares bilstøtten, hvis barnets eller den unges og familiens samlede aktiviteter i forbindelse med samvær, ferier eller
lignende medfører et kørselsbehov, der som minimum
svarer til, hvad der er sædvaneligt for en familie.
Der kan ikke bevilges støtte til:
 Køb af bil før ansøgningen er modtaget af Brønderslev Kommune.
 Drift og vedligehold.
 Forsikring.
 Bil, der bruges i erhvervsøjemed/særlig indretning af denne.
MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER

Målgruppen er voksne eller forældre/værger med et
barn, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
 som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller
 som i væsentlig grad vanskeliggør muligheden
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for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.
Samtidig er det en betingelse for at opnå støtte, at borgeren har et behov for kørsel til og fra arbejde/uddannelse, eller at bilen i væsentlig grad letter den daglige
tilværelse.
Endelig er det en betingelse, at det samlede kørselsbehov ikke kan tilgodeses ved almindelige offentlige transportmidler, ved andre befordringsordninger eller andre
befordringsmidler.
I vurderingen af borgerens aktivitetsniveau tages der
udgangspunkt i hvad der er sædvaneligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation.
OMFANG/VARIGHED

Der kan som hovedregel max ydes støtte til udskiftning
af bil hvert 6. år.
Hvis borger ønsker en dyrere bil end den bevilligede, er
dette muligt, såfremt borgeren selv betaler differencen,
og såfremt købet er godkendt af kommunen.

TILDELING

På baggrund af en konkret og individuel vurdering om
hvorvidt borgeren er berettiget til støtte til køb af bil mm.
træffer Visitationen, Ældre og Hjælpemidler en afgørelse.
Ved genbevilling af støtte til bil til borgere med stationære, ikke progredierende lidelser kan afgørelse evt.
træffes på baggrund af en tro- og loveerklæring.
Eventuelle spørgsmål om støtte til køb af bil kan indgives til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler
på telefon 99 45 44 20.
Ansøgning indsendes elektronisk via https://www.borger.dk/handicap/hjælpemidler/stoette-til-handicapbil
Borgere, som er frameldt elektronisk post, kan indgive
ansøgning ved henvendelse til Visitationen, Ældre og
Hjælpemidler på telefon 99 45 44 20.
Når Visitationen, Ældre- og Hjælpemidler har modtaget
en ansøgning sendes kvittering for modtaget ansøgning
til borger.
Sagsbehandlingstiden er 9 måneder.
Borgeren modtager en skriftlig afgørelse.
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Klage over afgørelsen kan ske mundtligt eller skriftligt til
Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Klager over kommunens afgørelse om støtte til bil skal være kommunen
i hænde inden 4 uger efter modtaget afgørelse.
Kommunen har 4 uger til genvurdering. Hvis
kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse eller
giver delvist medhold, sender kommunen klagen
videre til Ankestyrelsen, som træffer endelig afgørelse.
LEVERING AF INDSATS

Indsatsen leveres af bilforhandlere, som har de nødvendige kompetencer til at klargøre en handicapbil.
Borger har ret til frit valg vedrørende hvilken autoindretter, der skal foretage den bevilgede indretning, men det
bevilgede beløb kan ikke overskrides eller benyttes til
andet formål.

KVALITETSKRAV TIL LEVERANDØR

-

OPFØLGNING

Brønderslev Kommune følger op på den/de bevilgede
ydelser ved behov, ligesom borger har pligt til at
orientere kommunen om ændringer i vedkommendes
funktionsniveau og behov, som kan have indflydelse på
bevillingen.

SÆRLIGE FORHOLD

Støtte til bil/nødvendig særlig indretning visiteret efter
servicelovens § 114 gives kun, hvis bilen/indretningen
ikke kan bevilges efter anden lovgivning.
Hvis det under hensyn til borgerens alder og almentilstand må anses for betænkeligt at yde støtte til køb af
bil, som borgeren selv skal føre rettes der henvendelse
til politiet for at få en nærmere vurdering af borgerens
egnethed til at føre en bil.
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