Bilkursus for nye sagsbehandlere
– servicelovens § 114
Lovstof – servicelovens § 114
Sagsbehandling – herunder valg af bil
Beregning af størrelsen af støtten til køb af bil
Overskrifterne for de tre kursusdage er:
• Lovstof – servicelovens § 114
• Sagsbehandling – herunder valg af bil
• Beregning af størrelsen af støtten til køb af bil
Du kan vælge at deltage alle tre dage, de to første eller blot
den sidste – alt efter dit behov.
Den første kursusdag bliver du indført i lovstoffet – i servicelovens § 114, Bilbekendtgørelsen, den tilhørende vejledning,
og i hvordan Ankestyrelsens principafgørelser bruges. Du
får gennemgået lovstof og skal selv arbejde med stoffet i
nogle cases. Dette arbejde vil foregå i grupper, og der vil
blive brug for at lede i Ankestyrelsens principafgørelser. Efter hvert gruppearbejde bliver der samlet op i plenum, det
næste lovstof bliver gennemgået, og et nyt gruppearbejde
starter. Dagen slutter af med en gennemgang af www.bil.
hmi.dk med henblik på, hvordan brugen af Bilnetværket
kan understøtte sagsbehandlingen.

Medbring meget gerne en bærbar PC, hvis du har en, da du
får brug for at kunne søge på nettet i gruppearbejdet. Det
er dog ingen betingelse for at deltage i kurset.
Kursets anden dag handler om, hvordan du kan tilrettelægge din sagsbehandling, så den bliver smidig, effektiv og
hurtig, samtidig med at den følger praksis på området. Du
får også fremvist biler indrettet til mennesker med handicap, så du bliver godt klædt på til at foretage kvalificerede
valg sammen med borgeren på baggrund af vedkommendes
behov. På denne dag skal du være forberedt på at tilbringe
en del tid udendørs, så det er vigtigt med den rette påklædning.
På kursets sidste dag får du mulighed for at lære, hvordan
man beregner størrelsen på borgerens udgift til afdrag på
bilen. Servicelovens § 114 om beregning gennemgås, og
der gives en række eksempler på, hvordan en beregning af
borgerens udgift til en handicapbil kan foretages. Medbring
din regnemaskine, som du får brug for, når du skal øve dig i
at beregne.

Vend...

MÅLGRUPPE
Kommunale sagsbehandlere, der kun har lidt erfaring med
at bevilge støtte til køb af bil.
TID OG STED
11.-13. oktober 2011 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Se www.comwellmiddelfart.dk for
kørselsvejledning mv.

DELTAGELSE OG PRIS
Der er mulighed for at deltage:
• alle tre dage – med eller uden overnatning
• de to første dage – med eller uden overnatning
• den sidste dag
Alle tre dage: kr. 4.680, - inkl. forplejning og kursusmaterialer
Alle tre dage: kr. 7.380, - inkl. forplejning, kursusmaterialer,
middag og overnatning

FORM
Kurset er et eksternat-kursus.
TILMELDING
Tilmeld dig elektronisk på www.hmi.dk/kurser

De to første dage: kr. 3500, - inkl. forplejning og kursusmaterialer
De to første dage: Kr. 4.850, - inkl. forplejning, kursusmaterialer, middag og overnatning
Den sidste dag: kr. 1950, - inkl. forplejning og kursusmaterialer

PROGRAM
TIRSDAG 11. OKTOBER 2011
9.00-9.30

Ankomst, registrering og kaffe

9.30-9.40

Velkomst
v/ Else Marie Hansen, konsulent, Hjælpemiddelinstituttet

9.30-12.00

Lovstof
§ 114 og Bilbekendtgørelsen
Principafgørelsernes rolle i sagsbehandlingen
Gennemgang af lovstoffet vekslende med
gruppearbejde med cases
v/ Bodil Kolbæk, cand. jur.

12.00-13.00 Frokost

13.30-14.00 Valg af bil
Et eksempel på, hvordan man kan opstille krav
til den bil, man leder efter
v/ Kirsten Drivsholm
14.00-17.00 Biler indrettet til mennesker med funktionsnedsættelser
Hvordan ser de ud?
Praktisk gennemgang af biler med forskellige
specialindretninger
v/ Kirsten Drivsholm
17.00-17.15 Evaluering og afslutning
v/ Else Marie Hansen

13.00-18.00 Lovstof (fortsat)

TORSDAG 13. OKTOBER 2011

18.00-19.00 Middag

8.30-9.00

Ankomst, registrering og kaffe

9.30-9.40

Velkomst
v/ Else Marie Hansen, konsulent, Hjælpemiddelinstituttet

9.40-10.30

Beregning
Gennemgang af lovgrundlaget for beregning i
en bilsag
v/ Tove Mellergaard, socialrådgiver, Svendborg
Kommune

19.00-20.00 Bilnetværket bil.hmi.dk
Eksempler på, hvordan Bilnetværket kan understøtte sagsbehandlingen
v/ Else Marie Hansen
ONSDAG 12. OKTOBER 2011
9.00-12.00

Sagsbehandling
Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, så den
følger principperne om god forvaltningsskik og
sagsbehandling og samtidig foregår så hurtigt
og effektivt som muligt.
v/ Annemarie Frost Oxholm, ergoterapeut, MR,
Center for Hjælpemidler og Kommunikation i
Sønderjylland

12.00-13.00 Frokost
13.00-13.30 Gangtest
Systematisk vurdering af borgerens gangfunktion – et element i vurderingen af borgernes
berettigelse til støtte til køb af bil
v/ Kirsten Drivsholm, ergoterapeut, Center for
Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle

10.30-12.00 Sagsbehandling og beregning af støttens
størrelse
Gennemgang af beregningseksempler og individuel løsning af beregningseksempler
v/ Tove Mellergaard
12.00-13.00 Frokost
13.00-16.00 Sagsbehandling og beregning af støttens
størrelse (fortsat)
16.00-16.15 Evaluering og afslutning
v/ Else Marie Hansen

Information og tilmelding hmi.dk/kurser

