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Sammenfatning – hvad lærte vi?

Vejle Kommune har 9 centre. Disse centre har som led i deres tilbud til borgerne en eller flere afgiftsfrie 
busser, der ejes af centret selv.

Den nuværende lovgivning, fastlægger at ikke alle borgere, der er tilknyttet centrene, automatisk har 
mulighed for at gøre brug af centrets busser. Herudover er det ikke muligt for centrene generelt, at udnytte 
busserne optimalt, da lovgivningen hindrer at busserne bruges mere fleksibelt. Den nuværende procedure 
opleves som bureaukratisk og kompliceret.

Centrene lejer eksterne busser til aktiviteter, når der er tvivl om et køretøj fra et andet center må anvendes. 
Hvilket resulterer i forhøjede udgifter for borgerne. 

Konkret ønskede Vejle Kommune at søge om dispensation til at de nuværende afgiftsfrie busser samt de 
afgiftsfrie busser der anskaffes i forsøgsperioden 2012-2015 kunne bruges mere fleksibelt imellem de centre, 
hvor borgerne er visiteret efter Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108, uden at der hver gang skal søges 
om ændring af køretøjernes toldattest.

Både borgere og medarbejderne skulle opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati ved brug af 
de afgiftsfrie busser. Vejle Kommune forventede at systemet skulle give borgerne bedre og flere tilbud af 
ture. Samt at udnyttelsen af bus kapaciteten centrene imellem, skulle udnyttes mere hensigtsmæssigt.

Vejle Kommunes mål var, at der ikke skulle bruges midler på leje af eksterne busser i forsøgsperioden.  
Evalueringen viser, at det ikke er lykkedes i det ønskede omfang idet ikke alle centre har fået indtænkt 
muligheden af lån af busser ved et andet center i forsøgsperioden. 

Ingen borgere er blevet afvist kørselsordningen. Generelt har borgerne ikke oplevet ændringer i 
kørselsforholdene, da kørslen med centrenes busser stort set har været uændret. Projektet har igangsat 
positive tanker, om at det kan give en nemmere og mere fleksibel ordning, som med tiden vil kunne tænkes 
ind i driften. 

Det har været vanskeligere end forventet at få implementeret de nye tiltag, som den fleksible kørselsordning 
krævede. Ikke alle centre har i tilstrækkelig grad fået gennemført eller afprøvet de nye muligheder i 
forsøgsperioden. 
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Beskrivelse af forsøget

Vejle Kommune har en række centre, hvor borgerne med psykiske lidelser og/eller fysiske handicaps er 
tilknyttet som beboere, via åbne dagcentre etc. Centrene har som led i deres tilbud til borgerne en eller flere 
afgiftsfrie busser, der ejes af centret selv.

Den nuværende lovgivning, fastlægger at ikke alle borgere, tilknyttet centrene, automatisk har mulighed for 
at gøre brug af centrets busser. Herudover er det ikke muligt for centrene generellet, at udnytte busserne 
optimalt, da lovgivningen hindre at busserne bruges mere fleksibelt. Busserne kun må køre, såfremt mindst 
én passager er visiteret efter Servicelovens §§ 104, 107 og 108.

Den nuværende procedure opleves som bureaukratisk og kompliceret.

På nuværende tidspunkt, er det således kun borgere visiteret efter Servicelovens §§104, 107 og 108, 
tilknyttet kommunens handicap og psykiatricentre, der lovligt må transporteres med de afgiftsfrie busser jf. 
vejledning fra SKAT. Det vil samtidigt sige, at de borgere, der er visiteret efter servicelovens §§85 og 103, 
som endvidere har tilknytning til kommunens centre, ikke må eller kan transporteres med de samme 
afgiftsfrie busser. SKAT har åbnet en mulighed for at andre §§ kan få en dispensation, men den gives kun i 
sjældne tilfælde.

Jf. nuværende lovgivning og vejledning fra SKAT, er proceduren, at når en institution ønsker at købe en 
afgiftsfri bus, skal der søges om tilladelse og herefter udarbejdes toldattest til køretøjet. Såfremt andre 
institutioner ønsker at benytte samme køretøj skal de enkeltvis søge tilladelse, således at det kan tilføjes 
køretøjets toldattest. Herudover kan det enkelte center søge om dispensationer såfremt andre borgere, end 
de borgere der er givet tilladelse til, med tilknytning til centret, også skal kunne benytte køretøjet. Alternativt 
skal hele behovet for den afgiftsfrie bus afdækkes inden anskaffelse, og der vil således kunne gives 
dispensation til brug af bussen til flere institutioner på én gang, hvor hvert center sender ansøgning til SKAT 
særskilt.

Baggrunden for forsøget 

Vejle Kommunes centre beskriver lovgivningen som kompliceret og bureaukratisk, hvilket ofte resulterer i at 
centrene ikke får søgt de nødvendige tilladelser, det har den konsekvens at busserne ikke bruges optimalt. 
Centrene lejer eksterne busser til aktiviteter, når der er tvivl om et køretøj fra et andet center må anvendes. 
Hvilket resulterer i forhøjede udgifter for borgerne. 

Konkret ønskede Vejle Kommune at søge om dispensation til at de nuværende afgiftsfrie busser samt de 
afgiftsfrie busser der anskaffes i forsøgsperioden 2012-2015 kunne bruges mere fleksibelt imellem de centre, 
hvor borgerne er visiteret efter Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108, uden at der hver gang skal søges 
om ændring af køretøjernes toldattest.

Vejle Kommune har 9 centre hvor der visiteres efter Servicelovens §§85, 103, 104, 107 og 108, fordelt 
geografisk over hele kommunen. Forsøget har omfattet 9 centre. 

Fordelingen på de enkelte pladser kan ses i nedenstående skema.
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Opgørelse over antal borgere på handicap og psykiatri
Pladser §108 §107 §101 §104 §105 §103 §85 i alt
I alt 473 10 4 391 64 187 1167      2.296 

Formålet med forsøget 

Det forventes at både borgere og medarbejderne vil opleve større grad af fleksibilitet og mindre bureaukrati 
ved brug af de afgiftsfrie busser. Et mere smidigt system samt bedre og flere tilbud af ture til borgerne. 
Herudover skulle der ske en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede bus kapacitet centrene 
imellem.

Målet med forsøget var at der ikke bruges midler på leje af eksterne busser i forsøgsperioden, da alt 
transport, der vedrører centrene, varetages af de afgiftsfrie busser. Samt at borgerne ikke oplevede 
udgiftsstigninger da transportudgifter alt andet lige kun dækker brændstof til de afgiftsfrie busser og derfor 
finansieres via centrets normale driftsbudget. At busserne som udgangspunkt altid skal være fyldt med 2/3 
borgere, ved kørsel til arrangementer, og der ikke er beboere, der afvises som tidligere fordi de var visiteret 
efter andre §’er i Serviceloven.

Projektets aktiviteter 

Projektet har haft en vanskelig start, hvor der efter implementeringen ikke har været særlig fokus på 
projektet. Der har været forskellig tilgang til hvordan de nye muligheder har været indtænkt i det daglige. 
Det har desværre betydet, at nogle centre forstsat har lejet eksterne busser, mens andre centre har lånt 
busser af andre, dog mest fordi det har været en rutine som har været indtænkt fra tidligere år og 
samarbejde. 

Evalueringsmetode

Der har været udsendt spørgeskema med evalueringsspørgsmål via mail.

Evalueringsspørgsmål:

 Hvordan har transporten været varetaget på centret i forsøgsperioden?
- Har der været leje af busser – hvis ja, hvorfor? 

 Hvad har forsøgsperioden betydet for borgernes betaling af transport?

 Hvordan har I sikret jer, at busserne som udgangspunkt har været fyldt med 2/3 borgere - ved kørsel 
til arrangementer? 
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 Hvordan har I sikret, at der ikke er blevet afvist borgere til kørsel, fordi de er visiteret efter andre §’er 
i Serviceloven? (§ 85 og 103)

 Har projektet i forsøgsperioden, givet positive eller negative virkninger, hvilke?
 Vil den fleksible kørsel fortsætte ved forsøgsperiodens ophør?

- Hvordan vil den fortsætte?
- Hvorfor vil den ophøre? 

De udvalgte interessenter har været centerlederne, på de 9 centre, som har været med i projektet. Alle 
centerlederne har fået spørgeskemaet via mail.

Resultater af forsøget

Projektet har kun delvist været indtænkt hos alle 9 centre. Det har for enkelte centre vist sig, at være 
vanskeligere end forventet  at implementere nye sagsgange. Når et center låner en bus ved et andet center, 
har det som udgangspunkt været fordi, dette samarbejde har været etableret i forvejen. 

Der har været begrænset eller slet ingen kørsel med borgere, der tilhører den målgruppe som projektet bl.a. 
skulle sikre den fleksible kørsel. Dette gælder for §§85 og 103. Der har i forsøgsperioden dog ikke været 
afvist borgere som ville gøre brug af kørselsordningen til aktiviteter og lignende.

Flere centre synes, at projektet med en fleksibel kørselsordning med lån af busser ved andre centre, er en 
god ide, og at en fleksibel kørselsordning, med tiden kan ses som en fordel. Men frikommuneforsøget med 
afgiftsfri busser har i forsøgsperioden, ikke ændret adfærd hos centrene i det ønskede omfang. 

Opnåede resultater i forhold til forventede resultater  

Vejle Kommunes mål var, at der ikke skulle bruges midler på leje af eksterne busser i forsøgsperioden, da alt 
transport der vedrører centrene, skulle varetages af de afgiftsfrie busser, som lånes på tværs af centrene. 
Leje af eksterne busser skulle kun være i yderste nød. 

Denne målsætning er ikke lykkedes i det ønskede omfang, da enkelte centre har lejet eksterne busser. Dog 
synes de fleste centerledere at forsøgsordningen med afgiftsfrie busser er en god tanke, og hvis muligheden 
fortsætter, så kunne denne ordning tænkes ind som en løsning hen ad vejen.

Efterspørgslen fra borgerne der er visiteret efter §§ 85 og 103 som skulle sikres en berettigelse for at gøre 
brug af den fleksible kørselsordningen, har enten været minimal eller ikke eksisterende. Men ingen borgere 
er blevet afvist kørselsordningen. Generelt har borgerne ikke oplevet ændringer i kørselsforholdene, da 
kørslen med centrenes busser stort set har været uændret.

Økonomiske effekter

Der har ikke været målt på de økonomiske effekter i forsøgsperioden.
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Øvrige positive eller negative virkninger

Centrene har ikke ændret deres måde at agere på i forhold til den fleksible kørselsordning i forsøgsperioden. 
Men i forhold til projektet så har det igangsat positive tanker om, at det kan give en frihed, som med tiden vil 
kunne tænkes ind i driften.  

Afsluttende bemærkninger

Som udgangspunkt er det altid en god ide at afprøve om andre måder og tilgange, vil kunne give nye 
muligheder til gavn for borgerne. Projektet har i forsøgsperioden desværre ikke i tilstrækkelig grad opnået de 
mål som Vejle Kommune opstillede for at være en del af frikommuneforsøget med afgiftsfrie busser. Men 
det betyder ikke, at det ikke har været en succes. 

Det har igangsat tanker om hvordan der fremover vil være muligheder med den fleksible ordning. 
Tidspunktet har måske ikke været det helt rigtige for alle, for at gennemføre de nye muligheder i 
forsøgsperioden. Centerlederne skulle gå forrest for at få de nye tanker om den fleksible kørselsordning 
implementeret i dagligdagen, ligeså at holde fokus på de nye muligheder som projektet gav. Med en travl 
hverdag herunder udskiftning af personale, har det været vanskeligere end forventet at få implementeret 
projektet i alle lag, på de 9 centre, der var med i projektet.
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