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”Må kommunerne tilsidesætte handicaphjælpernes arbejdsmiljø ved ikke at 

tage højde for, at hjælpemidler, herunder personlifte, skal kunne medbringes i 

BPA-brugerens bevilligede bil efter servicelovens § 114, når BPA brugeren 

skal på længere ture med overnatning?” 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til køb af den billigste bil, som er egnet set 

i forhold til borgerens behov, inden for en fast låneramme, der i 2015 udgør 

177.000 kr.  

 

Når kommunen yder støtte til køb af bil, skal den vurdere, om der er behov for at 

yde hjælp til en større og dyrere bil, end der er mulighed for at anskaffe inden 

for lånerammen. Kommunen kan i disse tilfælde yde et rente- og afdragsfrit lån 

til betaling af forskellen mellem lånerammen og anskaffelsesprisen (udvidet lån), 

hvis der foreligger ganske særlige forhold, f.eks.: 

- når funktionsnedsættelsen nødvendiggør indretninger, som kun findes 

eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i en større eller dyrere bil 

- når større eller dyrere bil er nødvendig, fordi borgerens funktionsned-

sættelse medfører, at den pågældende ikke eller kun med betydelig van-

skelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, eller 

- når større og dyrere bil er nødvendig for at medbringe nødvendige hjæl-

pemidler i bilen.  

 

Hvis det kan forudses, at borgeren har behov for at medtage hjælpemidler, her-

under personlifte, skal det således indgå i kommunalbestyrelsens vurdering af 
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udmålingen af bilstøtten.  

 

Formålet med at yde bilstøtte er at tilgodese et kørselsbehov hos borgere, som 

på grund af varigt nedsat funktionsevne ikke, eller kun med betydelig vanske-

lighed, kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Der er ikke fastsat 

særskilt regulering om BPA-hjælperens arbejdsmiljø i bilstøttereglen i servicelo-

vens § 114 og bilstøttebekendtgørelsen, men det er afgørende for kommunens 

udmåling af bilstøtten, at bilen kan anvendes efter sit formål. 

 

Efter § 13 i bilstøttebekendtgørelsen kan der ydes tilskud til nødvendig indret-

ning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil, hvis politiet stiller 

krav om det, hvis ansøgerens helbredforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det 

letter ansøgerens placering i bilen.  

 

Borgeren har mulighed for at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse 

om bilstøtte, herunder en afgørelse om afslag på udvidet lån.  
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