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Indledning

Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for 
Solrød Kommune. Kvalitetsstandarder er udarbejdet efter gældende lovgivning og Solrød 
Kommunes værdigrundlag. 

Kvalitetsstandarden for § 114 – støtte til køb af bil - er en samlet oversigt over de ydelser som 
Solrød Kommune tilbyder indenfor bilområdet. 

Alle borgere i Solrød Kommune har krav på ens behandling, men samtidig foretages altid en 
vurdering af borgerens konkrete og individuelle behov. 

Kvalitetsstandarden er med til at sikre, at borgere, pårørende og interesseorganisationer på en 
nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser på billområdet, som Solrød 
Kommune tilbyder.

Målgruppen af borgere der kan bevilges bil, er borgere der har varig nedsat fysisk og/eller psykisk 
funktion. 

Bevillingen skal give en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse i forhold til den nedsatte 
funktion, der begrænser borgeren i dagligdagen.

Solrød Kommune har ansvar for ydelser på støtte af køb af bil.

Værdigrundlag
Værdigrundlaget i Solrød Kommune bygger på nedenstående nøglebegreber:

 Respekt og værdighed
 Fleksibilitet og valgfrihed
 Udvikling og kvalitet.
Respekt og værdighed udvises fx ved:

- At omgangen med borger skal tage udgangspunkt i respekten for den enkelte.
- At tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og individualitet.
- At skabe mulighed for borgerens egen indflydelse på hverdagen.
- At fastholde hjælp til selvhjælp.
- At udvise respekt for privatlivets fred.

Fleksibilitet og valgfrihed udvises fx ved:

- At lytte og samarbejde i en åben og konstruktiv atmosfære.
- At tilbyde den rette ydelse i den aktuelle situation ud fra en faglig og etisk vurdering.
- At inddrage borgeren i indholdet af de(n) tildelte ydelse(r).

Udvikling og kvalitet sikres fortsat fx ved:

- Et dynamisk samarbejde både mellem borgere/personale og leverandørerne imellem.
- At ydelser leveres i henhold til helhedsvurdering og kvalitetsstandarder.
- At ydelser leveres med udgangspunkt i høj faglighed og borgernes ønsker.
- At borgeren oplever en helhed i de leverede ydelser.
- At den enkelte borgers hidtidige livsstil så vidt muligt bevares.
- At samarbejdet foregår i en venlig og imødekommende atmosfære.
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Servicemål
Sagsbehandlingstiden, når alle nødvendige oplysninger foreligger, er optil 3 måneder.

Solrød kommune vil generelt behandle ansøgninger om støtte til køb af bil så hurtigt som muligt 
inden for en 3 måneders periode. Har det ikke været muligt at træffe afgørelse inden for de 3 
måneder tilskrives borgeren med oplysning om årsag hertil og med angivelse af hvornår der kan 
forventes en afgørelse på borgerens ansøgning.

Leverandøraftaler og frit valg
Borger kan frit vælge autoriseret bilforhandler.

Der kan opstå egenbetaling for borgere der vælger en dyrere bil end den, der er bevilget.

Ansøgning /Visitation
Der ansøges om støtte til køb af bil enten via kommunens hjemmeside www.solrod.dk eller via 
www.borger.dk. Hvis man ikke har mulighed for at anvende digitale løsninger, kan man henvende 
sig i kommunens BorgerService og få hjælp til udfyldelse af ansøgning.

Udgangspunktet for bevilling af støtte til køb af bil er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en 
helhedsvurdering. I denne vurderingen ligger borgerens samlede situation til grund for afgørelsen. 
Formålet er at afdække i hvilket omfang den nedsatte funktion begrænser borgeren i dagligdagen.

Borger tilskrives med en partshøring og med oplysning om muligheden for at komme med 
bemærkninger til den påtænkte afgørelse. Borger tilskrives herefter med en skriftligt begrundet 
afgørelse og med oplysning om muligheden for at klage over afgørelsen til Den Sociale 
Ankestyrelse.

Bilteamet træffer afgørelse på baggrund af følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion, 
som det fremgår af den individuelle helhedsvurdering, lægelige oplysninger, evt. bilafprøvninger, 
Solrød Kommunes kvalitetsstandard samt gældende lovgivning. 

Lovgivning 
Servicelovens § 114

Krav og forventninger til medarbejderne
Der skal tilstræbes et ligeværdigt møde med borgeren. Medarbejderen skal udvise 
situationsfornemmelse, og altid være venlig og imødekommende over for borgeren og dennes 
pårørende.

Medarbejderne har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov § 152. Tavshedspligten ophører ikke ved 
fratrædelse, der er livslang tavshedspligt.

Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. 

Forventninger til borgere
Behandler medarbejderne med venlighed og respekt. 

Er hjemme til aftalte tidspunkt. Respekterer at medarbejderne skal overholde gældende lovgivning 
og det politisk bestemte serviceniveau for Solrød Kommune.

http://www.solrod.dk/
http://www.borger.dk/
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STØTTE TIL KØB AF BIL

Lovgrundlag for ydelsen Bekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2013, hvis du 
er bevilget støtte til køb af bil inden 1.januar 
2018.

Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 
2017, hvis du er bevilget støtte til køb af bil 
efter 1. januar 2018.

Lov om Social Service § 114

Hvem kan modtage ydelsen Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne:

 der i væsentlig grad har behov for at opnå 
eller fastholde et arbejde, eller gennemføre 
en uddannelse.

 der kan dokumentere et højt 
aktivitetsniveau uden for hjemmet

 der hvor forældre og plejeforældre har børn 
med nedsat funktionsevne med et 
kørselsbehov, der er afgørende for om der 
kan ydes støtte.

Formål med ydelsen Solrød Kommune kan yde støtte til borgere 
med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, for at:

 medvirke til, at borgeren får mulighed 
for at føre en så aktiv og selvhjulpen 
tilværelse som muligt.

 sikre at borgeren får mulighed for at få 
eller bevare tilknytning til 
arbejdsmarkedet/uddannelse.

Metode til tildeling af ydelsen Ved ansøgning om støtte til køb af bil tager 
sagsbehandlingen udgangspunkt i en 
funktionsvurdering, hvis formål er at sikre, at 
der sikres ensartethed og gennemskuelighed i 
sagsbehandlingen. 

Der udarbejdes en terapeutisk ganganalyse. 

Der indhentes lægelige oplysninger.

Der sammenlignes med andre borgere på 
samme alder uden funktionsnedsættelse i 
forhold til samlet kørselsbehov. 

Der tages altid udgangspunkt i Ankestyrelsens 
principafgørelser vedr. støtte til køb af bil. 
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Kriterier for tildeling af ydelsen Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en 
samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige 
og sociale forhold samt ansøgers manglende 
evne til at færdes.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er 
behov for kørsel:

 Til og fra et arbejde, hvor ansøgeren 
skaffer sig et væsentligt bidrag til sin og 
eventuel families forsørgelse.

 Til og fra en uddannelse, der ud fra et 
overordnet tilrettelagt  uddannelsesforløb 
sigter mod fremtidige arbejds- og 
indtægtsmuligheder,  eller i væsentlig grad 
kan afhjælpe følgerne af ansøgerens 
funktionsnedsættelse, og derved i 
væsentlig grad kan lette den daglige 
tilværelse.

 Forældre og plejeforældre på vegne af 
deres barn, hvor funktionsevnen og 
kørselsbehov er afgørende for om der kan 
ydes støtte til bil.

Der skal være tale om en fabriksny bil og 
borgeren skal kunne klare de økonomiske 
forhold som følger med køb af bil f.eks. 
forsikring, serviceeftersyn, benzin/diesel og 
reparationer.

Der kan ikke indstilles positivt til bilstøtte, hvis 
det samlede kørselsbehov, ud fra en vurdering 
af alder, almen tilstand og forhold i øvrigt kan 
tilgodeses ved andre ordninger. Det er f.eks. 
ordninger om individuel handicapkørsel efter 
servicelovens §117, kørsel med MOVIA 
Handicapkørsel, el-kørestol eller el-køretøj.

Ydelsens omfang  Støtte til køb af billigst, bedst egnet bil
 Støtte til særlig indretning
 Støtte til reparation af særlig indretning
 Støtte til erhvervelse af kørekort
 Støtte til afgiftsfritagelse/-nedsættelse

Udmåling og  beregning af ydelsen Støtte til billigst egnede bil ydes som et rentefrit 
lån på indtil 187.000 kr. inkl. Moms (2018 takst) 
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– dog højst bilens købesum. Dette beløb 
reguleres en gang årligt. Bilen skal være 
fabriksny og bilen skal være registreret i navnet 
på den borger, der har modtaget støtten.

Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet 
tilbagebetales med 1/72 af beløbet i månedlige 
afdrag i 6 år eller 1/96 af beløbet i månedlige 
afdrag i 8 år. Den anden halvdel af lånet 
nedskrives med 1/72 eller 1/96 månedligt fra 
bilens registrering.

Såfremt indkomstgrundlaget overstiger det 
fastsatte beløb, der reguleres en gang årligt, 
forhøjes den del af lånet, der skal 
tilbagebetales, med 20% af den del af 
indkomstgrundlaget, der overstiger det 
fastsatte beløb. På nuværende tidspunkt er det 
fastsatte beløb 222.000 kr. (2018 takst) før 
skat.

Der er også mulighed for borgeren at købe en 
dyrere bil end bevilget. Borgeren skal selv 
betale restkøbesummen. Den administrative 
sagsbehandler skal vurdere om bilen er egnet.

Bilen skal holdes lovpligtigt ansvarsforsikret 
samt kaskoforsikret. 

Ydelsen omfatter ikke  Støtte til køb af bil borgeren har indkøbt 
inden der foreligger en bevilling

 Hjælp til almindelig drift, vedligeholdelse og 
reparation af bilen. Dog ydes hjælp til 
reparation og udskiftning af særlig 
indretning.

 Forsikring af bilen.
 Der kan som hovedregel tidligst ydes støtte 

til udskiftning af bil efter 6 år for biler der er 
bevilget inden 1. januar 2018, og for biler 
der er bevilget efter 1.januar 2018, er det 
tidligst efter 8 år, der kan dog indgives 
ansøgning om genbevilling efter 7 år, 
således at sagsbehandlingen kan 
påbegyndes inden det 8. år. 

 Der ydes ikke støtte til køb af bil, hvis 
kørselsbehov kan dækkes med andre 
transportmuligheder. Herunder kørsel med 
el-køretøj kombineret med offentlig 
transport, og / eller Movia handicapkørsel

Kriterier for tildeling af ydelsen Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en 
samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige 
og sociale forhold samt ansøgers manglende 
evne til at færdes.
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Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er 
behov for kørsel:

 Til og fra et arbejde, hvor ansøgeren 
skaffer sig et væsentligt bidrag til sin og 
eventuel families forsørgelse.

 Til og fra en uddannelse, der ud fra et 
overordnet tilrettelagt  uddannelsesforløb 
sigter mod fremtidige arbejds- og 
indtægtsmuligheder,  eller i væsentlig grad 
kan afhjælpe følgerne af ansøgerens 
funktionsnedsættelse, og derved i 
væsentlig grad kan lette den daglige 
tilværelse.

 Forældre og plejeforældre på vegne af 
deres barn, hvor funktionsevnen og 
kørselsbehov er afgørende for om der kan 
ydes støtte til bil.

Der skal være tale om en fabriksny bil og 
borgeren skal kunne klare de økonomiske 
forhold som følger med køb af bil f.eks. 
forsikring, serviceeftersyn, benzin/diesel og 
reparationer.

Der kan ikke indstilles positivt til bilstøtte, hvis 
det samlede kørselsbehov, ud fra en vurdering 
af alder, almen tilstand og forhold i øvrigt kan 
tilgodeses ved andre ordninger. Det er f.eks. 
ordninger om individuel handicapkørsel efter 
servicelovens §117, kørsel med MOVIA 
Handicapkørsel, el-kørestol eller el-køretøj.

Hvem bevilger ydelsen Visitations- og koordinationsenheden i Solrød 
Kommune er bevilgende myndighed. Når 
bevilling foreligger, kan borgeren selv vælge 
bilforhandler. Hvis borger ønsker at købe 
anden bil end den der er bevilget, skal denne 
vurderes og godkendes af den administrative 
sagsbehandler.

Opfølgning Der foretages individuel opfølgning. Der rejses 
kontrolsag, hvis der er væsentlige ændringer i 
de sociale eller økonomiske forhold.

Særlige forhold at tage hensyn til Bilen skal holdes lovpligtigt ansvarsforsikret 
samt kaskoforsikret.

Sagerne bliver prioriteret efter behov:
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 Ansøgere med hurtigt fremadskridende 
lidelser

 Ansøgning om særlig indretning, der 
gør det vanskeligt at benytte 
nuværende bil.

 Hvis støtte bevilges i forbindelse med 
uddannelse, der ikke giver en 
erhvervsindtægt, skal der ikke betales 
afdrag, så længe uddannelsen varer.

Afledte forhold at tage hensyn til Der rejses kontrolsag, hvis der er væsentlige 
ændringer i de sociale eller økonomiske 
forhold.

Klage over afgørelse Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af 
afgørelsen. 
Klagen indsendes til: 
Visitations- og Koordinationsenheden 
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Din klage kan sendes via din e-boks som 
besvarelse på afgørelsen.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen 
revurderet. Såfremt Solrød Kommune 
fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til 
Ankestyrelsen.


