
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om tilskud til  
befordring med individuelle transportmidler 
efter servicelovens § 117 
 
 
Nødvendig befordring i forbindelse med visiterede ydelser: 

• Personlig pleje, Serviceloven § 83 stk. 1, 1 
• Genoptræning uden sygehusindlæggelse, Serviceloven § 86, 

stk. 1 
• Vedligeholdelsestræning, Serviceloven § 86, stk. 1 

 
samt i særlige tilfælde  
 

• Aflastningsophold, Serviceloven § 84, 
• Indflytning i ældrebolig eller plejebolig 
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1. Hvad er lovgrundlaget? 
Servicelovens § 117 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til 
personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har 
behov for befordring med individuelle befordringsmidler. 
 
2. Hvad er tilskud til befordring? 
Tilskud til befordring er et tilskud til fælleskørsel med taxa, bus eller liftbus, 
således at borgeren kun betaler et fast beløb pr. tur. Der kan køres kortere eller 
længere omveje for at hente eller bringe andre borgere. Tilskuddet kan ikke 
udbetales som kontant tilskud. 
 
3. Hvad er formålet? 
Formålet med tilskud til befordring er, at transportudgifter ikke skal afskære dig 
fra at modtage et visiteret tilbud om 

• personlig pleje (ex. ved behov for bad uden for hjemmet) 
• vedligeholdende træning og aktivitet 
• genoptræning uden sygehusindlæggelse samt i særlige tilfælde 
• eller aflastningsophold.  

 
4. Hvem kan få befordring? 
Du kan få tilskud til befordring, hvis du ikke kan komme frem ved at: 

• bestille Flextur 
• få kørelejlighed 
• tage bussen 
• benytte eget køretøj, f.eks. bil, el-scooter eller cykel 
• gå 
• eller blive befordret på anden måde. 

 
Ved aflastningsophold og indflytning i ældre eller plejebolig ydes der udelukkende 
tilskud til dækning af udgifter til liggende befordring, og kun når liggende 
befordring er eneste forsvarlige mulighed.  
 
5. Hvordan tildeles befordring?  
Samtidig med at visitator vurderer, om du har ret til et af tilbuddene nævnt i 
afsnit 3, kan du søge om tilskud til befordring. Visitation & Understøttelse 
vurderer derefter også, om du har ret til at få tilskud til befordringen, ud fra 
kriterierne i afsnit 4. Du kan altså godt blive tildelt eksempelvis 
vedligeholdelsestræning på et dagcenter uden at være berettiget til tilskud til 
befordring, hvis du kan komme frem på anden vis. 
 
6. Hvad koster det? 
Der ydes tilskud til befordring, ikke vederlagsfri befordring. Størrelsen af 
egenbetalingen fastsættes politisk hvert år. Den aktuelle pris oplyses ved 
henvendelse til Visitation & Understøttelse. 
 
7. Klageadgang 
Du kan ikke klage over afgørelsen til anden myndighed. 
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8. Frist for afgørelse 
Er den samme som for det tilbud, du ønsker befordring til. 
 
9. Kontakt 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte 
 
Aabenraa Kommune 
Visitation & Understøttelse 
tlf.: 73 76 76 76 
mandag-fredag: 8.00-13.00, onsdag lukket. 
teamborgerindgang@aabenraa.dk  

mailto:teamborgerindgang@aabenraa.dk
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