Vejledende serviceniveau Servicelovens § 114
støtte til køb af bil
1. Lovgrundlag

Serviceloven § 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af
bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et
arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten
ydes som rentefrit lån inden for en ramme på 139.000 kr.
Stk. 2. 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. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om
1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten,
2) tilbagebetaling af lån, herunder om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån samt indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen,
3) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil
der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2,
4) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang
ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen,
5) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., og
6) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer
en bil.

2. Hvilket behov Borgerens behov for på trods af handicap at kunne færdes udenfor
dækker ydelsen? hjemmet i forbindelse med f.eks. arbejde, uddannelse, almindelig
trivsel.
3. Hvad er formå- Kompensere for handicappet, således at borgeren i så høj grad som
let med ydelsen? muligt bliver selvhjulpen.
4. Ydelsens omfang:

Hovedreglen er, at støtten ydes som et rentefrit lån på op til et beløb
på kr.149.000 (2008) til billigst egnede bil.
Der kan i ganske særlige situationer ydes et udvidet, rente- og afdragsfrit lån på forskellen mellem kr.149.000 (2008) og prisen på
billigst egnede bil.
Der kan ydes tilskud til nødvendig særlig indretning.
Der kan ligeledes ydes fritagelse for betaling af vægtafgift/grøn eje-

rafgift.
Ligeledes kan der ydes tilskud til kørekort.
Vejledning om bilmærker, priser, afprøvning af biler, særlig indretning af bilen og nødvendig hjælp til valg af biler.
5. Hvem kan
modtage ydelsen?

Borgere i Horsens Kommune over 18 år med en varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til
at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå
eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

6. Hvem leverer
Autoriseret bilforretning.
ydelsen?
7. Knytter der sig Borgeren skal betale 72 måneders afdrag på billånet.
betingelser til
ydelsen?
Der skal udfærdiges gældsbrev.
Kommunen vurderer individuelt, om der skal tages pant i bilen.
8. Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At borgeren får den billigst egnede bil og/eller den nødvendige særlige indretning, således at bilen kan dække borgerens
daglige kørselsbehov.
At borgeren er tilfreds med den måde, ydelsen leveres på
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