
Folketingets Socialudvalg

Dato: 18. august 2010

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 27. juli 2010

følger hermed socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. 607

(SOU Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Skau Björnsson (S).

Spørgsmål nr. 607:

”Ministeren bedes oplyse, om en kommune som en betingelse for bevilling 

afstøtte til en handicapbil kan stille krav om, at borgeren på forhånd frem-

sender kopi af kørekort for alle, der kan komme til at føre bilen på bevillings-

tidspunktet til kommunen samt løbende gennem bevillingsperioden på 6 år 

fremsender kopi af skiftende hjælpere, familiemedlemmer og chaufførers 

kørekort. I bekræftende fald bedes ministeren endvidere oplyse, hvad kon-

sekvensen vil være af, at en borger lader en hjælper eller et familiemedlem 

føre bilen, uden at kopi af kørekort er fremsendt til kommunen.”

Svar:

Servicelovens § 114 om støtte til køb af bil indeholder ikke krav om, at der 

skal fremsendes kopi af kørekort for de personer, der skal fungere som 

chauffør for en person, der har fået bevilget støtte til køb af bil efter service-

lovens § 114. 

Det er en betingelse for at være berettiget til støtte til køb af bil efter service-

lovens § 114, at bilen i videst muligt omfang anvendes til at dække det totale 

kørselsbehov for ansøgeren, jævnfør bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 6. 

Hvis ansøgeren ikke selv kan føre bilen, skal der dermed være en chauffør 

til stede i et omfang, der betyder, at bilen i videst muligt omfang kan dække 

ansøgerens samlede kørselsbehov. 
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Det er op til kommunen at vurdere, hvordan det i praksis sikres, at betingel-

serne for støtte til køb af bil er opfyldt. 

Benedikte Kiær

/ Karin Ingemann


