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Informationsbrev til voksne beboere, værger eller pårørende 

ved Autisme Center Vestsjælland, hvor beboeren har betalt 

for transport med en fast månedlig betaling. 

 

 

Handicap og Psykiatriudvalget i Slagelse Kommune har i sit møde den 10. ja-

nuar 2018 besluttet, at såvel tidligere, som nuværende voksne beboere ved 

Autisme Center Vestsjælland skal have mulighed for at henvende sig for at 

få vurderet om den månedlige betaling beboeren har betalt står i et rimeligt 

forhold til den transport beboeren har benyttet. 

 

Handicap og Psykiatriudvalget har også besluttet, at der ikke sker en general 

tilbagebetaling af den transportbetaling beboeren har betalt.   

 

Beboere, værger eller pårørende der henvender sig på vegne af en beboer vil 

få deres brug af transportordningen sammenholdt med deres betaling ved en 

individuel vurdering for at vurdere, om der har været tale om en rimelig be-

taling. 

 

Det er kun beboere der har betalt en fast månedlig betaling, der kan få vur-

deret om deres betaling står i et rimeligt forhold til den kørsel de har brugt. 

Hvis beboere derimod har betalt efter km. takst pr. kørt tur er der ikke mu-

lighed for tilbagebetaling. 

 

Beboere som ikke kan forvente tilbagebetaling: 

Beboere, der jævnligt har gjort brug af muligheden for hjemtransport i f.eks. 

i weekender, ferier eller helligdage og hjemtransporten er sket til Jylland, 

Fyn eller de ikke nærliggende kommuner på Sjælland og Øerne kan ikke for-

vente at få tilbagebetaling, da udgifter til transport efter administrationens 

foreløbige beregning modsvarer de faktisk afholdte udgifter og derfor anses 

for rimelige.  

 

 

 

 

 

25. januar 2018 

 

Sagsid.: 330-2018-961 
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Beboere hvor der kan være mulighed for tilbagebetaling. 

 

A. Beboere, der har anvendt transportordningen til kørsel inden for Sla-

gelse kommune eller de nærliggende kommuner Kalundborg, Hol-

bæk, Sorø og Næstved, er det administrationens foreløbige antagelse 

på baggrund af konkrete eksempler, at tilbagebetaling vil kunne 

komme på tale ud fra en konkret vurdering.  

 

B. Tilsvarende gælder beboere der kun få gange årligt har anvendt 

hjemtransport til andre kommuner end dem der er nævnt under A. 

 

 

Henvendelser for at få vurderet, om der har været tale om en rimelig beta-

ling skal ske ved udfyldelse af vedlagte skema, der skal sendes til: 

 

Mail    :   ACVtransportbetaling@slagelse.dk     eller  

Brev til:  Autisme Center Vestsjælland, att. Tanja B. Olsen,  

              Rosenkildevej 85, 4200  Slagelse 

 

Slagelse Kommune skal opfordre til at henvendelser sker inden  

den 31. juli 2018.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail eller telefonisk vedr.: 

 

Udfyldelse af skema og andre konkrete spørgsmål vedr. vurdering af tilbage-

betalingen til: 

 

 Tanja B. Olsen, email: ACVtransportbetaling@slagelse.dk , 

tlf.nr 58574910 

 

Handicap og Psykiatriudvalgets beslutning til: 

 

 Flemming Henriksen, email: flhen@slagelse.dk, tlf.nr. 58574010 

 

 

Slagelse Kommune vil af egen drift gennemgå og vurdere kørselsbetalingen 

for de beboere, som ikke har værger eller pårørende som kan varetage de-

res interesser.  

 

Alle henvendelser, samt sager Slagelse Kommune af egen drift gennemgår, 

vil modtage skriftligt svar med resultatet af vurderingen. Der må forventes 

en svartid på ca. 3 uger fra modtagelsen af vedlagte skema. 

 

 

Venlig hilsen 

Thomas Knudsen 

Centerchef 

 

Bilag:         Skema til vurdering af tilbagebetaling for transport. 
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