18. januar 2012

Servicestandard for kørsel, Center for Børn og Forebyggelse
1.

Som udgangspunkt varetager forældrene eller barnet/den unge selv befordring til og fra specialgrupperne i dag- og
klubtilbud samt anden befordring (fx til fysioterapeut mv.).
Det vurderes altid, hvorvidt forældrene har mulighed for at stå for befordringen en eller flere af ugens dage, også for at
forældrene kan bevare tilknytningen til barnets daginstitution.

Der er tre principper, man som borger kan få tildelt kørsel til specialgruppe mv.:
- Børne- og Familierådgivningen, Specialenheden (handicap), efter servicelovens § 41 (pkt. 2)
- Børne- og Familierådgivningen, alment team, efter servicelovens § § 52 a, stk. 1, nr. 2 (pkt. 3)
- PPR, efter konkret vurdering af behov (pkt. 4)

2.

Opfylder barnet/forældrene betingelserne for støtte efter servicelovens § 41 (dækning af merudgift ved forsørgelsen, hvis der er
tale om et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse –
der er 50 % statsrefusion), kan befordringsudgift til specialgrupperne i dag- og klubtilbud og andre befordringsudgifter, medtages
ved beregning af merudgift ved forsørgelsen (familien skal have en dokumenteret udgift på mindst 4.368 kr. (2012-niveau)).
Med hensyn til befordring til specialgrupperne er tale om børn/unge med funktionsniveau middel, jf. servicestandarderne.
Med hensyn til anden befordring, fx til fysioterapeut el. lign, er tale om børn/unge med funktionsniveau let, middel og svær, jf. servicestandarderne.
Hvis der bevilges merudgift til transport til dagtilbud, og forældrene kan stå for befordringen i egen bil, bevilges kørepenge, dog
kun til afstande, der overstiger 4 km hver vej.
Kan forældrene ikke stå for befordringen i egen bil eller der ikke kan benyttes offentlig transport, og barnets nedsatte funktionsevne betinger, at det skal befordres i bil, kan der bevilges taxa.

3.

Er der tale om en BOF-sag med forebyggende foranstaltning efter servicelovens § 52 stk. 3 nr.1 med beslutning om ophold i
dagtilbud (Lærkereden, Bakkegården m.v.), kan taxa bevilges efter servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 2. Taxa kan bevilges, når ophold i dagtilbud anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte.
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4.

PPR kan, efter konkret vurdering, bevilge kørsel til/fra specialinstitutioner. Der er tale om børn/unge, der har trivsels- og/eller funktionsvanskeligheder, men som typisk ikke har en diagnose.
I vurderingen indgår følgende:
Belastningsgrad/funktionsniveau, jf. servicestandarderne
- På almenområdet: Der skal være tale om et barn/en ung med belastningsgrad C eller D.
- På handicapområdet: Der skal være tale om et barn/en ung med let funktionsnedsættelse kombineret med belastningsgrad C eller D.
Familiens situation
- Enlig forsøger eller ægtefælle/samboende
- Søskende
- Familiens generelle belastningsgrad. F.eks. i hvilken grad er familien og evt. søskende belastet af at have en søskende
med særlige behov
Familiens afstand til institutionen
- Min. 4 km. hver vej.
- Har familien andre børn der skal befordres til institutionen eller i nærheden
Familiens transportmuligheder
- Har familien bil eller andet transportmiddel
- Er det muligt at benytte offentlig transport
Familiens arbejdssituation
- Er det muligt i forhold til afstand og transport tid at afleverer og/eller hente barnet i institutionen
- Arbejder forældrene i nærheden af institutionen
Barnet eller den unges vanskeligheder sammenholdt med de øvrige vurderinger
- Barnet eller den unges behov for stabilitet, faste rutiner samt fremmøde
- Er den unge i stand til f.eks. at cykle hjem fra institution eller tage bus
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