Forslag til serviceniveau
Merudgifter - Kørsel
Lov om Social Service § 41
I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype.
Reglerne om dækning af merudgifter betyder, at familier kan få dækket nødvendige merudgifter, der opstår som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse herunder også til kørsel.
Målgruppe: Målgruppen for dækning af merudgifter er familier, der i hjemmet forsørger et barn
under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse.
Formålet med Servicelovens bestemmelser om dækning af merudgifter er at medvirke til
 At barnet kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse, såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette
 At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets / den unges funktionsnedsættelse / lidelse.
 At hindre at barnets / den unges funktionsnedsættelse / lidelse forværres eller får andre
og mere alvorlige følger.
Familien skal selv dække den andel af udgiften, som er almindelig for andre børn / familier. Det
betyder, at nogle udgifter ikke ville kunne dækkes, fordi der ikke er tale om en merudgift i forhold til andre børn, mens der for andre udgifter vil blive fastsat en egenbetaling svarende til den
normaludgift, som andre familier har.
Udgiften skal være nødvendig. Det betyder, at nogle udgifter ikke ville kunne dækkes, fordi de
ikke vurderes nødvendige i generel forstand, selv om den enkelte familie synes, udgiften er nødvendig for dem. Familien vil også selv skulle betale prisforskellen, hvis de fx vælger et dyrere
produkt.
Udgiften skal være en konsekvens af funktionsevnenedsættelsen / lidelsen og have en tæt
sammenhæng med denne.
Aalborg Kommune vægter, at børn med funktionsnedsættelser / lidelser bliver så selvhjulpne
som muligt. Familierne kan derfor opleve, at der indimellem henvises til, at der bør arbejdes
med at lære barnet fx at benytte offentlig transport frem for at dække merudgifterne til kørsel.
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Aalborg Kommune lægger til grund, at forældre har ansvaret for deres barn, indtil barnet fylder
18 år. Det er derfor som udgangspunkt forældrenes ansvar at hjælpe barnet med at opfylde barnets behov. Der kan dog være situationer, hvor barnets vanskeligheder som følge af funktionsnedsættelsen / lidelsen er så store, at forældrene har behov for ekstra hjælp / tid for at kunne
opfylde barnets behov.
Kørsel kan bevilges som dækning af forældrenes merudgifter til kørsel (statens lave takst), refusion af udgifter til offentlig transport eller som samkørsel via Aalborg Kommunes kørselskontor.
Udgiften til Aalborg Kommunes kørselskontor afregnes internt i kommunen.

Generelt om kørsel

Der skal altid foreligge skriftlig vurdering af, hvorfor befordringsudgiften
betragtes som en merudgift. Befordringsudgiften skal altid reduceres med
eventuel ”normaludgift” til befordring.
Hvis befordringen foregår i egen bil (eller en lånt) fastsættes kilometergodtgørelse svarende til statens lave takst.
Befordringsudgifter efter § 41 er subsidiære til befordringsydelser efter
andre bestemmelser.
Det skal altid vurderes om familien efter eget valg har påført sig ekstra
udgifter til befordring.
Kørsel der bevilges via Aalborg Kommunes kørselskontor er altid samkørsel. Er der behov for kørsel på andre tidspunkter, skal forældrene selv
hente / bringe barnet.
Der kan i helt særlige tilfælde bevilges enekørsel, såfremt barnet efter
konkret vurdering opfylder de konkrete kriterier for enekørsel. Vurderingen skal ske i samarbejde med PPR.
Rådgiver er ansvarlig for bevilling af kørsel, mens kørselskontoret er ansvarlig for den konkrete tilrettelæggelse af kørslen.
Såfremt forældrene har særlige ønsker til tidspunkter mv. undersøges i
første omgang med kørselskontoret, om de kan tilbyde en kørsel, der op-
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fylder forældrenes behov. Alternativt kan rådgiver vurdere, om behovet
opstår som en nødvendig følge af barnets handicap.
Kørsel til og fra skole

Der er ikke lovhjemmel til at bevilge kørsel til og fra skole jf. SEL § 41.
Kørsel til og fra skole dækkes efter Folkeskoleloven og administreres af
PPR.

Kørsel til og fra DUS
eller specialgruppe:

Kørslen omfatter såvel kørsel til og fra DUS på skoledage samt på skolefrie
hverdage. Endvidere kan der være kørsel til og fra specialgrupper i børnehaver.
Valg af transportmåde:
 Er barnet i stand til selv at transportere sig, fx på cykel eller i offentlig transport?
 Er det muligt at forældrene kører barnet?
 Såfremt ingen af ovenstående er mulige, kan der evt. bevilges
samkørsel via Aalborg Kommunes kørselskontor
Herudover vurderes om der reelt er tale om en merudgift. Her inddrages
bl.a. placering i forhold til skoledistrikt, afstand mellem hjem og skole
samt forældrenes arbejdsplads placering i forhold til skole og hjem
Såfremt forældrene kører selv vurderes i hvilket omfang, der er tale om en
merudgift, dvs. ekstra kørsel i forhold til forældrenes kørsel med andre
søskende eller til og fra arbejde. Ekstra kilometer godtgøres med statens
lave takst. Beløbet udbetales via løbende merudgifter.
Såfremt der bevilges samkørsel via Aalborg Kommunes kørselskontor, afregner Specialgruppen direkte med kørselskontoret. Der medtages en
anslået udgift i merudgiftsberegningen.

Kørsel til morgendus

Der kan kun bevilges kørsel til morgendus, idet omfang det er nødvendigt
ud fra forældrenes arbejdstid, set i forhold til hvornår barnet ellers ville
blive hentet / afleveret.

Kørsel til samværsforældre

Der kan ikke bevilges kørsel til og fra skole jf. § 41.
Der kan som udgangspunkt bevilges kørsel til og fra DUS til samværsforældre, når forældrene bor så tæt på hinanden, at der normalt ikke ville
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være udgifter til transport i forbindelse med samvær. Barnet ville kunne
transportere sig selv til og fra skole/DUS, hvis det havde gået på distriktsskolen.
Der kan ikke bevilges kørsel på tidspunkter mv., hvor der ikke ville have
været kørsel til bopælsforælderen. Dvs.
 Hvis bopælsforælderen normalt selv kører barnet, kan der ikke bevilges kørsel til samværsforælder
 Hvis bopælsforælderen normalt ikke benytter morgendus, bevilges
der ikke kørsel til morgendus til samværsforælderen
Afhentning ved sygdom

Skal barnet hentes tidligere i børnehave / skole / DUS pga. sygdom, er det
som udgangspunkt forældrenes ansvar at få hentet barnet.

Kørsel til og fra særlige dagtilbud (SEL §
32)

Udgiften afholdes af det særlige dagtilbud. Der kan i særlige tilfælde og
efter konkret individuel vurdering ydes hjælp til, at forældrene selv befordrer barnet ex én gang månedlig, såfremt dette er nødvendigt for, at forældrene kan have en løbende stabil kontakt med institutionen.
I beregningen af merudgiften tages højde for, at også andre forældre kan
have udgifter i forbindelse med befordring til og fra daginstitution.

Kørsel til og fra STU

Er den unge i gang med et STU-forløb, dækker STU-bevillingen også kørselsudgifter mellem bopæl og uddannelsessted samt til evt. aflastningssted.

Kørsel til ungdomsuddannelse

Er barnet i stand til selv at transportere sig, fx på cykel eller i offentlig
transport, er der som udgangspunkt ikke tale om en merudgift.
Såfremt forældrene er nødsaget til at bringe / hente barnet, kan udgiften
efter en konkret vurdering dækkes som en merudgift. Der udbetales kilometergodtgørelse. Der fratrækkes den udgift til transport, som familien
ville have haft, såfremt barnet ikke havde funktionsnedsættelsen.
Såfremt ingen af ovenstående er mulige, kan der evt. bevilges samkørsel
via Aalborg Kommunes kørselskontor.

Kørsel til behandling,
undersøgelser, kontroller mv.

Der kan normalt ydes hjælp til befordringsudgifter til nødvendig behandling, hvis disse ikke dækkes efter andre bestemmelser.
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Befordringsudgifter til sygehus dækkes som udgangspunkt efter Sundhedsloven, hvis afstanden overstiger 50 km.
Hvis familien har benyttet sig af det frie sygehusvalg, dækkes maksimalt
transportudgiften til det sygehus forældrene oprindeligt er henvist til.
Hvis familien selv har valgt andre former for behandling uden henvisning
fra det oprindeligt behandlende sygehus, dækkes transportudgifter ikke.
Kørsel med barnet til
rideterapi, fysioterapi eller anden form
for behandling /
træning

Udgangspunktet er, at forældrene ledsager / transporterer barnet til behandling / træning.
Såfremt den konkrete aktivitet ligger i forældrenes arbejdstid, bør forældrene forsøge om aktiviteten kan flyttes til et tidspunkt uden for deres
arbejdstid.
Såfremt dette ikke er muligt, kan der bevilges samkørsel via Aalborg
Kommunes kørselskontor.

Befordring til behandling i udlandet

Hjælp til dækning af befordringsudgifter mv. i forbindelse med behandling
i udlandet kan kun ydes, hvis Sundhedsstyrelsen har godkendt, at behandlingen skal foregå i udlandet. I sådanne tilfælde ydes hjælpen kun, hvis
den ikke dækkes efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler eller andre ordninger.

Kørsel til og fra aflastning:

Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der bevilges kørsel til aflastningsfamilien for at hente / bringe barnet.
I særlige tilfælde hvor aflastningsfamilien ikke har mulighed for at hente /
bringe barnet eller hvor der er tale om en aflastningsinstitution, og forældrene ingen mulighed har for at transportere barnet, kan der bevilges
samkørsel via Aalborg Kommunes kørselskontor.
Det skal altid vurderes, om barnet er i stand til selv at stå for transporten.
Kørsel mellem skole/DUS/pasningstilbud og aflastningssted
Det skal altid vurderes, om barnet er i stand til selv at stå for transporten,
fx på cykel eller i offentlig transport.
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Såfremt dette ikke er muligt, vurderes om aflastningsfamilien har mulighed for at hente/bringe barnet til/fra skole/DUS. Aflastningsfamiliens udgift dækkes med kilometergodtgørelse – statens lave takst.
Såfremt ingen af ovenstående er mulige, kan der bevilges samkørsel via
Aalborg Kommunes kørselskontor.
Kørsel til fritidsaktiviteter:

Udgifter til transport til fritidsaktiviteter dækkes som udgangspunkt ikke,
idet alle familier kan have udgifter til dette.
I særlige tilfælde kan dog vurderes, om der er tale om en reel merudgift
som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse. Her ses bl.a. på barnets alder, mulige aktiviteter i forhold til funktionsnedsættelsen / lidelsen,
den konkrete aktivitet, konkret afstand mellem barnets bopæl og hvor
barnet normalt ville gå til denne fritidsaktivitet og hvor finder aktiviteten
konkret sted.
Det vurderes om
 Barnet er i stand til selv at transportere sig, fx på cykel eller i offentlig transport.
 Forældrene har mulighed for at køre barnet. Her ses bl.a. på forældrenes arbejdstider i forhold til aktivitetstidspunkt
Fritidsaktiviteter bør så vidt muligt tilrettelægges således, at familien (eller
evt. hjælper) har mulighed for selv at transportere barnet til og fra.
Kun undtagelsesvis i særlige tilfælde kan der bevilges samkørsel via Aalborg Kommunes kørselskontor til fritidsaktiviteter.

Bevilling af kørsel,
når man har hjælpemiddelbil

Hjælpemiddelbilen skal som udgangspunkt dække barnets transportbehov.
Såfremt det er nødvendigt at hensyn til familiens samlede situation herunder mødetider i såvel skole som forældrenes arbejde, kan der i særlige
tilfælde bevilges kørsel til og fra DUS.
Når en familie har hjælpemiddelbil samt fuld kompensation (eller tilnærmelsesvis), bevilges ikke kørsel, idet forældrene som udgangspunkt også
er kompenseret i forhold til at hente barnet.
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Almindelig kørsel –
når familien hverken
har kørekort eller bil

Der er tale om en konkret individuel vurdering, i hvilket omfang nødvendig
kørsel kan bevilges. Familien vil fortsat selv skulle dække den andel af udgiften, der svarer til den udgift, de normalt ville have haft.
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