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Visitation

Vurdering af ansøgninger om støtte til køb af bil sker efter § 114 i
Lov om social service.
Ansøgninger efter § 114 giver mulighed for at søge om støtte til
køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig indretning og kørekort.
Henvendelsen vedrørende ansøgning skal ske til
sagsbehandlende ergoterapeut i Sundhedsafdelingen.
Henvendelse vedrørende økonomi skal ske til sagsbehandler i
økonomisk afdeling.

Afgørelsens grundlag Lov om Social Service § 114
§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til
personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
der i væsentlig grad
1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde
uden brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse
uden brug af bil eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har
aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov
for kørsel med bil.
Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en
ramme på 187.000 kr. (Takster for 2018)
Stk. 3. Hvis prisen på den billigst egnede bil overstiger den
fastsatte låneramme på 187.000 kr., ydes et rente- og afdragsfrit
lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på
187.000 kr. og prisen på den billigst egnede bil.
Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse
regler om
1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om
vilkårene for støtte, herunder regler om personkredsen, som er
berettiget til at opnå støtte,
2) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil,
herunder om private aktørers deltagelse heri,
3) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for
tilbagebetalingen og om henstand med tilbagebetaling og
eftergivelse af lån til bil som følge af manglende betalingsevne og
som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den
fysiske eller psykiske funktionsevne eller forhold, der knytter sig
dertil,
4) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil
der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om
fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb
af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der
tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling
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af støtte til køb af en bil,
5) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang
ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen,
6) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af
køreundervisning m.v.,
7) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en
bil, og
8) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er
omfattet af personkredsen, jf. stk. 1, og som anbringes uden for
hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til køb af bil
eller få bevilget støtte til køb af bil.
Personkreds

Personkredsen omfatter både børn og voksne med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt handicap
eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af
ulykkesskader.

Formålet med
bevilling af støtte til
køb af bil

Formålet med at yde støtte til køb af bil er at tilgodese et
kørselsbehov hos borgere, som på grund af en varig nedsat
funktionsevne ikke, eller kun med betydelig vanskelighed, kan
fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.
Støtte til bil skal medvirke til, at den enkelte med udgangspunkt i
sin konkrete situation kan tilrettelægge en så selvstændig og
aktiv tilværelse, som det er tilfældet for andre uden
funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation.

Krav til ansøgeren
under behandling af
sagen

I forbindelse med ansøgningen om støtte til køb af bil:
Efter Retssikkerhedslovens § 4 skal borgeren have mulighed for
at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen
tilrettelægger sin sagsbehandling således, at borgeren kan
udnytte denne mulighed.
Efter Retssikkerhedslovens § 11 har borgeren pligt til at medvirke
aktivt til at fremskaffe de oplysninger, som er nødvendige for at
afgøre hvilken hjælp, de er berettiget til. Kommunen kan anmode
om undersøgelse hos egen læge eller speciallæge.
Borgeren skal være villig til at afprøve andre løsningsmuligheder
end det ansøgte.
Borgeren skal være villig til at deltage i funktionsundersøgelser.
Borgeren skal være villig til at udfylde en køredagbog, hvis
borgeren allerede er i besiddelse af en bil.

Kriterier for bevillig
af støtte til køb af bil
i Lemvig Kommune

Der skal være tale om en varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne jf. bekendtgørelsens § 1.
Ved varig fysik og psykisk nedsat funktionsevne forstås:
 at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være
udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og
 at der i lang til fremover vil være et behov for at afhjælpe
følgerne af den nedsatte funktionsevne
3



at behandlingsmulighederne er udtømte.

Støtte til køb af bil kan således ikke bevilges, hvis der kun er tale
om et midlertidigt behov for hjælp, fx som led i
sygdomsbehandling.
For at der kan ydes støtte til køb af bil efter servicelovens § 114,
kræves det, jf. § 114, stk. 1, at funktionsevnen i væsentlig grad
vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde
uden brug af bil, vanskeliggør muligheden for at gennemføre en
uddannelse uden brug af bil, eller forringer evnen til at færdes i
tilfælde, hvor borgeren har aktiviteter uden for hjemmet, som
medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Der er altså et
krav om, at funktionsnedsættelsen i væsentlig omfang skal
vanskeliggøre evnen til at færdes uden brug af bil.
Det afgørende er, at behovet for kørsel i egen bil, sammenholdt
med den konstaterede funktionsnedsættelse, er af tilstrækkeligt
omfang til, at der reelt bliver tale om en væsentlig lettelse i den
daglige tilværelse.
Det er en betingelse for at opnå støtte til køb af bil, at der, jf.
bekendtgørelsens § 3, er behov for kørsel:
 til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et
væsentligt bidrag til sin og eventuelle families forsørgelse
 til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet
tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige
arbejds- og indtægtsmuligheder
 der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgers
funktionsevnenedsættelse
Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af
ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold, samt ansøgers
manglende evne til at færdes. I vurderingen indgår oplysninger
om ansøgers daglige kørselsbehov, og en vurdering af om støtte
til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen jf.
bilbekendtgørelsens § 2.
Der kan ikke ydes støtte til køb af bil, hvis ansøgers samlede
kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og
forholdende i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved
andre kørselsordninger, herunder individuel handicapkørsel jf.
bilbekendtgørelsens § 5.
Der skal foreligge en skriftlig ansøgning med samtykkeerklæring
til indhentning af oplysninger i forbindelse med behandlingen af
ansøgningen.
Bevilling

Ansøgere som opfylder kriterierne for støtte til køb af bil, får en
skriftlig bevilling.
Hvis ansøger vælger at købe en anden bil end den bevilgede, skal
bilen godkendes af den kommunale ergoterapeut.
Hvis ansøger køber en bil, hvis pris overstiger prisen på den
billigst egnede bil, skal ansøger selv finansiere restkøbesummen.
Den valgte løsning må ikke medføre yderligere udgifter for det
offentlige.
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Udmåling af støtten

Hvis betingelserne for støtte til køb af bil efter
bilbekendtgørelsens §§ 1-5 er opfyldt, ydes støtten til den
billigste bil, som er egnet set i forhold til ansøgerens behov.
Bilbekendtgørelsens § 7, stk. 1
Støtten ydes som et rentefrit lån på indtil 187.000 kr. inkl. moms
(takster fra 2018), dog højst bilens købesum.
Bilbekendtgørelsens § 7, stk. 2
Hvis prisen på den billigst egnede bil overstiger den fastsatte
låneramme på 187.000 kr., ydes et rente- og afdragsfrit lån til
betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på
187.000 kr. og prisen på den billigst egnede bil.
Bilkekendtgørelsen § 7, stk. 3.
Egnethedsvurderingen efter stk. 1 og 2 er en helhedsvurdering. I
vurderingen indgår ansøgerens samlede behov, herunder behovet
for særlige indretninger i bilen.
Bilkekendtgørelsen § 7, stk. 4.
Særlige indretninger, som bilen efterfølgende forsynes med på
grund af ansøgerens helbredstilstand, herunder automatisk
transmission, ydes som tilskud, jf. § 13. Tilskud til automatisk
transmission fratrækkes i bilens pris, før lånet udmåles.
Lånerammen reguleres en gang årligt med
satsreguleringsprocenten jf. servicelovens § 182, stk. 4 og
bilbekendtgørelsens § 24.

Afdrag på rentefrit
lån

Lånet afdrages over 8 år.
Halvdelen af lånet er afdragspligtigt og tilbagebetales med 1/96
af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet er
afdragsfrit og nedskrives med 1/96 månedligt fra tidspunktet for
bilens registrering.
Lånet efter § 7 stk. 2, nedskrives med 1/96 månedligt fra
tidspunktet for bilens registrering.
Forholdet mellem den afdragspligtige og den afdragsfrie del af
lånet er afhængigt af ansøgers indkomstgrundlag og beregnes af
Lemvig Kommunes økonomiafdeling.
For ansøgere, hvis indkomstgrundlag overstiger 222.000 kr.
(takster for 2018), forhøjes den del af lånet, der skal
tilbagebetales med 20 % af den del af indkomstgrundlaget, der
overstiger 222.000 kr. Den del af lånet, der skal nedskrives,
nedsættes tilsvarende.

Vilkår for støtte til
lån og
afgiftsfritagelse

Bilbekendtgørelsens § 16
Som vilkår for lån efter § 7, stk. 1 og 2, gælder:
1) Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil, jf. dog stk. 2 og 3.
2) Bilen skal registreres i navnet på den person, der har
modtaget støtte.
3) Centralregistret for motorkøretøjer skal registrere bilen med
en klausul om, at ejer/brugerskifte inden 8 år efter registreringen
kun kan finde sted efter forudgående tilladelse fra
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kommunalbestyrelsen.
4) Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusive
nødvendig indretning, som bilen efterfølgende er blevet forsynet
med efter § 13.
5) De helbredsmæssige og eventuelle erhvervs- eller
uddannelsesmæssige forudsætninger for støtte skal fortsat være
til stede, jf. §§ 1-5.
6) Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til at dække det
totale kørselsbehov for den person, der har modtaget støtte.
7) Bilen må ikke overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid.
8) Bilen må ikke medtages til udlandet i strid med
bestemmelserne om at medtage ydelser under midlertidige
ophold i udlandet.
9) Bilen må ikke stilles som pant eller anden form for sikkerhed
for gæld, som ikke vedrører den.
10) Det fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, kan der ydes
støtte til bil, som ansøgeren eller en anden person i husstanden
har købt fabriksny inden for det sidste år. Støtten ydes med
virkning fra bilens første registrering.
Stk. 3. Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, ydes
støtte til bil, hvis bilen tidligere er bevilget efter servicelovens §
114 og samtidig er under 2 år gammel regnet fra bilens første
registrering. Det er en betingelse, at bilen sikkerheds-, drifts- og
kvalitetsmæssigt er i forsvarlig stand og samtidig kan forventes
at holde i 8 år. Ansøgeren kan ikke pålægges at tage imod en
brugt bil.
Bilbekendtgørelsens § 17
Som vilkår for afgiftsfritagelse, jf. § 10, gælder:
1) Bilen skal være registreret i ansøgerens navn.
2) De i § 16, stk. 1, nr. 5-8, nævnte vilkår.
Afvikling af støtte

Bilbekendtgørelsens §§ 18-20
§ 18. Hvis vilkårene i § 16 ikke overholdes, kan
kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at lånet, jf.
§ 7, stk. 1 og 2, skal opsiges.
Stk. 2. Hvis vilkårene i § 17 ikke overholdes, kan
kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at afgiftsfritagelsen,
jf. § 10, skal bortfalde.
Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om lånets
opsigelse, skal restgælden efter § 7, stk. 1 og 2, indfries,
herunder også en forholdsmæssig del af eventuelle afdragsfri lån.
Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om bortfald af
afgiftsfritagelsen, bortfalder fritagelsen efter § 10 med udgangen
af den måned, der følger efter den måned, hvor ansøgeren har
fået meddelelse om afgørelsen.
§ 19. En ansøger, der ønsker at indfri et lån før 8-års
periodens udløb, skal betale hele restgælden, herunder også en
forholdsmæssig del af eventuelle afdragsfri lån.
Stk. 2. Hvis en ansøger, der har modtaget støtte til bil, dør,
forfalder restgælden efter § 7, stk. 1 og 2, til betaling. Hvis bilens
værdi ved salg ikke dækker gælden, afskrives den udækkede del
af lånet.
§ 20. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om henstand
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med tilbagebetaling og eftergivelse af lån ved manglende
betalingsevne på grund af sygdom, arbejdsløshed m.v.
Stk. 2. Er der i medfør af § 18, stk. 3, 1. pkt., truffet afgørelse
om indfrielse af restgæld, kan kommunalbestyrelsen dog
fastsætte en afdragsordning. Bestemmelsen i stk. 1 finder i øvrigt
tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om
eftergivelse af lån i en bil, som et barn eller en voksen har fået
frakendt som følge af ændringer i funktionsnedsættelsen eller
andre ændringer, som skyldes den nedsatte funktionsevne, f.eks.
flytning til et botilbud eller lignende.
Frakendelse af støtte Hvis vilkårene i bilbekendtgørelsens §§ 16 og 17 ikke overholdes,
kan Lemvig Kommune træffe afgørelse om, at lånet og
afgiftsfritagelsen skal opsiges jf. bilbekendtgørelsens § 18.
Lemvig Kommunes afgørelse om frakendelse af støtte skal
meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens
modtagelse af afgørelsen jf. servicelovens § 3a, stk. 1.
For de sagstyper, der er omfattet af bestemmelsen i
servicelovens § 3a om varsling, skal Lemvig Kommune
genvurdere afgørelser inden 2 uger efter, at klagen er modtaget.
Borgerens klagefrist er 4 uger.
Særlig indretning

Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om
der kan ydes støtte til køb af bil efter §§ 1-5, hvis
1) politiet har stillet krav om det,
2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller
3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen
Tilskud til automatgear udgør den faktiske udgift til
automatgearet, dog maksimalt 25.905 kr. (Takster for 2018).
Tilskud til automatgear er betinget af, at bilen er under 1 år og er
forsynet med automatgearet fra fabrikken.
Tilskud til særlig indretning forudsætter, at indretningen
indbygges i bilen efter levering fra fabrikken med undtagelse for
automatgear.
Der kan normalt ikke ydes tilskud til særlig indretning af en bil,
hvis indretningen er foretaget, inden ansøgning er indgivet og
bevilling foreligger. Der kan dog være særlige tilfælde hvor
installering af den særlige indretning er uopsætteligt og dermed
ikke kan vente.
Særlige indretninger, som bilen forsynes med på grund af
ansøgers helbredsstilstand, ydes som tilskud jf.
bilbekendtgørelsens § 13.

Afgiftsfritagelse

Når betingelserne for støtte til køb af bil jf. §§ 1-5 er opfyldt, er
ansøger berettiget til afgiftsfritagelse jf. bekendtgørelsens § 10.
Ansøger fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat
anvendelse efter § 16, stk. 1 i lov om vægtafgift af
motorkøretøjer m.v.
Hvis bilen er benzindreven fritages ansøger for afgift efter
brændstofforbrugslovens § 7, stk. 1 og 3.
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Er bilen dieseldreven, betales udligningsafgift efter de
retningslinjer for satser, der er fastsat i § 3, stk. 1, B, i lov om
afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.
Afgiftsfritagelsen gælder kun så længe køretøjet er registreret for
og benyttes af den pågældende.
Kørekort

Når betingelserne for støtte til køb af bil jf. §§ 1-5 er opfyldt, kan
der ydes tilskud til betaling af køreundervisning og en
kontrollerende køreprøve samt, hvis det er nødvendigt, en
vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet jf.
bilbekendtgørelsens § 15.
Til opnåelse eller fornyelse af kørekort kan der ydes tilskud til det
antal køretimer, som under hensyn til ansøgers helbredsstilstand
og alder anses for rimeligt. Antallet af køretimer fastsættes af
den sagsbehandlende ergoterapeut i Sundhedsafdelingen.
Hvis køreundervisningen kun kan finde sted i ansøgerens egen bil
på grund af dennes særlige indretning, kan der ydes tilskud til
betaling af på- og afmontering af skolepedaler.
Når betingelserne for støtte til køb af bil jf. §§ 1-5 er opfyldt, kan
der ydes tilskud til betaling af lægeerklæring i forbindelse med
ansøgning om støtte til køb af bil samt til fornyelse af kørekort af
helbredsmæssige årsager.

Reparation

Almindelig reparation og vedligeholdelse af bilen påhviler
borgeren selv.
Der kan ydes hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af
særlig indretning, som er bevilget efter bilbekendtgørelsens § 13
stk. 1 nr. 1-3. Det er en forudsætning, at ansøgeren kontakter
sagsbehandlende ergoterapeut i Sundhedsafdelingen, inden
iværksættelse af reparation.
Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, som følger af brug af den
særlige indretning, fx til rengøring og vedligeholdelse.

Udskiftning

Der kan tidligst ydes støtte til genbevilling af bil, når den
eksisterende bil er 8 år gammel jf. bilbekendtgørelsens § 11, stk.
1. Dette er forudsat, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for
støtte til køb af bil. Ansøgeren kan indgive ansøgning om
genbevilling efter 7 år.
Det forhold, at ansøger tidligere har modtaget støtte til køb af bil,
kan ikke i sig selv begrunde fornyet støtte, men alene indgå som
et moment i helhedsvurderingen af ansøgers funktionsevne og
behov for bil.
Der kan dog ydes støtte før 8 års periodens udløb jf.
bilbekendtgørelsens § 11, stk. 2
 når det ved erklæring fra en synsvirksomhed
dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig
 når bilen er totalskadet
 når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af
ansøgers funktionsevne
 når bilen ikke kan repareres
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når det ved erklæring fra en synsvirksomhed
dokumenteres, at udgifterne til reparation af bilen vil være
uforholdsmæssigt store

Ved udskiftning af bil, hvortil der har været givet lån, skal
nettoprovenuet medgå i købet af den nye bil jf.
bilbekendtgørelsens § 12.
Salgsprovenuets
betydning ved lån til
udskiftning

Bilbekendtgørelsens § 12
Hvis ansøgeren bevilges en bil efter § 7, stk. 1, og ansøgeren
inden for det seneste år har opnået et provenu ved salg eller sum
fra forsikring af en bil, hvortil der er ydet støtte efter § 114 i lov
om social service, skal nettoprovenuet, jf. stk. 3, ved salget af
denne bil anvendes til afdrag på den nye bil.
Nettoprovenuet fratrækkes ved beregningen af det nye lån efter
§ 7, stk. 1, først i den beregnede tilbagebetalingspligtige del. Et
herefter resterende provenu fratrækkes i den del af lånet, der
nedskrives.
Stk. 2. Hvis ansøgeren får bevilget en bil efter § 7, stk. 2, og
ansøgeren inden for det seneste år har opnået et provenu ved
salg eller sum fra forsikring af en bil, hvortil der er ydet støtte
efter § 114 i lov om social service, skal nettoprovenuet, jf. stk. 3,
ved salget af denne bil, fratrækkes i det supplerende lån, jf. § 7,
stk. 2. Et eventuelt overskydende beløb fratrækkes i lånet efter §
7, stk. 1, som beskrevet i stk. 1.
Stk. 3. Nettoprovenuet udgøres af bilens salgspris eller bilens
forsikringssum efter fradrag af eventuelle salgsomkostninger
samt fradrag af ansøgerens eventuelle andel af provenuet og
fradrag af eventuel restgæld til kommunalbestyrelsen i forhold til
tidligere lån.
Hvis ansøgeren har foretaget merkøb, skal provenuet fra salget
af bilen fordeles mellem ansøgeren og kommunalbestyrelsen
efter samme fordelingsnøgle, som ansøgeren og
kommunalbestyrelsen har betalt bilen efter, da den blev købt, før
nettoprovenuet fratrækkes efter stk. 1 og 2. Ansøgeren råder frit
over sin andel af et eventuelt provenu.

Befordringsgodtgørelse

Der er mulighed for tilskud til befordring i forbindelse med
afprøvning af bil. Ifølge Retssikkerheds bekendtgørelsens nr. 722
af 19/06/2013 § 19 betaler kommunen nødvendige udgifter til
transport, som myndigheden pålægger borgeren, og som ikke
afholdes efter anden lovgivning.
Der er ikke mulighed for tilskud til befordring i forbindelse med
særlig indretning og reparation.

Partshøring

Inden en endelig afgørelse er ergoterapeuten forpligtet til at
foretage partshøring hvis:


Man er i besiddelse af bestemte oplysninger om sagens
faktiske omstændigheder, der er til ugunst for ansøgeren
og disse oplysninger har væsentlig betydning for
afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 19.



Borgeren har 14 dage til at komme med yderligere
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oplysninger til sagen.

Afslag på
ansøgninger om
støtte til køb af bil

Det kan efterfølgende være nødvendigt at udsende en
tilføjelse til partshøringen.

En skriftlig afgørelse indeholder:


Grundlaget for afgørelsen, hvilke oplysninger, der indgår i
afgørelsen samt en vægtning af oplysningerne.



Lovgrundlag



Klagevejledning



Oplysning om tidsfrist i forbindelse med klage over
afgørelsen



Eventuelt alternative muligheder til løsning af det
konkrete problem

Det er muligt at give mundtligt afslag, hvor borgeren skal oplyses
om, at der inden 14 dage kan anmodes om skriftlig afgørelse, der
kan klages.
Håndtering af
klagesager

I forbindelse med en klage over en afgørelse, er kommunen
forpligtet til at genvurdere ansøgningen. I praksis betyder det,
at:


Kvittering for modtagelse af klagen sendes til borgeren
umiddelbart efter at klagen er indgivet.



Genvurdering foretages af den sagsbehandlende
ergoterapeut senest fire uger efter modtagelse af klagen.



Fastholdes afgørelsen helt eller delvis, skal borgeren have
skriftlig besked om afgørelsen på genvurderingen.
Desuden oplyses, at klagen er videresendt til behandling i
Ankestyrelsen.

Bevillings
kompetence

Den sagsbehandlende ergoterapeut kan bevilge særlig indretning
på beløb op til 30.000 kr. eksklusiv moms.
Den endelige behandling og afgørelse om støtte til køb af bil efter
§ 114 træffes af Lemvig Kommunes bilnævn.

Udarbejdet af

Sagsbehandlende ergoterapeuter

Revurderes

To år efter godkendelse.

Behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 21. marts 2018
Behandlet i Ældrerådet den 11. april 2018
Behandlet i handicaprådet den 12. juni 2018
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 8. august 2018
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