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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 25. oktober 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 66 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. 66: 

”Mener ministeren, at der er behov for en lovændring, som præciserer servicelovens 
regler om hjælp til handicapbiler, og hvis ikke, er ministeren da indstillet på at sende 

et hyrdebrev til alle kommuner, som præciserer forståelsen af reglerne, så disse bliver 

fortolket og administreret ens i alle kommuner? Der henvises til SOU alm. del - bilag 

87, 2018-19, 2. samling, fortroligt bilag.” 

Svar: 

Serviceloven har karakter af rammelovgivning, og derfor er der indlagt rum til, at 

kommunerne kan foretage skøn i de forskellige konkrete sager. Men kommunerne skal 

selvfølgelig altid overholde de rammer, der er fastlagt i lovgivningen. Og det har vi jo 

Ankestyrelsen og det kommunale tilsyn til at påse. 

Når det er sagt, er jeg enig i, at reglerne om støtte til køb af handicapbil er svære og 

tekniske. I forbindelse med revisionen af servicelovens voksenbestemmelser nedsatte 

man i 2016 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række ministerier, Ankesty-

relsen og Socialstyrelsen med henblik på at forbedre og forenkle reglerne. På baggrund 

af arbejdet blev der, som del af den politiske aftale om revision af servicelovens vok-

senbestemmelser, iværksat seks initiativer til regelændringer. Blandt andet præcisere-

de man reglerne om egnethedsvurderingen. I forbindelse med dette reviderede man 

også vejledningen om bilstøtte, som er en vejledning til kommunerne i, hvordan reg-

lerne skal anvendes. Jeg ved, at det var et svært og stort arbejde at få gennemført de 

nævnte ændringer, og jeg tror derfor desværre ikke, at det for nuværende er muligt at 

præcisere reglerne yderligere. Men hvis problemerne med sagsbehandlingen fortsæt-

ter, må vi se på, om vi skal genåbne reglerne. 
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