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Aftaler vedrørende Bronzealdervejs kommunale handicapbus 

 
 

Vores kommunale bus er underlagt lovgivnings - og forsikringsmæssige forhold: 

 Kommunale busser er afgiftsfrie, hvilket betyder, at købet er godkendt af Told og Skat. Afgiftsfrie 
busser er underlagt skrappe regler i forhold til anvendelse og formål, blandt andet at det 
udelukkende er til institutionsbrug for kommunale institutioner. 
 

 Kommuner må ikke opkræve beboerbetaling ved kørsel med en kommunal bus, forstået på den 
måde, at udflugter i en kommunal bus er en kommunal opgave. 

 Odder Kommune er selvforsikret med en selvrisiko på kr. 25.000. Det betyder at alle skader op til 
25.000, betales af den institution, der forvolder skaden 

 Frivillige, der sammen med personalet er behjælpelig som chauffør på busture, er omfattet af 
kommunens forsikring af frivillige, hvilket forudsætter, at den frivillige er registreret hos Odder 
Kommune forinden kørslen. 

 

Med afsæt i ovenstående er aftalerne i Sundhed og Omsorg vedr. den kommunale bus følgende: 
 

 Alle med tilknytning til Bronzealdervej og med gyldigt kørekort, kan efter oplæring og registrering 
som frivillig, være chauffør på busture med beboere.  

 Der følger altid personale med, når beboere er på bustur. 

 Når den frivillige er registeret som frivillig, afholder kommunen udgifter ved skader på bussen m.m.  

 Som alternativ kørsel kan foreslås at benytte taxa, flextur eller handicapkørsel. For alle tre 
muligheder, er der egenbetaling for kørslen. Ved taxakørsel kan man selvfølgelig tage flere med på 
turen. Ved de sidste to former for kørsel er det muligt at medtage pårørende mod ekstrabetaling. 
Endeligt er det muligt, for de der er bevilliget handicapkørsel, at tage sin ledsager/handicaphjælper 
gratis med. 

 Leje af en handicapbus ved et privat udlejningsfirma kan være en mulighed for nogle beboere og 
pårørende. 

 Den kommunale bus må lånes ud til andre kommunale institutioner, men må ikke lånes eller lejes 
ud til private institutioner. 

 Den kommunale bus må anvendes af personalegrupper til kurser, temadage mv 
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