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Visiteringsprojektet for kørsel i Aalborg Kommune - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Serviceloven §32, §41 & §52

Visiteret kørsel til særlige dagtilbud - §32
DEFINITION OG LOVRAMMER:
Ordningen omhandler primært Aalborg Kommunes opgave med at køre børn med handicap til særlige dagtilbud.
Alle særlige dagtilbud, dog med undtagelse af Specialbørnehaven Birken, hører under Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Specialbørnehaven Birken hører under Ældre- og Handicapforvaltningen.
Kørsel med børn med handicap i alderen 0-6 år til institutionerne:
 Børnehaven 6’eren
 Børnehaven Bakkegården
 Børnehaven Fantasia
 Børnehaven Gl. Kongevej
 Observationsbørnehaven Stampe
 Dagbehandlingsinstitutionen Barnets Hus
 Specialbørnehaven Birken
Hovedparten af kørslen med børn og unge, planlægges som fast kørsel i det omfang det har karakter af faste dage
og tider. Det vil sige kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, hvor flere børn og unge kører sammen i samme
vogn og med samme chauffør.

Afgrænsning af kørselsområde:
Analysen af dette område indeholder ikke kørsel af børn til daginstitutioner bevilget over SEL §41 eller SEL §52.

Lovrammer:
Servicelovens § 32
Kommunen kan iht. Servicelovens §32 træffe afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan blandt andet tilrettelægges i særlige
dagtilbud, jf. §32, stk. 3.

Særligt vedr. kørsel til dagtilbud efter Servicelovens §32:
Kørsel indgår som en del af taksten. Man henholder sig til reglerne vedr. kørsel til dagtilbud iht. Servicelovens
§§103 og 104 i Styringsaftalen for 2015 (aftalen beskriver principperne for finansiering, takstberegning og
betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region – og aftalen er en del af
rammeaftalen). Reglerne vedr. kørsel til dagtilbud efter §§103 og 104 siger blandt andet: ”Det er
handlekommunens ansvar at sørge for, at brugeren kan komme frem og retur fra tilbuddet. Eventuelt kan
kompetencen delegeres til driftsherren. ”
Servicelovens §3
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter denne lov.
Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter §§ 32, 36, 101, 103, 104 og 107-110 skal
afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet
hermed. Hvis den konkrete indsats ændres væsentligt, finder forvaltningslovens kapitel 3-7 anvendelse ved
kommunens beslutning herom. Beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes
for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
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ORGANISERING PÅ KØRSELSOMRÅDET:
Budgetansvar

Specialbørnehaven Birken
Observationsbørnehaven Stampe
Dagbehandlingsinstitutionen Barnets Hus
Økonomiteamet på Sønderbro 1

Visitationsansvar

Institutionslederen visiterer til kørselsgodtgørelse
eller kørselsordning.

Bestilling af konkret kørsel

Institutionslederen der bestiller

Planlægning af kørsel

Kørselskontoret i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har siden 2010 benyttet sig af NT Flextrafik, herunder bl.a. Flexskole. Der kan både bestilles
fast og variabel kørsel inden for Flexskole.
Den faste kørsel dækker over en kørselsordning, som varetager kørsel af børn og unge med et særligt fast
kørselsbehov, og hvis transportbehov ikke kan løses af traditionel kollektiv trafik. Den faste kørsel benyttes
fortrinsvis til borgere med særlige behov til/fra hjem/skole/DUS/daginstitution/værksted/beskyttet
beskæftigelse.
Kørslen udføres som fast kørsel. Det vil sige kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, hvor flere borgere kører
sammen i samme vogn. Aalborg Kommunes Kørselskontor har ofte tilknyttet børn fra flere forskellige
institutioner samt kommuner i Region Nordjylland2. Med mange borgere i den faste ordning, kan
kørselsplanlæggerne i Aalborg Kommunes Kørselskontor sikre den mest optimale koordinering og dermed
udnyttes vognparken optimalt. Aalborg Kommune stiller krav om fast chauffør og fast bil i denne ordning
Den variable kørsel er en ordning, som alle kommuner i Nordjylland samt Region Nordjylland kan visitere ind i.
Det betyder, at der er mange forskellige brugergrupper og dermed øges graden af samkørsel.
Aalborg Kommunes visitatorer benytter ordningen fortrinsvis når Aalborg Kommunes borgere visiteres til læge,
speciallæge, genoptræning, kørsel pga. farlig trafikvej og manglende skolebusser samt andre borgergrupper,
som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik, men ikke behøver fast struktur, samt fast bil og fast chauffør.
I den daglige drift spiller NT en mindre aktiv rolle, da kørselsbestilling sker direkte til Aalborg Kommunes
Kørselskontor, hvor kørselsplanlæggeren ligger kørselsbestillingerne direkte ind i NTs systemer: HD Skole og
PLANET. Bestillingerne omsættes automatisk til en kørselsbooking i NT’s systemer. NT har et team med
Flextrafikplanlæggere, som kan yde support til kommunerne i fornødent omfang ift. kørslen og IT. Det er
FlexDanmark der overvåger den daglige drift og har kontakten med chaufførerne.

1

Økonomiteamet på Sønderbro har budgetansvar iht. kørsel for specialgrupperne i Børnehaven 6’eren, Børnehaven
Bakkegården, Børnehaven Fantasia og Børnehaven Gl. Kongevej
2 I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der i daværende kontaktforum indgået aftale om, at den kommune som
tilbuddet var hjemhørende i, skulle sørge for transporten. Hovedparten af kommunerne i Region Nordjylland, som har elever i
Aalborg Kommunes tilbud, benytter Kørselskontoret i Aalborg Kommune til at varetage og drifte kørslen.
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VISITATIONSPRAKSIS:
Visitation/funktionsvurdering:
I forbindelse med et barn bliver visiteret til et særligt tilbud, orienteres forældrene om, at tilbuddet indeholder
mulighed for kørsel. Det er daginstitutionslederen, som står for visiteringen af barnet til kørsel.
Der er ikke udarbejdet ensartet kvalitetsstandarder eller serviceniveau for kørsel til særlige dagtilbud i Aalborg
Kommune, så den enkelte daginstitution kan have hver deres måde at visitere på og til.
Bevilling og bestilling:
Daginstitutionslederen står for at bevilge kørsel og sikrer, at Kørselskontoret får meddelelse om den konkrete
bevilling på det visiterede barn. Kørselskontoret står efterfølgende for at planlægge kørslen i NT’s systemer.
Opfølgning på kørselsbehov:
Der følges som udgangspunkt ikke op på bevillingen, med mindre forældrene flytter eller selv henvender sig med
andet behov.
Budgetopfølgning og – ansvar:
I nedenstående specialgrupper, ligger budgetopfølgning og budgetansvar ved Økonomiteamet på Sønderbro:
Børnehaven 6’eren
Børnehaven Bakkegården
Børnehaven Fantasia
Børnehaven Gl. Kongevej
NT fremsender den endelige regning til økonomiteam hver måned. Kørselskontoret modtager underbilag fra NT,
hvor der sker stikprøvekontrol. Derefter sendes underbilagene ud til en medarbejdere i økonomiteamet.
Underbilagene kommer ikke ud til daginstitutionslederen, så her sker ingen kontrol.
I nedenstående daginstitutioner, ligger budgetopfølgning og budgetansvar ved daginstitutionslederen:
Observationsbørnehaven Stampe
Dagbehandlingsinstitutionen Barnets Hus
Specialbørnehaven Birken
NT fremsender den endelige regning direkte til de 3 ovenstående daginstitutioner hver måned. Kørselskontoret
modtager underbilag fra NT, hvor der sker stikprøvekontrol. Derefter sendes underbilagene til
daginstitutionslederen, der tjekker, at underbilagene stemmer overens med regningen og det faktiske kørte.
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SERVICENIVEAU:
Serviceniveau for visitering til ordningen:
Da der ikke er et fælles fastsat serviceniveau for visitering til særlig daginstitution, skitseres de individuelt.

Birken

Fantasia

Gl. Kongevej

6’ern

Stampe

Barnets Hus

Bakkegården

Særligt daginstitution

Visiteres som udgangspunkt til kørsel ud fra eksisterende
samkørselsruter

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Visiteres som udgangspunkt til kørsel ud fra forældrenes ønske
om ankomst- og afhentningstider

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Kørsel kun fra bopælsadresseadresse

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kørsel til begge forældres adresse ved skilsmisse

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kørsel til bedsteforældre

Ja3

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kørsel til fritidsaktiviteter eller legeaftaler

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kørsel til aflastningsfamilier

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kørsel til aflastningsinstitutioner

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Serviceniveau i Visiteringen

Serviceniveau for udført kørsel:
Magistraten i Aalborg Kommune har i 2012 vedtaget følgende serviceniveau for den visiterede kørsel:
Fast/Ruteplanlagt kørsel
Fast/Ruteplanlagt kørsel er baseret på en køreplan, der lægges fast på en bestemt bil med fast chauffør. Der kan forekomme
ændringer for brugerne hen over tid, men basiskøreplanen fastlægges for en længere periode og er knyttet til et eller flere
bestemte tilbud. Fast/Ruteplanlagt kørsel udbydes for en periode på 3-4 år.
Variabel kørsel
Variabel kørsel er defineret som individuel befordring, hvor kørslen kan variere fra dag til dag uden fast chauffør og bestemt
bil for borgeren. Variabel kørsel udbydes en gang årligt, hvilket sikrer en kontinuerlig konkurrenceudsætning på priserne og
dermed de for tiden bedste priser.
Endelig kravspecifikation til udbudsmaterialerne udarbejdes til behandling i udvalgene august/september 2012, med henblik
på gennemførelse af udbud primo 2013 og iværksættelse af den faste kørsel primo august 2013 og for den variable kørsel
primo marts 2013.

3

Birken kører kun til bedsteforældre i særlige tilfælde eller hvis det er på vejen og ikke giver en merudgift.
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Serviceniveau for kørselsordningerne:
Udgangspunktet for det kommende kørselsudbud er, at den udbudte kørsel planlægges som samordnet kørsel i videst muligt
omfang og kørslen foregår i bus/bil/minibus/liftbus. Der fortages individuel visitation af brugerne.
Samkørsel af målgrupper for den faste kørsel:


Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (primært brugere inden for handicapområdet) kører
ikke sammen med børn og unge.



Børn og unge under 18 år kører sammen (eksempelvis børn til daginstitution og skole).



Øvrige målgrupper kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt for kørselsplanlægningen (eksempelvis ældre til
aktivitetscentre og børn under 18 år til daginstitution eller skole).

Alle målgrupper omfattet af variabel kørsel kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt f.eks. med et geografisk
udgangspunkt.
Der foretages ikke samkørsel mellem målgrupper for variabel kørsel og målgrupper for fast kørsel i samme vogn.
Brugere, forældre eller pårørende har ikke indflydelse på, hvilken vognmand den kørselsansvarlige vælger. Den
kørselsansvarlige vælger vogn/rute ud fra, hvilken institution/tilbud den enkelte bruger skal til, og hvilke handicaps/specielle
behov brugeren har.
Udbudsbetingelserne stiller krav om at chaufførerne skal være villige til at tage de fornødne hensyn og yde den hjælp der er
nødvendig, for at kørslen kan udføres på bedst mulig måde for den enkelte bruger.
Specielt for den faste kørsel.
Det tilstræbes, at brugernes køretid inden for Aalborg Kommune maksimalt er en time hver vej fra hjem til institution/tilbud.
Det tilstræbes, at den maksimale transporttid for borgere, der kommer fra omliggende kommuner, som anvender Aalborg
Kommunes tilbud/institutioner, er maksimalt 1½ time hver vej.
Det er således mere undtagelsen end reglen, at der planlægges med tid i bilen over den oven for angivne transport tid.
Overskridelse af transporttidens længde kan forekomme i følgende situationer:


Kommunedækkende tilbud



Efter dialog med den visiterende enhed - bemærkninger om særlige sårbare borgere fra visiterende enhed
respekteres i kørselsplanlægningen.

Der er fast chauffør tilknyttet hver vogn, men der tages forbehold for ferie og sygdom. Brugerne i vognen omfatter de
målgrupper som kan kører sammen og skal køre til/fra bestemmelsessteder der geografisk er placeret i samme område f.eks.
aktivitetscenter, skole/specialskole e. lign.

NØGLETAL – ØKONOMI OG AKTIVITETER 2013-20144
Økonomiteam.5
Samlet omkostning
Antal unik bruger
Antal turer
Udgifter pr. Kørt tur
Obsevationsbørnehaven Stampe.
Samlet omkostning
Antal unik bruger
Antal turer
Udgifter pr. Kørt tur
Dagbehandlingsinstitutionen Barnets Hus

2013

2014

2.100.000 kr.
49
13.000
164 kr.
2013

1.700.000
39
10.500
163 kr.
2014

900.000 kr.
14
4.000
235 kr.
2013

490.000 kr.
10
2.350
207 kr.
2014

4

Nøgletallene er taget fra NTs afregning 2013 og 2014 – Samlet omkostninger og antal ture er afrundet.
Økonomiteamet på Sønderbro har budgetansvar iht. kørsel for specialgrupperne i Børnehaven 6’eren, Børnehaven Bakkegården,
Børnehaven Fantasia og Børnehaven Gl. Kongevej
5
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Samlet omkostning
Antal unik bruger
Antal turer
Udgifter pr. Kørt tur
Specialbørnehaven Birken.
Samlet omkostning
Antal unik bruger
Antal turer
Udgifter pr. Kørt tur

350.000 kr.
8
1.700
203 kr.
2013

300.000
10
1.600
200 kr.
2014

2.200.000 kr.
40
13.500
164 kr.

2.000.000 kr.
37
12.000
167 kr.

UDVIKLINGSPUNKTER OG BESPARELSESPOTENTIALER:
Arbejdsgruppen anbefaler:
 At der fremover kan tilbydes kørselsgodtgørelse til forældrene i stedet for kørsel igennem Aalborg
Kommunes Kørselskontor.
 At der som udgangspunkt kun kan visteres til kørselsgodtgørelse eller kørsel igennem Aalborg Kommunes
Kørselskontor, hvis barnet bor uden for det pasningsgarantidistrikt som daginstitutionen ligger i. Med det
sidestilles forældre med et barn med handicap, med forældre med barn uden handicap.
 At når en familie har hjælpemiddelbil samt fuld kompensation (eller tilnærmelsesvis), bevilges der ikke
kørsel, idet forældrene som udgangspunkt også er kompenseret i forhold til at hente barnet.
 At der ved visitering til en plads i specialdaginstitution skal ske en mere målrettet visitering til kørsel. Der
skal visiteres til øget grad af forældrekørsel med kørselsgodtgørelse. Hvis ikke det er muligt, skal der
visiteres til samkørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor med andre børn og unge, der kører til
daginstitution og skoler i Aalborg Kommune.
 At der laves nedskrevne retningslinjer og procedurer for opfølgning af bevillingerne, f.eks. ved årlig revisitering.
 At der laves en fælles procedure for ledelsestilsyn inden for kørselsgodtgørelse og kørsel gennem Aalborg
Kommunes Kørselskontor.
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Kvalitetsstandard til særlige dagtilbud §32
Om ordningen
Lovgrundlag

Børn som er visiteret til særlige dagtilbud efter SEL § 32

Hvad er formålet med
ordningen?

Formålet med ordning er at sikre den nødvendige kørsel til og fra særlige dagtilbud,
i de tilfælde hvor forældrene ikke selv har mulighed for at køre.

Hvad hjælper Aalborg
kommunen med?

I de tilfælde hvor forældrene har mulighed for at køre, vil der kunne udbetales
kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst.
Hvis forældrene ikke selv har mulighed for at køre, kan Aalborg Kommune sørge for
befordring via offentlig transport eller kørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor.

Hvem er omfattet af
ordningen?

Børn der er indskrevet i særlige dagtilbud iht. servicelovens §32

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling af
befordring eller godtgørelse

Hvis forældrene har mulighed for at transporterer barnet selv kan der ydes
befordringsgodtgørelse hvis:



Daginstitutionen ligger i et andet pasningsgarantidistrikt, end det barnet er
tilhørende.
Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene.

Hvis forældrene ikke har mulighed for at transporter barnet selv og alle andre
kørselsmuligheder er udelukket, kan der bevilges samkørsel igennem til barnet hvis:


Daginstitutionen ligger i et andet pasningsgarantidistrikt, end der hvor
barnet er tilhørende.
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Hvad er indeholdt i ydelsen?

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation fra forældrene.
Forældrene skal aflevere kørselsblanketten senest d. 15. i måneden for at kunne få
udbetalt kørselsgodtgørelse.
I tilfælde hvor forældre ikke har mulighed for at køre til §32, skal kørslen foregå
igennem Kørselskontoret i Aalborg Kommune. Der kan forventes en vis
omvejskørsel som følge af, at der vil være andre børn i bilen. Det tilstræbes, at
transporttiden for intern kommunekørsel er max. 60 minutter og max. 90 minutter
for ekstern kommunekørsel.
Der visiteres som udgangspunkt til samkørsel. Daginstitutionsbørn er i samkørsel
med børn og unge til specialklasser og specialskoler.
Kørslen bevilges til og fra forældremyndighedsadressen6 og plejefamilie- adressen.
Det gælder for kørsel til alle ordninger, at der som udgangspunkt er mulighed for ét
afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. Dette tidspunkt vil blive bestemt
ud fra barnets placering på ruten.
Det er således ikke muligt for forældrene selv at ønske et tidspunkt for afhentning
og aflevering, men der tages højde for, hvornår barnet senest skal hentes om
morgenen, og hvornår der tidligst er nogle hjemme til at tage i mod barnet.
Tidspunktet kan endvidere blive justeret i løbet af året i forbindelse med nye børn
på ruten og i forbindelse med ferier.

Hvad indeholder ydelsen ikke? Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-godtgørelse til:



Hvad koster ydelsen for
borgeren?

Kørsel til almindelige dagtilbud/daginstitutioner.
Familier med hjælpemiddelbil samt får fuld kompensation (eller
tilnærmelsesvis). Her kan der ikke bevilges kørsel, idet forældrene som
udgangspunkt også er kompenseret i forhold til at hente barnet.

Ved visitering til befordringsgodtgørelse kompenseres efter statens laveste takst.
Der kompenseres kun for den strækning som svarer til den reelle merudgift.
Ved visitering til kørsel er der ingen egenbetaling.

Hvordan bestilles ydelsen?

Daginstitutionslederen står for at bestille kørsler via Aalborg Kommunes
Kørselskontor.
Ved refundering af befordringsgodtgørelse skal det udleverede skema sendes som
dokumentation til Økonomiteamet på Sønderbro, som vil udbetale
kørselsgodtgørelsen til forældrenes nem-konto.
Ved opstart på ny daginstitution eller ved flytning må der forventes en
sagsbehandlingstid på op til 5 hverdage fra kørslen bestilles til den kan træde i kraft.
I denne periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. taxa.

Klagevejledning

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter serviceloven kan
påklages til Ankestyrelsen.

6

Forældremyndighedsadresse betyder, at der kan køres fra både mor og far, hvis der er fælles forældremyndighed. Er der kun en
forældremyndighed, er det kun dertil der kan visiteres til godtgørelse eller kørsel.
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Intern procedure for visitation, bestilling og opfølgning §32
Visitation/funktionsvurdering.
Daginstitutioner under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:
Visitering af børn til særlige dagtilbud SEL §32 sker gennem visitationen i Udviklingsafsnittet for børn og unge. Det
gælder både de børn der bor i Aalborg kommune og de børn der bor i andre kommuner i Region Nordjylland.
Daginstitution under Ældre- og Handicapforvaltningen:
Visitering af børn til særlige dagtilbud SEL §32, sker gennem visitationen i Udviklingsafsnittet for børn og unge i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
De børn der kommer fra kommunerne i Region Nordjylland, visiteres til Specialbørnehaven Birken igennem
Fagcenter for Autisme, der ligger i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Fælles:
Ved opstarts/indskrivningsmøde i daginstitutionen er det lederen af daginstitutionen, der skal sikre, at barnet ligger
inden for målgruppen til kørselsgodtgørelse eller samkørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor.
Der kan som udgangspunkt ikke visiteres til kørselsgodtgørelse eller samkørsel via Aalborg Kommunes
Kørselskontor, hvis



Barnet bor i pasningsgarantidistriktet
Familien har hjælpemiddelbil samt fuld kompensation (eller tilnærmelsesvis). Her kan der ikke bevilges
kørsel, idet forældrene som udgangspunkt også er kompenseret i forhold til at hente barnet.

Der bevilges kun kørselsgodtgørelse eller samkørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor mellem daginstitution og
forældremyndighedsadresser7/plejefamilieadresse.
Kørselsgodtgørelse kan gives ud fra følgende:




Gives kun hvis det er en reel merudgift. Dvs. at det skal være ekstra kørsel i forhold til forældrenes kørsel
med andre søskende eller til/fra arbejde.
Kørsel gives efter den korteste vej, opmålt via Krak.
Gives efter statens laveste takst

Er kørselsgodtgørelse ikke en mulighed, kan der bestilles kørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor:



Der visiteres som udgangspunkt til samkørsel.
Det er vigtigt at finde ud af, hvornår barnet senest skal hentes om morgen og tidligst må afleveres om
eftermiddagen. Aalborg Kommunes Kørselskontor vil ud fra andre skole- og børnehaveruter, finde den
bedst mulige samkørsel, således de kan være i daginstitutionen senest 8.30.

Hvis der i særlige tilfælde skal bevilliges enekørsel, skal følgende pædagogiske tiltag være afprøvet:






Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra daginstitution.
Placering i bussen/taxa.
Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.
Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende.
De pædagogiske tiltag skal have været afprøvet i en periode, før der kan bevilges enetransport. Ligeledes
bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre børn og unge med bussen/taxa, have været vurderet som en
mulig løsning på problemet

Hjælper følgende tiltag ikke, og vurderes det at enekørsel er eneste løsning, er det ledelsens ansvar at træffe
beslutning og meddele det til forældrene.

7

Forældremyndighedsadresse betyder, at der kan køres fra både mor og far, hvis der er fælles forældremyndighed. Er der
kun en forældremyndighed, er det kun dertil, der kan visiteres til godtgørelse eller kørsel.
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Bevilling og bestilling.
Bevilling af Kørselsgodtgørelse:
Daginstitutionen udleverer kørselsblanket til forældrene. Blanketten skal leveres tilbage til lederen, der sikrer at den
er udfyldt korrekt, og at barnet har været i daginstitution de anførte dage. Kørselsblanketten skal være
daginstitutionslederen i hænde senest d. 15. i hver måned, for at der kan ske en udbetaling for den pågældende
kørselsperiode.
Daginstitutionen fremsender blanketten til Økonomiteamet på Sønderbro, som vil udbetale kørselsgodtgørelsen til
forældrenes nem-konto.
Bestilling af Kørsel
Det er daginstitutionslederen der bestiller kørsel igennem Aalborg Kommunes Kørselskontor.
Der er udarbejdet en procedure mellem daginstitutioner og Aalborg Kommunes Kørselskontor, hvori der også er et
bestillingsskema, der skal udfyldes og fremsendes til mail: 99311980@aalborg.dk. Der skal påregnes en
ekspeditionstid på op til 5 hverdage inden kørslen kan træde i kraft. Aalborg Kommunes Kørselskontor informerer
forældrene og daginstitutionen om barnets kørsel og de praktiske oplysninger der om.
Opfølgning.
Der vil ved det årlige statusmøde, være en re-visitering til kørsel, således daginstitutionen undersøger om barnet er
visiteret til den rette kørsel.
Er barnet tildelt enekørsel, skal der løbende følges op på, hvorvidt barnet kan være klar til en skånekørsel eller en
samkørsel.
Budgetopfølgning og ansvar.
Hver måned sender Aalborg Kommunes Kørselskontor underbilag til regningen, hvorpå det fremgår hvilke kørte
ture, der er udført. Aalborg Kommunes Kørselskontor udfører stikprøvekontrol inden underbilagene sendes videre til
daginstitutionerne.
NT fremsender regningen til Økonomiteamet på Sønderbro for specialgrupperne, der betaler kørslen centralt og til
daginstitutionslederen for de 3 tilbud, der har eget budgetansvar.
Det er økonomiteam på Sønderbro, i samarbejde med lederen af daginstitutionen, der er ansvarlig for den
månedlige budgetopfølgning.
Økonomiteam Sønderbro





Børnehaven 6’eren
Børnehaven Bakkegården
Børnehaven Fantasia
Børnehaven Gl. Kongevej
Lederen af dagtilbuddet





Observationsbørnehaven Stampe
Dagbehandlingsinstitutionen Barnets Hus
Specialbørnehaven Birken
Hver måned udarbejder Aalborg kommunes Kørselskontor nøgletal for alt visiteret kørsel. Nøgletallene sendes til
medlemmer af Styregruppen for Kørselskontoret, som har ansvaret for, at få det sendt videre i deres respektive
forvaltninger. Med nøgletallene har forvaltningerne et godt værktøj for at sammenholde forbrug med budget.
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Visiteret kørsel til børn og unge under 18 år - §41
DEFINITION OG LOVRAMMER:
Ordningen omhandler primært Aalborg Kommunes opgave med at få børn og unge til forskellige aktiviteter iht.
Serviceloven §41.
Hovedområderne for visiteret kørsel:





Kørsel til og fra DUS / klubtilbud – kun specialgrupperne
Kørsel til og fra fritidsaktivitet
Kørsel til og fra aflastningsinstitutioner og privat aflastningsfamilier
Kørsel til specialgrupper i børnehaver (ikke specialgrupper der ligger under SEL §32)

Hovedparten af kørslen med børn og unge planlægges som fast kørsel i det omfang, det har karakter af faste dage og
tider. Det vil sige kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, hvor flere børn og unge kører sammen i samme vogn og med
samme chauffør. Rådgiver har mulighed for at bestille variabel kørsel til de børn og unge, hvor der ikke kræves fast
chauffør og helt faste tider. Med variabel kørsel er der også mulighed for, at de børn og unge, der ikke har kørsel af fast
karakter, kan samkøres med andre brugergrupper, der er en del af NTs Flextrafik.

Afgrænsning af kørselsområde:
Analysen af dette område indeholder ikke:
 Kørsel med elever, som er visiteret iht. Serviceloven §52
 Kørsel til og fra skole, kørsel af midlertidig syge og tilskadekomne og anden befordring på skoleområdet under
Folkeskoleloven §26
 Akutkørsel der udføres af Dantaxi Aalborg

Lovrammer:
Serviceloven §41
Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter8 ved forsørgelse i hjemmet af et barn
under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller
langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Stk. 2. Til dækning af merudgifter beregnes en merudgiftsydelse, der fastsættes med udgangspunkt i et
månedligt standardbeløb på 2.424 kr. Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov og udbetales med
en eller flere ottendedele af standardbeløbet. Merudgiftsydelsen kan tildeles med mere end ét standardbeløb.

Stk. 3. Merudgiftsydelsen udgør mindst 1/8 af standardbeløbet nævnt i stk. 2. Der skal sandsynliggøres
merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før merudgiftsydelsen kan komme til
udbetaling.

Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning
m.v. følges.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter
der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor.

8

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
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ORGANISERING PÅ KØRSELSOMRÅDET:
Budget- og visitationsansvar

Specialgruppen for børn og unge.

Bestilling af konkret kørsel

Rådgiverne i Specialgruppen for Børn og Unge.

Planlægning af kørsel

Det er Kørselskontoret I Aalborg Kommune, der planlægger ruterne ud fra
de bevillinger der fremsendes.

Aalborg Kommune har siden 2010 benyttet sig af NT Flextrafik, herunder bl.a. Flexskole. Der kan både bestilles fast og
variabel kørsel inden for Flexskole.
Den faste kørsel dækker over en kørselsordning, som varetager kørsel af børn og unge med et særligt fast kørselsbehov,
og hvis transportbehov ikke kan løses af traditionel kollektiv trafik. Den faste kørsel benyttes fortrinsvis til borgere med
særlige behov til/fra hjem/skole/DUS/daginstitution/værksted/beskyttet beskæftigelse.
Kørslen udføres som fast kørsel. Det vil sige kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, hvor flere borgere kører sammen i
samme vogn. Aalborg Kommunes Kørselskontor har ofte tilknyttet børn fra flere forskellige institutioner samt kommuner
i Region Nordjylland9. Med mange borgere i den faste ordning, kan kørselsplanlæggerne i Aalborg Kommunes
Kørselskontor sikre den mest optimale koordinering og dermed udnyttes vognparken optimalt. Aalborg Kommune stiller
krav om fast chauffør og fast bil i denne ordning
Den variable kørsel er en ordning, som alle kommuner i Nordjylland samt Region Nordjylland kan visitere ind i. Det
betyder, at der er mange forskellige brugergrupper og dermed øges graden af samkørsel.
Aalborg Kommunes visitatorer benytter ordningen fortrinsvis når Aalborg Kommunes borgere visiteres til læge,
speciallæge, genoptræning, kørsel pga. farlig trafikvej og manglende skolebusser samt andre borgergrupper, som ikke
kan benytte traditionel kollektiv trafik, men ikke behøver fast struktur, samt fast bil og fast chauffør.
I den daglige drift spiller NT en mindre aktiv rolle, da kørselsbestilling sker direkte til Aalborg Kommunes Kørselskontor,
hvor kørselsplanlæggeren ligger kørselsbestillingerne direkte ind i NTs systemer: HD Skole og PLANET. Bestillingerne
omsættes automatisk til en kørselsbooking i NT’s systemer. NT har et team med Flextrafikplanlæggere, som kan yde
support til kommunerne i fornødent omfang ift. kørslen og IT. Det er FlexDanmark der overvåger den daglige drift og
har kontakten med chaufførerne.

9

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der i daværende kontaktforum indgået aftale om, at den kommune som tilbuddet
var hjemhørende i, skulle sørge for transporten. Hovedparten af kommunerne i Region Nordjylland, som har elever i Aalborg
Kommunes tilbud, benytter Kørselskontoret i Aalborg Kommune til at varetage og drifte kørslen.
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VISITATIONSPRAKSIS:
Visitation/funktionsvurdering:
Forældrene skal selv henvende sig til deres rådgiver i Specialgruppen for Børn og Unge, hvis de ønsker at søge om kørsel.
Der visiteres som udgangspunkt til samkørsel på baggrund af en individuel socialfaglig vurdering. Bevillinger på fast DUSkørsel/aflastningskørsel mm. gives for at år af gangen.
Bevilling og bestilling:
Kørsel kræver en særskilt bevilling fra Specialgruppen for Børn og Unge. Rådgiverne fremsender bevillingen til Aalborg
Kommunes Kørselskontor. Der gives som udgangspunkt ikke bevilling til enekørsel. Det vil være muligt at angive hvornår
barnet/den unge senest skal hentes på afhentningsadressen og hvornår det tidligst må være på afleveringsadressen
igen. Aalborg Kommunes Kørselskontor vil i planlægningen tage højde for de oplysninger rådgiver har skrevet i
bevillingen, og dermed tilrettelægge den bedst mulige kørsel for barnet i samkørsel. Kørselsplanlæggeren bestiller selv
kørslen i NTs systemer: HD Skole eller PLANET.
Opfølgning på kørselsbehov:
Der vil ved opfølgningsmøder hen over året være en opfølgning på kørsel, således rådgiver er sikker på, at det stadig er
den rette kørsel, som barnet er visiteret til.
For børn og unge, der re-visiteres til forsat specialtilbud i børnehave eller skole, skal der have været holdt
opfølgningsmøde inden 15. april hvert år. Den 15. april er er deadline for fremsendelse af bevillinger til Aalborg
Kommunes Kørselskontor. Dermed sikres tid til, at der kan laves den optimale re-planering af kørslen til skolestart i
august.
Budgetopfølgning og –ansvar:
Det er lederen af Specialgruppen for Børn & Unge, der har budgetopfølgning og –ansvar.

SERVICENIVEAU:
Serviceniveau for visitering til ordningen:
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.
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.
Det beskrevne er et udtryk for Aalborg Kommunes generelle serviceniveau. Bevillinger i de enkelte tilfælde vil altid bero
på konkrete individuelle vurderinger.
Specialcenter for Børn og Unge har i foråret 2015, udarbejdet et notat vedr. serviceniveau omkring kørsel iht. SEL §41 som
rådgiverne som udgangspunkt arbejder ud fra. Serviceniveauet er godkendt af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
medio 2015.
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Serviceniveau for udført kørsel:
Magistraten i Aalborg Kommune har i 2012 vedtaget følgende serviceniveau for den visiterede kørsel:
Fast/Ruteplanlagt kørsel
Fast/Ruteplanlagt kørsel er baseret på en køreplan, der lægges fast på en bestemt bil med fast chauffør. Der kan forekomme
ændringer for brugerne hen over tid, men basiskøreplanen fastlægges for en længere periode og er knyttet til et eller flere
bestemte tilbud. Fast/Ruteplanlagt kørsel udbydes for en periode på 3-4 år.
Variabel kørsel
Variabel kørsel er defineret som individuel befordring, hvor kørslen kan variere fra dag til dag uden fast chauffør og bestemt
bil for borgeren. Variabel kørsel udbydes en gang årligt, hvilket sikrer en kontinuerlig konkurrenceudsætning på priserne og
dermed de for tiden bedste priser.
Endelig kravspecifikation til udbudsmaterialerne udarbejdes til behandling i udvalgene august/september 2012, med henblik
på gennemførelse af udbud primo 2013 og iværksættelse af den faste kørsel primo august 2013 og for den variable kørsel
primo marts 2013.
Serviceniveau for kørselsordningerne:
Udgangspunktet for det kommende kørselsudbud er, at den udbudte kørsel planlægges som samordnet kørsel i videst muligt
omfang og kørslen foregår i bus/bil/minibus/liftbus. Der fortages individuel visitation af brugerne.
Samkørsel af målgrupper for den faste kørsel:


Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (primært brugere inden for handicapområdet) kører
ikke sammen med børn og unge.



Børn og unge under 18 år kører sammen (eksempelvis børn til daginstitution og skole).



Øvrige målgrupper kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt for kørselsplanlægningen (eksempelvis ældre til
aktivitetscentre og børn under 18 år til daginstitution eller skole).

Alle målgrupper omfattet af variabel kørsel kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt f.eks. med et geografisk
udgangspunkt.
Der foretages ikke samkørsel mellem målgrupper for variabel kørsel og målgrupper for fast kørsel i samme vogn.
Brugere, forældre eller pårørende har ikke indflydelse på, hvilken vognmand den kørselsansvarlige vælger. Den
kørselsansvarlige vælger vogn/rute ud fra, hvilken institution/tilbud den enkelte bruger skal til, og hvilke handicaps/specielle
behov brugeren har.
Udbudsbetingelserne stiller krav om at chaufførerne skal være villige til at tage de fornødne hensyn og yde den hjælp der er
nødvendig, for at kørslen kan udføres på bedst mulig måde for den enkelte bruger.
Specielt for den faste kørsel.
Det tilstræbes, at brugernes køretid inden for Aalborg Kommune maksimalt er en time hver vej fra hjem til institution/tilbud.
Det tilstræbes, at den maksimale transporttid for borgere, der kommer fra omliggende kommuner, som anvender Aalborg
Kommunes tilbud/institutioner, er maksimalt 1½ time hver vej.
Det er således mere undtagelsen end reglen, at der planlægges med tid i bilen over den oven for angivne transport tid.
Overskridelse af transporttidens længde kan forekomme i følgende situationer:


Kommunedækkende tilbud



Efter dialog med den visiterende enhed - bemærkninger om særlige sårbare borgere fra visiterende enhed
respekteres i kørselsplanlægningen.

Der er fast chauffør tilknyttet hver vogn, men der tages forbehold for ferie og sygdom. Brugerne i vognen omfatter de
målgrupper som kan kører sammen og skal køre til/fra bestemmelsessteder der geografisk er placeret i samme område f.eks.
aktivitetscenter, skole/specialskole e. lign.
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NØGLETAL – ØKONOMI OG AKTIVITETER 2013-201410
Specialgruppen for børn/unge
Samlet omkostning
Antal unikke bruger
Antal ture
Udgifter pr. kørt tur

2013
9.600.000 kr.
306
67.000
144 kr.

2014
10.100.000kr.
310
60.000
168 kr.

UDVIKLINGSPUNKTER OG BESPARELSESPOTENTIALER:
Da Specialgruppen de sidste par år har arbejdet meget med visitering til kørsel i tæt samarbejde med Aalborg Kommunes
Kørselskontor, kan der ikke påvises konkrete udviklings- besparelsespotentialer. Der har været og er fortsat stor
bevågenhed i Specialgruppen for Børn og Unge på visitering.
De efterfølgende udkast til kvalitetsstandard og intern procedure er derfor lavet på baggrund af den nylige godkendte
beskrivelse af serviceniveauet på SEL §41

10

Nøgletallene er taget fra NTs afregning 2013 og 2014 – Samlet omkostninger og antal ture er afrundet.
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Visiteret kørsel til børn og unge under 18 år - §41
Om ordningen.
Lovgrundlag

Børn og unge der er visiteret til kørsel efter SEL §41

Hvad er formålet med ydelsen

Formålet med ydelsen er, at sikre den nødvendige kørsel, der skal til, for at
sikre trivsel, udvikling og stabil fremmøde for barnet/den unge i det tilfælde, at
forældrene ikke selv har mulighed for at køre.

Hvad hjælper Aalborg Kommune
med

Udgangspunktet er, 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.

Hvem er omfattet af ydelsen

Familier, der i hjemmet forsøger et barn under 18 år med betydeligt og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller
lagvarig lidelse
Vilkår for befordring og/eller –godtgørelse.

Principper for tildeling af
befordring og/eller –godtgørelse

Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv, kan der ydes
befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst.
Hvis forældrene ikke har mulighed for at transportere barnet selv og alle andre
kørselsmuligheder er udelukket, kan der bevilges kørsel.

Hvad er indeholdt i ydelsen?

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation fra
borgeren ved afleveringen af udleveret skema til barnets rådgiver. Skemaet
skal være afleveret hver d. 15. i måneden, for at kunne få udbetalt
befordringsgodtgørelse.
I tilfælde hvor forældre ikke har mulighed for at køre barnet selv, kan
rådgiver, efter en individuel konkret vurdering, kompensere for merudgiften
til den offentlige transport eller visitere til kørsel gennem Kørselskontoret i
Aalborg Kommune.
Ved kørsel gennem Aalborg Kommunes Kørselskontor må forventes en vis
omvejskørsel som følge af, at der vil være andre børn og unge i bilen. Det
tilstræbes, at transporttiden for intern kommunekørsel er maks. 60 minutter
og 90 minutter for ekstern kommunekørsel.
Aalborg kommune arrangerer samkørsel med flere forskellige brugergrupper
inden for børn og unge under 18. år.
Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport.
Hvis der skal bevilliges enetransport, vil det ske efter en konkret individuel
vurdering fra rådgiver samt nedskrevne principper.
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Det gælder for kørsel til alle ordninger, at Kørselsplanlæggeren ved Aalborg
Kommunes Kørselskontor planlægger den bedst mulige samkørsel. Det er
således ikke muligt for forældrene selv, at ønske et tidspunkt for afhentning og
aflevering. Der tages højde for, hvornår barnet senest skal hentes om
morgenen og hvornår der tidligst er nogle hjemme til at tage i mod barnet.
Tidspunktet kan endvidere blive justeret i løbet af året i forbindelse med
nye børn på ruten og i forbindelse med ferier.
Hvis ikke andet er bevilget, hentes barnet/den unge ved kantsten på
adressen og afleveres ved kantsten på afleveringsadressen.
Hvad indeholder ydelsen
ikke

Denne ordning dækker ikke:







Hvad koster ydelsen for
borgeren

Kørsel til og fra skole.
Kørsel, hvis barnet/den unge pga. sygdom i løbet af dagen, skal
tidligere hjem. Så vil det som udgangspunkt være forældrenes
ansvar at få hentet barnet.
Kørsel til familier med hjælpemiddelbil samt fuld kompensation
(eller tilnærmelsesvis). Her kan ikke bevilges kørsel, da forældrene
som udgangspunkt også er kompenseret i forhold til at hente
barnet.
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.
Kørsel til behandling, undersøgelser, kontroller mv., såfremt
kørslen kan dækkes af andre bestemmelser

Ved befordringsgodtgørelse vurderes i hvilket omfang, der er tale om en
merudgift, dvs. ekstra kørsel i forhold til forældrenes kørsel med andre
søskende eller til/fra arbejde. Merudgiften kompenseres med statens lave
takst.
Der er ingen egenbetaling ved visitering til kørsel igennem Kørselskontoret i
Aalborg Kommune.

Hvordan forgår visitationen

Forældrene skal henvende sig til barnets rådgiver, hvor de kan søge om
befordring. Det er rådgiver, der ud fra en konkret individuel vurdering
træffer afgørelse for hvilke behov, der er for transport. Der vil være en
opfølgning på kørselsbehovet min. 1. gang årligt.
Hvis det vurderes, at barnet/den unge ikke har mulighed for at transportere
sig selv, vil barnets/den unges rådgiver afdække om kørslen kan varetages af
forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse eller via offentlige
transportformer sammen med forældrene eller en søskende.
Hvis ikke det er muligt, bevilger rådgiver kørslen igennem Aalborg
Kommunes Kørselskontor.

Hvordan bestilles ydelsen

Befordringsgodtgørelse:
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Ved refundering af befordringsgodtgørelse skal der rettes henvendelse til
barnets rådgiver.
Kørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor:
Barnets rådgiver fremsender bevilling til Aalborg Kommunes Kørselskontor,
som står for den konkrete planlægning ud fra den givne bevilling.
Når der er planlagt kørsel til barnet/den unge, vil kørselsplanlæggeren
orientere forældrene om den konkrete planlægning via brev. Her vil
forældrene modtage et elevskema med oplysninger om barnets afhentningstid
i hjemmet og på skolen/DUS/Institution/andet. Det vil ligeledes fremgå af
skemaet, hvilke vognmænd der udfører kørslerne samt telefonnumre til disse.
Der ud over modtager forældrene en brochure med praktisk info. Det er
forældrenes opgave at orientere skolen/DUS /fritidscenter mm. og lave aftaler
mht. aflevering og afhentning.
Klagevejledning

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Serviceloven kan
påklages til Ankestyrelsen.
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Intern procedure for visitation, bestilling og opfølgning - §41
Visitations/funktionsvurdering.
Kørsel til børnehave/DUS/klubtilbud/aflastning mm.
I forbindelse med visitationsprocessen til et børnehavetilbud (ikke §32) eller et specialundervisningstilbud, vil
Visitationsudvalget eller PPR i Aalborg Kommune i deres afgørelsesbrev henvise forældrene til at tage kontakt til
barnets rådgiver vedr. kørsel til og fra børnehaven/DUS, hvis barnet falder inden for målgruppen for kørsel.
Det er rådgiver, der ud fra en individuel vurdering sikrer, at barnet ligger inden for målgruppen til
kørselsgodtgørelse eller samkørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor.
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.
Såfremt forældrene har særlige ønsker til tidspunkter mv. undersøges i første omgang med Aalborg Kommunes
Kørselskontor, om de kan tilbyde en kørsel, der opfylder 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 og kompenseres med godtgørelse?



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 selv kører vurderes det 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
Aalborg Kommunes Kørselskontor. Der medtages en anslået udgift i merudgiftsberegningen.
Kørsel til morgen-DUS
Der kan kun bevilges kørsel til morgen-DUS i det omfang, det er nødvendigt ud fra forældrenes arbejdstid, vurderet
i forhold til hvornår barnet ellers ville blive hentet/afleveret.

Side 21 af 37

Visiteringsprojektet for kørsel i Aalborg Kommune - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Serviceloven §32, §41 & §52

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 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 morgen-DUS, bevilges der ikke kørsel til morgen-dus 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 eksempelvis én gang
månedligt, 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 funktions-nedsættelsen.
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.
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, som
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 Sundhedsministeriet regler eller andre
ordninger.
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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.
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 intet af ovenstående er muligt, 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 af 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, da
forældrene som udgangspunkt også er kompenseret i forhold til selv at køre barnet.
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.
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.
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Enekørsel kan kun visiteres i meget særlige tilfælde efter en konkret individuel vurdering med baggrund i principper
for dispensation i forhold til samkørsel. En dispensation kan kun komme på tale, hvor graden og omfanget af
barnets handicap vanskeliggør samkørsel. Der skal således være alvorlige konsekvenser for barnets trivsel i
dagligdagen.
Ved vurdering kan der lægges til grund om handicappet/problemet medfører ekstremme adfærdsmæssige
problemstillinger:






Spise/søvn-forstyrrelser
Selvskadende adfærd
Ekstrem udadreagerende /aggressiv adfærd
Depression
Angsttilstande

Hvis der i særlige tilfælde skal bevilliges enekørsel skal følgende pædagogiske tiltag være afprøvet. Der arbejdes tæt
sammen med Aalborg Kommunes Kørselskontor og PPR, hvis barnet er kendt der, omkring nedenstående:






Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra institution.
Placering i bussen/taxa.
Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.
Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende.
De pædagogiske tiltag skal have været afprøvet i en periode, før der kan bevilges enetransport.
Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre børn og unge med bussen/taxa, have været
vurderet som en mulig løsning på problemet

Hjælper ovenstående tiltag ikke og vurderes det, at enekørsel er eneste løsning, er det ledelsens ansvar at
træffe beslutning.
Bevilling og bestilling.
Bevilling af Kørselsgodtgørelse:
Rådgiver udleverer kørselsblanket til forældrene. Blanketten skal leveres tilbage til rådgiver, der sikrer at den er
udfyldt korrekt og at barnet har været i daginstitution/DUS/Klub mm. de anførte dage. Kørselsblanketten skal være
rådgiver i hænde hver d. 10. i den efterfølgende måned, for at der kan ske en udbetaling for den pågældende
kørselsperiode. Der skal benyttes blanket E-0042-851 fra Aalborg Kommunes blanketsystem
Rådgiver fremsender i DUBU en advis med kørselsblanketten til en administrativ medarbejder, som vil sørge for at
udbetale kørselsgodtgørelsen til forældrenes nem-konto.
Bestilling af Kørsel
Det er rådgiver der bestiller kørsel igennem Aalborg Kommunes Kørselskontor.
Der er udarbejdet en procedure mellem Specialgruppen for Børn og Unge og Aalborg Kommunes Kørselskontor.
Den bevilling som bruges til bestilling, er et kopi af den bevilling forældrene får. Bevillingen skal fremsendes til mail:
99311980@aalborg.dk. Der skal påregnes en ekspeditionstid på op til 5 hverdage inden kørslen kan træde i kraft.
Aalborg Kommunes Kørselskontor informerer forældrene om barnets kørsel og de praktiske oplysninger herom.
Bevillingen løber som udgangspunkt fra 1.8 til 31.7 – altså et skoleår. Hvert år re-planlægges kørslen på børn og
unge, med kørselsstart når eleverne starter i skole. For at få den mest optimale planlægning, skal der for rådgiver
der bevilger via SEL §41 og §52, fremsendes bevillinger til kommende skoleår inden d. 15. april
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Opfølgning.
Der vil ved opfølgningsmøder hen over året være en opfølgning på kørsel, således rådgiver er sikker på, at det
stadig er den rette kørsel, som barnet er visiteret til.
Er barnet tildelt enekørsel, skal der løbende følges op på, hvorvidt barnet kan være klar til en skånekørsel eller en
samkørsel.
Budgetopfølgning og ansvar.
Hver måned udarbejder Aalborg kommunes Kørselskontor nøgletal for alt visiteret kørsel. Nøgletallene sendes til
medlemmer af Styregruppen for Kørselskontoret, som har ansvaret for, at få det sendt videre i deres respektive
forvaltninger. Med nøgletallene har forvaltningerne et godt værktøj for at sammenholde forbrug med budget.

Bevilling og bestilling:
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Visiteret kørsel til børn og unge under 18 år - §52
DEFINITION OG LOVRAMMER:
Ordningen omhandler primært Aalborg Kommunes opgave med at transportere børn og unge til forskellige aktiviteter iht.
Serviceloven §52.
Hovedområderne for visiteret kørsel:







Kørsel til og fra DUS / klubtilbud – kun specialgrupperne
Kørsel til og fra fritidsaktivitet
Kørsel til og fra aflastningsinstitutioner og aflastningsfamilier
Kørsel til og fra samvær for anbragte børn i særlige tilfælde
Kørsel til og fra andre kommunale tilbud
Kørsel til børnehaver

Hovedparten af kørslen med børn og unge, planlægges som fast kørsel i det omfang det har karakter af faste dage og
tider. Det vil sige kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, hvor flere børn og unge kører sammen i samme vogn og med
samme chauffør.
Rådgiver har mulighed for at bestille variabel kørsel til de børn og unge, hvor det ikke kræves fast chauffør og helt faste
tider. Med variabel kørsel, er der også mulighed for, at de børn og unge, der ikke har kørsel af fast karakter, kan samkøres
med andre brugergrupper, der er en del af NTs Flextrafik.

Afgrænsning af kørselsområde:
Analysen af dette område indeholder ikke:
 Kørsel med elever, som er visiteret iht. Serviceloven §41
 Kørsel til og fra skole, kørsel af midlertidig syge og tilskadekomne og anden befordring på skoleområdet under
Folkeskoleloven §26
 Akutkørsel, der udføres af Dantaxi Aalborg

LOVRAMMER:
Der kan bevilges kørsel efter servicelovens §52, hvis der foreligger en anbringelse eller der er lavet en børnefaglig
undersøgelse, enten en §50 undersøgelse efter serviceloven eller der er et socialt fagligt skøn fra rådgiveren.
Serviceloven §52
§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig
betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de
foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50.
Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a.
En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold
taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
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4) Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en
plejefamilie, i en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6,
eller i et botilbud, jf. § 107.5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller
på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6.
6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.
8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af
godtgørelse til den unge.
9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal under en graviditet træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, nr. 2, 3, 4, 6 eller 9, og
§ 52 a, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen.
Afgørelsen træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 2 finder anvendelse ved afgørelsen.

Serviceloven §52a
§ 52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes
økonomisk støtte til:
1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og
omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.
2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.
3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det

ORGANISERING PÅ KØRSELSOMRÅDET:
Budget- og visitationsansvar

Familiegruppen Nord
Familiegruppen Centrum
Familiegruppen Øst
Familiegruppen Sydvest
Specialgruppen for Børn og Unge.

Bestilling af konkret kørsel

Rådgiverne i familiegrupperne og Specialgruppen for
Børn og Unge

Planlægning af kørsel

Kørselskontoret i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har siden 2010 benyttet sig af NT Flextrafik, herunder bl.a. Flexskole. Der kan både bestilles fast og
variabel kørsel inden for Flexskole.
Den faste kørsel dækker over en kørselsordning, som varetager kørsel af børn og unge med et særligt fast kørselsbehov,
hvor transportbehovet ikke kan løses af traditionel kollektiv trafik. Den faste kørsel benyttes fortrinsvis til borgere med
særlige behov til/fra hjem/skole/DUS/daginstitution/værksted/beskyttet beskæftigelse.
Kørslen udføres som fast kørsel. Det vil sige kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, hvor flere borgere kører sammen i
samme vogn. Aalborg Kommunes Kørselskontor har ofte tilknyttet børn fra flere forskellige institutioner samt kommuner
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i Region Nordjylland11. Med mange borgere i den faste ordning kan kørselsplanlæggerne i Aalborg kommunes
Kørselskontor sikre den mest optimale koordinering og dermed udnyttes vognparken optimalt. Aalborg Kommune stiller
krav om fast chauffør og fast bil i denne ordning
Den variable kørsel er en ordning, hvor alle kommuner i Nordjylland samt Region Nordjylland, kan visitere ind i. Det
betyder, at der er mange forskellige brugergrupper og dermed øges graden af samkørsel.
Aalborg Kommunes visitatorer benytter fortrinsvis ordningen, når Aalborg Kommunes borgere visiteres til læge,
speciallæge, genoptræning, kørsel pga. farlig trafikvej og manglende skolebusser. Det er borgere, som ikke kan benytte
traditionel kollektiv trafik, men ikke behøver fast struktur samt fast bil og fast chauffør.
I den daglige drift spiller NT kun en lille aktiv rolle, da kørselsbestilling sker direkte til Aalborg Kommunes Kørselskontor,
hvor kørselsplanlæggeren lægger kørselsbestillingerne direkte ind i NTs systemer - HD Skole og PLANET. Bestillingerne
omsættes automatisk til en kørselsbooking i NT’s systemer. NT har et team med Flextrafik planlæggere, som kan yde
support til kommunerne i det fornødne omfang ift. kørslen og IT. Det er FlexDanmark, der overvåger den daglige drift
og har kontakten med chaufførerne.

VISITATIONSPRAKSIS:
Visitation/funktionsvurdering:
Forældrene skal selv henvende sig til deres rådgiver i en af familiegrupperne/Specialgruppen for børn og unge, hvis de
ønsker at søge om kørsel. Der visiteres som udgangspunkt til samkørsel på baggrund af en individuel socialfaglig
vurdering. Bevillinger på fast DUS kørsel/aflastningskørsel mm., gives for at år af gangen. Der kan også gives kørsel i
forbindelse med familiebehandling.
Bevilling og bestilling:
Kørsel kræver en særskilt bevilling fra familiegrupperne eller Specialgruppen for Børn og Unge.
Rådgiverne fremsender bevillingen frem til Aalborg Kommunes Kørselskontor. Via den bevilling, kan rådgiver bl.a.
notere specifikke behov og hjælpemidler, samt hvornår barnet/den unge senest skal hentes på afhentningsadressen og
hvornår barnet tidligst må være på afleveringsadressen igen.
Ud fra bevillingen finder Aalborg Kommunes kørselsplanlæggere den rette kørsel. Kørselsplanlæggeren bestiller selv
kørslen i NTs system, HD Skole eller PLANET.
Det gives som udgangspunkt ikke bevillig til enekørsel.
Opfølgning på kørselsbehov:
Der vil, ved opfølgningsmøder hen over året, være en opfølgning på kørsel, således rådgiver er sikker på, at det stadig er
den rette kørsel barnet er visiteret til. Når barnet re-visteres, sendes bevillingen til forældrene med kopi til Aalborg
Kommunes Kørselskontor.
Budgetopfølgning og –ansvar:
Det er familiegrupperne samt Specialgruppen for Børn & Unge, der har budgetopfølgning og –ansvar inden for hvert
område.

11

I forbindelse med kommunesammenlægning blev der i daværende kontaktforum, indgået aftale om, at den kommune,
som tilbuddet var hjemhørende i, skulle sørge for transporten. Hovedparten af kommunerne i Region Nordjylland, som
har elever i Aalborg Kommunes tilbud, ønsker at det er Kørselskontoret i Aalborg Kommune, der varetager og drifter
kørslen.
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SERVICENIVEAU:
Serviceniveau for visitering til ordningen:
Familiegruppen Øst:
 Kørsel til/fra bopælsadressen
 Der visiteres til kørselsgodtgørelse
 I få tilfælde bevilges der kørsel til plejeanbragte børn
 Der visiteres som udgangspunkt ikke til enekørsel
Familiegruppen Sydvest
 Kørsel til/fra bopælsadressen
 Der visiteres til kørselsgodtgørelse
 I få tilfælde bevilges der kørsel til plejeanbragte børn
 Der visiteres som udgangspunkt ikke til enekørsel
Familiegruppen Centrum
 Kørsel til/fra bopælsadressen
 Der visiteres til kørselsgodtgørelse
 I få tilfælde bevilges der kørsel til plejeanbragte børn
 Der visiteres som udgangspunkt ikke til enekørsel
Familiegruppen Nord
 Kørsel til/fra flere adresser end bopælsadressen
 Der visiteres til/fra skole
 Der visiteres til kørselsgodtgørelse
 Der visiteres som udgangspunkt ikke til enekørsel
Specialgruppen for Børn og Unge (§52)
 Kørsel til/fra bopælsadressen
 Der visiteres til kørselsgodtgørelse
 Der visiteres som udgangspunkt ikke til enekørsel
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Serviceniveau for udført kørsel:
Magistraten i Aalborg Kommune har i 2012 vedtaget følgende serviceniveau for den visiterede kørsel:
Fast/Ruteplanlagt kørsel
Fast/Ruteplanlagt kørsel er baseret på en køreplan, der lægges fast på en bestemt bil med fast chauffør. Der kan forekomme
ændringer for brugerne hen over tid, men basiskøreplanen fastlægges for en længere periode og er knyttet til et eller flere
bestemte tilbud. Fast/Ruteplanlagt kørsel udbydes for en periode på 3-4 år.
Variabel kørsel
Variabel kørsel er defineret som individuel befordring, hvor kørslen kan variere fra dag til dag uden fast chauffør og bestemt bil for
borgeren. Variabel kørsel udbydes en gang årligt, hvilket sikrer en kontinuerlig konkurrenceudsætning på priserne og dermed de
for tiden bedste priser.
Endelig kravspecifikation til udbudsmaterialerne udarbejdes til behandling i udvalgene august/september 2012, med henblik på
gennemførelse af udbud primo 2013 og iværksættelse af den faste kørsel primo august 2013 og for den variable kørsel primo
marts 2013.
Serviceniveau for kørselsordningerne:
Udgangspunktet for det kommende kørselsudbud er, at den udbudte kørsel planlægges som samordnet kørsel i videst muligt
omfang og kørslen foregår i bus/bil/minibus/liftbus. Der fortages individuel visitation af brugerne.

Samkørsel af målgrupper for den faste kørsel:


Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (primært brugere inden for handicapområdet) kører ikke
sammen med børn og unge.



Børn og unge under 18 år kører sammen (eksempelvis børn til daginstitution og skole).



Øvrige målgrupper kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt for kørselsplanlægningen (eksempelvis ældre til
aktivitetscentre og børn under 18 år til daginstitution eller skole).

Alle målgrupper omfattet af variabel kørsel kan køre sammen, hvor det er hensigtsmæssigt f.eks. med et geografisk udgangspunkt.
Der foretages ikke samkørsel mellem målgrupper for variabel kørsel og målgrupper for fast kørsel i samme vogn.
Brugere, forældre eller pårørende har ikke indflydelse på, hvilken vognmand den kørselsansvarlige vælger. Den kørselsansvarlige
vælger vogn/rute ud fra, hvilken institution/tilbud den enkelte bruger skal til, og hvilke handicaps/specielle behov brugeren har.
Udbudsbetingelserne stiller krav om at chaufførerne skal være villige til at tage de fornødne hensyn og yde den hjælp der er
nødvendig, for at kørslen kan udføres på bedst mulig måde for den enkelte bruger.
Specielt for den faste kørsel.
Det tilstræbes, at brugernes køretid inden for Aalborg Kommune maksimalt er en time hver vej fra hjem til institution/tilbud. Det
tilstræbes, at den maksimale transporttid for borgere, der kommer fra omliggende kommuner, som anvender Aalborg Kommunes
tilbud/institutioner, er maksimalt 1½ time hver vej.
Det er således mere undtagelsen end reglen, at der planlægges med tid i bilen over den oven for angivne transport tid.
Overskridelse af transporttidens længde kan forekomme i følgende situationer:


Kommunedækkende tilbud



Efter dialog med den visiterende enhed - bemærkninger om særlige sårbare borgere fra visiterende enhed respekteres i
kørselsplanlægningen.

Der er fast chauffør tilknyttet hver vogn, men der tages forbehold for ferie og sygdom. Brugerne i vognen omfatter de målgrupper
som kan kører sammen og skal køre til/fra bestemmelsessteder der geografisk er placeret i samme område f.eks. aktivitetscenter,
skole/specialskole e. lign.
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NØGLETAL – ØKONOMI OG AKTIVITETER 2013-201412
Specialgruppen for børn/unge

2013

2014

Samlet omkostning
Antal unikke brugere
Antal turer
Udgifter pr. kørt tur
Familiegruppen Øst

180.000 kr.
17
900
200 kr.
2013

400.000 kr.
15
1700
237 kr.
2014

Samlet omkostning
Antal unikke brugere
Antal ture
Udgifter pr. kørt tur
Familiegruppen Centrum

380.000 kr.
41
2600
146 kr.
2013

350.000 kr.
32
2300
154 kr.
2014

Samlet omkostning
Antal unikke brugere
Antal ture
Udgifter pr. kørt tur
Familiegruppen Nord

490.000 kr.
23
2500
197 kr.
2013

590.000 kr.
29
4000
147 kr.
2014

Samlet omkostning
Antal unikke brugere
Antal ture
Udgifter pr. kørt tur
Familiegruppen Sydvest

710.000 kr.
42
4.400
161 kr.
2013

500.000 kr.
50
3.000
167 kr.
2014

580.000
22
2.900
202

620.000
24
3.500
178

Samlet omkostning
Antal unikke brugere
Antal ture
Udgifter pr. kørt tur

UDVIKLINGSPUNKTER OG BESPARELSESPOTENTIALER:
Arbejdsgruppen anbefaler:
 At der fremover kan tilbydes kørselsgodtgørelse til borgeren, alternativt til kørsel igennem Aalborg Kommunes
Kørselskontor.
 At rådgiverne er mere detaljeret ved udfyldelse af bevilling til kørsel, således der ikke bliver bevilget mere en
nødvendigt, samt at rådgiverne får stoppet bevillingen rettidigt.






12

At når en familie har hjælpemiddelbil samt fuld kompensation (eller tilnærmelsesvis), bevilges der ikke kørsel,
idet forældrene som udgangspunkt også er kompenseret i forhold til at hente barnet.
At der indføres ledelsestilsyn og øget fokus på bevilling af kørsel i familiegrupperne. Baggrunden for anbefalingen
er, at der i dag kan være en stor forskel på de 5 områder, hvordan rådgivere bevilger og tolker servicelovens §52
og §52a. Arbejdsgruppen mener det er i Aalborg Kommunes interesse, at der bevilges ud fra et ensartet niveau,
selvom det er fordelt på 5 områder, således borgerne ikke oplever en forskel fra område til område, eller fra
rådgiver til rådgiver.
At familiegrupperne får deres procedurer i Schultz givet et kvalitetscheck, på baggrund af dette arbejde.

Nøgletallene er taget fra NTs afregning 2013 og 2014 – Samlet omkostninger og antal ture er afrundet.
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Visiteret kørsel til børn og unge under 18 år - §52
Om ordningen
Lovgrundlag

Børn og unge der er visiteret til kørsel efter SEL §52/§52a

Hvad er formålet med
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at etablere den kørsel, der skal til for at sikre trivsel,
udvikling og stabilt fremmøde for barnet/familien, i det tilfælde hvor forældrene
ikke selv har mulighed for at køre.

Hvad hjælper Aalborg
Kommune med?

Udgangspunktet er, at forældrene selv står for transporten og kompenseres med
befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst.
I de tilfælde, hvor forældrene ikke selv har mulighed for at køre, kan Aalborg
Kommune efter en konkret individuel vurdering sørge for befordring via offentlig
transport eller kørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor.

Hvem er omfattet af
ydelsen?

Børn og unge, der på baggrund af en børnefaglig undersøgelse/handleplan eller en
socialfaglig vurdering kan være berettiget til befordringsgodtgørelse eller transport
via Aalborg Kommunes Kørselskontor

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen
Principper for tildeling af
befordring eller
godtgørelse

Hvad er indeholdt i ydelsen?

Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv, kan der ydes
befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst.
Hvis ikke forældrene har mulighed for at transporterer barnet selv og alle andre
kørselsmuligheder er udelukket, kan der bevilges kørsel.
Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation fra borgeren ved
afleveringen af udleveret skema til barnets rådgiver. Skemaet skal være afleveret
hver d. 15. i måneden, for udbetalingen af befordringsgodtgørelse kan ske.
I tilfælde, hvor forældre ikke har mulighed for at køre barnet selv, kan rådgiver
efter en individuel konkret vurdering kompensere for merudgiften til den offentlige
transport eller visitere til kørsel gennem Kørselskontoret i Aalborg Kommune.
Ved kørsel gennem Aalborg Kommunes Kørselskontor kan der forventes en vis
omvejskørsel som følge af, at der vil være andre børn og unge i bilen. Det
tilstræbes, at transporttiden for intern kommunekørsel er på 60 minutter og 90
minutter for ekstern kommunekørsel.
Aalborg kommune arrangerer samkørsel med flere forskellige brugergrupper inden
for børn og unge under 18. år.
Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport.
Hvis der skal bevilliges enetransport, vil det ske efter en konkret individuel
vurdering fra rådgiver samt nedskrevne principper.
Der kan bevilges kørsel til og fra:
 Bopælsadressen13


13

Plejefamilieadressen

Bopælsadresse er svarende til folkeregisteradressen
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Hvad er indeholdt i
ydelsen?
(fortsættelse)

Det gælder for kørsel til alle ordninger, at Kørselsplanlæggeren ved Aalborg
Kommunes Kørselskontor planlægger den bedst mulige samkørsel. Det er således
ikke muligt for forældrene selv at ønske et tidspunkt for afhentning og aflevering.
Der tages højde for, hvornår barnet senest skal hentes om morgenen og hvornår der
tidligst er nogle til at tage imod barnet.
Tidspunktet kan endvidere blive justeret i løbet af året i forbindelse med nye
børn på ruten og i forbindelse med ferier.
Hvis ikke andet er bevilget, hentes barnet/den unge ved kantsten på adressen og
afleveres ved kantsten på afleveringsadressen.

Hvad indeholder ydelsen
ikke?

Denne ordning dækker ikke:
 Kørsel til behandling, undersøgelser, kontroller mv., såfremt kørslen kan
dækkes af andre bestemmelser.
 Familier med hjælpemiddelbil samt fuld kompensation (eller
tilnærmelsesvis) bevilges ikke kørsel, idet forældrene som udgangspunkt
også er kompenseret i forhold til at hente barnet.
Hjælpemiddelbilen skal som udgangspunkt dække barnets
transportbehov.

Hvad koster ydelsen for
borgeren?

Ved befordringsgodtgørelse vurderes i hvilket omfang, der er tale om en merudgift,
dvs. ekstra kørsel i forhold til forældrenes kørsel med andre søskende eller kørsel
til/fra arbejde. Merudgiften kompenseres med statens laveste takst.
Der er ingen egenbetaling ved visitering til kørsel igennem Kørselskontoret i Aalborg
Kommune.

Hvordan foregår
visitationen?

Forældrene skal henvende sig til barnets rådgiver, hvor de kan søge om
befordring. Befordringen kan også være en del af en foranstaltning. Det er
rådgiver, der ud fra en konkret individuel vurdering, træffer afgørelse for, hvilke
behov der er for transport. Der vil være en opfølgning på kørselsbehovet min. 1
gang årligt.
Hvis det vurderes, at barnet/den unge ikke har mulighed for at transportere sig
selv, vil barnets/den unges/familiens rådgiver afdække om kørslen kan varetages
af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse eller via offentlige
transportformer sammen med forældrene eller en ældre søskende.
Hvis ikke det er muligt, bevilger rådgiver kørslen igennem Aalborg Kommunes
Kørselskontor.
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Hvordan bestilles
ydelsen?

Befordringsgodtgørelse:
Ved refundering af befordringsgodtgørelse skal der rettes henvendelse til barnets
rådgiver.
Kørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor:
Barnets rådgiver fremsender bevilling til Aalborg Kommunes Kørselskontor, som
står for den konkrete planlægning ud fra den givne bevilling.
Når der er planlagt kørsel til barnet/den unge, vil kørselsplanlæggeren orientere
forældrene om den konkrete planlægning via brev. Her vil forældrene modtage et
elevskema med oplysninger om barnets afhentningstid i hjemmet og på
skolen/DUS/institution/andet. Det vil ligeledes fremgå af skemaet, hvilke
vognmand, der kører samt telefonnumre dertil. Der ud over, modtager forældrene
en brochure med praktisk info. Det er forældrenes opgave at orientere skolen/DUS
/fritidscenter mm. og lave aftaler mht. aflevering og afhentning.

Klagevejledning

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Serviceloven kan
påklages til Ankestyrelsen.
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Intern procedure for visitation, bestilling og opfølgning - §52
Visitations/funktionsvurdering:
Kørsel til børnehave/DUS/klubtilbud/aflastning mm.
I forbindelse med visitationsprocessen til et børnehavetilbud (ikke §32) eller et specialundervisningstilbud, vil
Visitationsudvalget eller PPR i Aalborg Kommune i deres afgørelsesbrev, henvise forældrene til at tage kontakt til
barnets rådgiver vedr. kørsel til og fra børnehaven/DUS, hvis barnet falder inden for målgruppen for kørsel.
Det er rådgiver, der ud fra en individuel vurdering sikrer at barnet ligger inden for målgruppen til
kørselsgodtgørelse eller samkørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor.
Kørsel som en del af en foranstaltning.
Hvis der visiteres til en foranstaltning, er det muligt for rådgiver uf fra en individuel vurdering at bevilge kørsel,
som en del af foranstaltningen. Det kan f.eks. være kørsel til:



Anbragte børn
Familiebehandling

Den centrale pulje:
Når et barn optages i et af de kommunale specialtilbud (ikke §32 særtilbud) og kørslen ikke kan dækkes af
servicelovens §41 eller §52. I tilfælde, hvor barnet ikke tilhører målgruppen for hverken servicelovens §41 eller
§ 52, stk.1, er der mulighed for at give dispensation til dækning af transportudgifter, således at forældrene
alligevel kan få disse dækket fra en central pulje. Det skal fremgå af journalen, at der er foretaget denne
vurdering. Som udgangspunkt kan forældrene kun få dækket transportudgifterne fra den centrale pulje, hvis
institutionspladsen er udenfor eget pasningsgarantidistrikt. Dog kan der i særlige tilfælde, på baggrund af en
konkret, individuel vurdering og hensyntagen til afstand og familiens situation og ressourcer, bevilges dækning
af transportudgifter.
Rådgiveren skal i disse tilfælde udfylde skemaet: "Taxakørsel mellem hjem og institution", hvoraf der skal
fremgå en begrundelse for:



hvorfor transportudgiften ikke kan afholdes efter Servicelovens regler og
at der gives en dispensation til, at udgiften afholdes over den centrale pulje.

Skemaet fremsendes til Økonomiteamet, Sønderbro 12, 9000 Aalborg.
I de sager hvor der bevilges transportudgift fra den centrale pulje, skal rådgiver løbende følge op på sagen /
bevillingen. Under opfølgningen skal rådgiver vurdere, om barnet i mellemtiden er blevet berettiget til hjælp
efter servicelovens §§ 41 eller 52, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal udgifterne fra den centrale pulje
omkonteres dertil. Bevillingen kan højst gives for èt år af gangen.
Serviceniveau:
Der kan som udgangspunkt ikke visiteres til kørselsgodtgørelse eller samkørsel via Aalborg Kommunes
Kørselskontor, hvis:



Barnet bor i skoledistriktet/pasningsgarantidistriktet
Familien har hjælpemiddelbil samt fuld kompensation (eller tilnærmelsesvis). Så kan der ikke bevilges
kørsel, idet forældrene som udgangspunkt også er kompenseret i forhold til at hente barnet.

Der bevilges kun kørselsgodtgørelse eller samkørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor mellem
børnehaven/DUS/Klubtilbud mm. og bopælsadressen.
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Kørselsgodtgørelse kan gives ud fra følgende:



Gives kun hvis det er en reel merudgift. Dvs. at det skal være ekstra kørsel i forhold til forældrenes kørsel
med andre søskende eller deres kørsel til/fra arbejde.



Kørsel gives efter den korteste vej, opmålt via Krak g til statens laveste takst

Hvis ikke kørselsgodtgørelse er en mulighed, kan der bestilles kørsel via Aalborg Kommunes Kørselskontor:



Der visiteres kun til samkørsel. Det er vigtigt at finde ud af, hvornår barnet senest skal hentes om morgen
og tidligst må afleveres om eftermiddagen. Aalborg Kommunes Kørselskontor vil, ud fra andre skole- og
børnehaveruter, finde den bedst mulige samkørsel, således de kan være i daginstitutionen senest 8.30.

Enekørsel
Enekørsel kan kun visiteres i meget særlige tilfælde efter en konkret individuel vurdering med baggrund i
principper for dispensation i forhold til samkørsel. En dispensation kan kun komme på tale, hvor graden og
omfanget af barnets handicap vanskeliggør samkørsel. Der skal således være alvorlige konsekvenser for barnets
trivsel i dagligdagen.
Ved vurdering kan der lægges til grund om handicappet/problemet medfører ekstremme adfærdsmæssige
problemstillinger:






Spise/søvn-forstyrrelser
Selvskadende adfærd
Ekstrem udad-reagerende /aggressiv adfærd
Depression
Angsttilstande

Hvis der i særlige tilfælde skal bevilliges enekørsel skal følgende pædagogiske tiltag være afprøvet. Der arbejdes
tæt sammen med Aalborg Kommunes Kørselskontor og PPR, hvis barnet er kendt der, omkring nedenstående:






Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra institution.
Placering i bussen/taxaen.
Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.
Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende.
De pædagogiske tiltag skal have været afprøvet i en periode, før der kan bevilges enetransport.
Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre børn og unge med bussen/taxaen, have
været vurderet, som en mulig løsning på problemet.

Hjælper følgende tiltag ikke og det vurderes at enekørsel vil være eneste løsning, vil det være ledelsens ansvar at
træffe beslutning.
Bevilling og bestilling:
Bevilling af Kørselsgodtgørelse:
Rådgiver udleverer kørselsblanket til forældrene. Blanketten skal leveres tilbage til rådgiver, der sikrer den er
udfyldt korrekt og at barnet har været I daginstitution/DUS/klub mm. de anførte dage. Kørselsblanketten skal
være rådgiver i hænde hver d. 10. i den efterfølgende måned, for at der kan ske en udbetaling for den
pågældende kørselsperiode. Der skal benyttes blanket E-0042-851 fra Aalborg Kommunes blanketsystem.
Rådgiver fremsender i DUBU en advis med kørselsblanketten til en administrativ medarbejder, som vil sørge for at
udbetale kørselsgodtgørelsen til forældrenes nem-konto.
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Bestilling af Kørsel
Det er rådgiver, der bestiller kørsel igennem Aalborg Kommunes Kørselskontor.
Der er udarbejdet en procedure mellem familiegrupperne/specialgruppen for børn og unge og Aalborg
Kommunes Kørselskontor. Den bevilling, som bruges til bestilling, er en kopi af den bevilling forældrene får.
Bevillingen skal fremsendes til mail: 99311980@aalborg.dk. Der skal påregnes en ekspeditionstid på 5 hverdage
inden kørslen kan træde i kraft. Aalborg Kommunes Kørselskontor informerer forældrene om barnets kørsel og de
praktiske oplysninger derom.
Opfølgning:
Der vil, ved opfølgningsmøder hen over året, være en opfølgning på kørsel, således rådgiver er sikker på, at det
stadig er den rette kørsel, som barnet er visiteret til.
Er barnet tildelt enekl, skal der løbende følges op på, hvorvidt barnet kan være klar til en skånekørsel eller en
samkørsel.

Budgetopfølgning og ansvar:
Hver måned sender Aalborg Kommunes Kørselskontor underbilag til regningen, hvoraf det fremgår hvilke
kørte ture, der er udført. Aalborg Kommunes Kørselskontor udfører stikprøvekontrol inden underbilagene
sendes videre til familiegrupperne og specialgruppen for børn og unge.

NT fremsender regningen til familiegrupperne og Specialgruppen for børn og Unge. Det er familiegrupperne
og specialgruppen for børn og unge, der har eget budgetansvar samt budgetopfølgning.

Hver måned udarbejder Aalborg kommunes Kørselskontor nøgletal for alt visiteret kørsel. Nøgletallene sendes til
medlemmer af Styregruppen for Kørselskontoret, som har ansvaret for at få det sendt videre i deres respektive
forvaltninger. Med nøgletallene har forvaltningerne et godt værktøj for at sammenholde forbrug med budget.

Bevilling og bestilling:
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