SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Kvalitetsstandard – støtte til køb af bil
Lovgrundlag:

§ 114 i Lov om Social Service

Hvilke behov skal ydel-

Behov i forbindelse med støtte til køb af bil og/eller særlige indretninger til

sen dække:

borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når ansøgerens funktionsnedsættelse i væsentlig grad forringer ansøgerens evne til at
færdes uden brug af bil.

Hvad er formålet med

At tilgodese et kørselsbehov hos borgere med handicap, og skal således

ydelsen:

medvirke til:
-

at den enkelte med udgangspunkt i sin konkrete situation kan tilrettelægge en så selvstændig og aktive tilværelse, som det er tilfældet for
andre ikke-handikappede på samme alder og i samme livssituation,
og dermed blive selvhjulpen

-

at borgere med varig nedsat funktionsevne, som yder en særlig indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan forbilve på
arbejdsmarkedet og fortsætte med at skaffe sig et væsentligt bidrag til
forsørgelsen.

-

at borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan
gennemføre en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og
indtægtsmuligheder.

Modtagere af ydelsen:

Ydelsen tildeles borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i
den daglige tilværelse uden brug af bil.

Kendetegnende for borgere der modtager støtte til køb af bil er, at deres
funktionsevne er vagt nedsat på grund af fx:
-

medfødt eller senere opstået handikap

-

sygdom

-

ulykkesskader

Der er typisk tale om borgere med en manglende eller stærkt reduceret gangfunktion, der nødvendiggør anskaffelse af egen bil.
Der skal være tale om en varig lidelse, hvorved:
-

der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring
af de helbredsmæssige forhold, og

-

at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af
den nedsatte funktionsevne og

-

behandlingsmulighederne er udtømte

Den nedsatte funktionsevne skal i væsentlig grad
-

vanskeliggøre den pågældendes mulighed for at have fritidsinteresser
udenfor hjemmet eller besøge familie eller venner, eller

-

vanskeliggøre muligheden for at opnå eller fastholde arbejde, eller

-

vanskeliggøre muligheden for at kunne gennemføre en uddannelse
uden brug af bil.

Modtageren vil typisk være beskrevet indenfor funktionsniveau 3-4 i Fælles
Sprog.
Henvendelse

Hjælpemidler og Specialrådgivning

Visitation

Støtte til køb af bil ydes på grundlag af den konkret individuel og samlet
helbredsvurdering af ansøgerens aktivitetsniveau, helbredsmæssige og sociale forhold, herunder erhvervsforhold og personlige forhold samt ansøgerens
manglende evne til at færdes. I vurderingen indgår også oplysninger om ansøgerens daglige kørselsbehov, og en vurdering af om støtte til bil i væsentlig grad vil lette ansøgerens daglige tilværelse.

Kvalitetsmål

Afgørelse om bevilling af ydelsen træffes indenfor 6 måneder efter ansøgning er modtaget i kommunen.

Hvad kan indgå i ydelsen:

Der kan ydes støtte til
-

særlig indretning, når politiet har stillet krav herom

-

særlig indretning, der er nødvendig for brug af bilen

-

reparation af særlige indretninger

-

tilskud til kørekort

Hvad indgår ikke i ydel- Der kan ikke ydes støtte til køb af bil, hvis
sen:

-

ansøgerens samlede kørselsbehov kan tilgodeses ved andre ordninger
fx individuel handicapkørsel og Plus kørsel samt hjælpemidler, fx elkøretøj

Ydelsens omfang:

hvis der kun er tale om et midlertidigt behov for hjælp.

Støtte til køb af bil ydes med et rentefrit lån indenfor en fast låneramme med
50% tilskud og 50% lån, som afdrages over 6 år.
Der kan ydes rente- og afdragsfrit lån udover sædvanlig låneramme, når der
foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med en borgers funktionsnedsættelse.
Støtten ydes til anskaffelse af den billigst, egnede bil

Klageadgang

Afgørelsen kan i henhold til § 166 i Lov om Social Service indbringes for
Det Sociale Nævn via Hjælpemidler og Specialrådgivning.

