
10 dags forespørgsel fra KF omkring kommunalt tilskud til
handicapbiler

Det Konservative Folkeparti ønsker at blive klogere på, hvordan kommunen yder
tilskud til en ny bil for handicappede borgere, herunder til hvilke biler der ydes støtte.
Der ønskes svar på følgende spørgsmål:

1. Hvilke kriterier stilles der fra kommunens side i forhold til den bil kommunen
vil yde et tilskud til? Er det f.eks. krav til model, pris, brændstoftype, m.v.?

2. Hvordan vælges den endelige bil? Præsenteres borgeren for et udvalg af
biler, eller godkendes der kun støtte til én bestemt bil?

3. I dag kan der ikke søges tilskud til en ny bil, før der er gået 8 år siden der
sidst blev ydet tilskud. Hvor lang tid er den gennemsnitlige levetid ud fra
erfaring med brugerne? (hvor lang tid går der mellem to tilskud)

Aarhus og resten af landet er i gang med en omfattende grøn omstilling, der stiller
store krav på den korte såvel som lange bane. I Aarhus Kommune er målet at være
CO2 neutral i 2030, hvilket især kræver forandringer på det trafikale område. Det
ligger bl.a. i støbeskeen at begrænse dieselbilers adgang til midtbyen og på sigt
også andre brændselskøretøjer.

4. I hvilket omfang er den grønne omstilling tænkt ind i den nuværende ordning
for støtte til handicapbiler? Her tænkes der særligt på, om der arbejdes på
nye kriterier for tildeling af støtten ud fra grønne incitamenter, om der tænkes i
undtagelser for handicapbiler ved strammere miljøkrav, osv.

5. Vil det være muligt, inden for lovens rammer, at yde større støtte til f.eks. en
elbil frem for en benzin- eller dieselbil og hvad vil det koste, hvis tilskuddet
skal kompensere borgeren 1:1 for merudgiften ved køb af en elbil som
handicapbil?

6. Hvis der indføres tiltag i samfundet, som begrænser den handicappede
borgers mulighed for at tilgå hele eller dele af byen og dens kommunale
servicetilbud, før bilen når de 8 års levetid, vil dette så falde inden for de
undtagelser, hvorunder et tilskud kan ydes tidligere end de 8 år?
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