Blinde og stærkt svagsynede i individuel handicapkørsel

Brev

Pr. 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte
blinde og stærkt svagsynede (synsstyrke 10 pct. eller mindre). Den
udvidede ordning fortsætter som hidtil med kommunal visitering.
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Baggrund: Folketingets satspulje-partier har afsat midler til at udvide
individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, som i
dag omfatter svært bevægelseshæmmede, til også at omfatte blinde
og stærkt svagsynede.

Den eksisterende ordning giver svært bevægelseshæmmede over 18 år ret til
104 enkeltture pr. kalenderår. Nogle kommuner har valgt hhv. at tilbyde flere
ture samt allerede i dag at visitere blinde og stærkt svagsynede til individuel
handicapbefordring.

Den udvidede ordning omfatter pr. 1.7.2018 endvidere blinde og stærkt svagsynede på 18 år eller derover på landsplan. Ordningen indføres ved en lovændring, og der er således tale om varig finansiering.
Når blinde og svagsynede på landsplan omfattes af individuel handicapkørsel,
vil det fortsat være bopælskommunen, der visiterer borgerne til kørslen og de
regionale trafikselskaber, der arrangerer og overvåger kørslen. Målgruppen for
udvidelsen er personer med synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre.

Førerhunde: Førerhundebrugere kan uden ekstra betaling medtage en førerhund i den individuelle handicapkørsel.
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Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet
Det er forventningen, at udvidelsen af ordningen for individuel handicapkørsel
til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede vil medføre en samlet udgift
for kommunerne på ca. 33 mio. kr. årligt. Kommunen kompenseres via bloktilskuddet for de udgifter, som er aftalt i satspuljeaftalen. Kommunerne skal således ikke foretage sig noget aktivt for at modtage kompensation for de ekstra
kørsler.

Landsdækkende handicapbefordring samt jul og nytår: Bemærk at trafikselskaberne har valgt at tilbyde landsdækkende handicapkørsel samt at der gælder særlige regler omkring jul og nytår.

Yderligere information


Satspuljeaftalen: Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 20182021.1



Lovgrundlag: L 136: Lov om ændring af lov om trafikselskaber. Individuel
handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede.2



Eget trafikselskab: Kommuner og regioner samt visiterede brugere kan
kontakte eget regionale trafikselskab for yderligere information om ordningen:
- BAT: Tlf. 5692 3745
- FynBus: Tlf. 6311 2255
- Midttrafik: Hverdage fra 8-12, tlf. 8740 8300 (tast 5)
- Movia: Tlf. 7026 2727
- NT: Tlf. 9810 1555
- Sydtrafik: Tlf. 7660 8608

1

http://socialministeriet.dk/media/19026/aftale-om-satspuljen-paa-boerne-og-socialomraadet2018-2021.pdf
2 http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l136/20171_l136_som_vedtaget.pdf
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