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Servicedeklaration vedr. befordring i forbindelse med STU. 
Formål Formålet er at understøtte borgerens transport til STU. 

 

Lovgrundlag Bevilling af transport til og fra uddannelsessted følger lovgivningen på 

området.  

 

Reglerne om befordring fremgår af Bekendtgørelse om 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:  

BEK nr. 739 af 03/06/2016 (Gældende) §§ 14-16. 

 

Det tilbyder vi Når man er bevilget en STU har man mulighed for at søge 

befordringsgodtgørelse for transport mellem folkeregisteradressen/det 

faste aflastningssted og til uddannelsesstedet. 

 

I forbindelse med visitationen til STU vejleder UU og sagsbehandler i et 

tæt samarbejde om ansøgning og udmåling af bevilling af transport til 

og fra STU. Man har efterfølgende selv pligt til at søge om 

befordringsgodtgørelse. 

 

Ved udmålingen laves en konkret og individuel vurdering om, hvorvidt 

man har særlige befordringsbehov. 

Hvordan? Det afhænger af udmålingen: 

 

Unge uden særligt befordringsbehov: 

Man fremsender dokumentationen via borger.dk på udgifter afholdt til 

befordring med offentligt befordringsmiddel, eller befordring med eget 

befordringsmiddel som f.eks.: knallert, bil m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Unge med særligt befordringsbehov: 

Der sørges for befordring på den efter forholdene mest hensigtsmæssige 

måde til og fra STU sted. Det særlige befordringsbehov vil frafalde, hvis 

man under STU forløbet bliver selvtransporterende med offentlig 

transport.  

 

Det er sagsbehandler som i samarbejde med den unge/forældrene og 

vognmanden der tilrettelægger transporten. 

Til hvem? Unge der er visiteret til STU. 

 

Ved udmålingen laves en konkret og individuel vurdering om den unges 

befordringsbehov. Der kan i denne forbindelse være behov for, at 

indhente en lægeerklæring.  

Hvor meget? Det afhænger af udmålingen: 

 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse 

Send dokumentation via borger.dk: 

Borger.dk  Digital post  skriv ny post  Til: søg efter Faxe 

Kommune  Faxe Kommune  Digital Post til Faxe Kommune  

emne: att: din sagsbehandlers navn 
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Unge uden særligt befordringsbehov: 

Ved befordring med offentligt befordringsmiddel godtgør kommunen de 

faktisk afholdte udgifter, og ved befordring med eget befordringsmiddel 

vurderes kørselstaksten individuelt under hensyn til den enkelte borger. 

 

Unge med særligt befordringsbehov: 

Kommunalbestyrelsen sørger for befordring af unge med særlige 

befordringsbehov på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde. 

Hvis den unge selv ønsker at sørge for befordring, bidrager 

kommunalbestyrelsen hertil med et aftalt månedligt beløb. Hvis den 

unge ved hjælp af særligt hjælpemiddel kan befordre sig selv, kan 

kommunalbestyrelsen opfylde befordringsforpligtelsen ved at afholde 

udgiften hertil. 

 

Din ret Det afhænger af udmålingen: 

 

Unge uden særligt befordringsbehov:  

Har den unge en afstand fra hjem/fast aflastningssted til 

undervisningssted og tilbage igen på 22 km. eller derover, ydes der 

befordringsgodtgørelse. 

 

Ved befordring med offentligt befordringsmiddel godtgør kommunen de 

faktisk afholdte udgifter, og ved befordring med eget befordringsmiddel 

vurderes kørselstaksten individuelt under hensyn til den enkelte borger. 

Udgiften skal dokumenters, se afsnittet om ”Hvordan?”. Kravet forældes 

efter 3 år.  

 

Unge med særligt befordringsbehov: 

Der sørges for befordring på den efter forholdene mest hensigtsmæssige 

måde til og fra STU sted. Det særlige befordringsbehov vil frafalde, hvis 

du under STU forløbet bliver selvtransporterende med offentlig transport. 

 

Befordringsgodtgørelse for unge med særligt befordringsbehov kan først 

bevilges, fra det tidspunkt, hvor kommunen har vurderet, at den unge 

har et særligt behov for befordring. 

 

Kan der klages? Ved utilfredshed med sagsbehandlingen eller en afgørelse truffet i 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse, har du mulighed for at klage.  

Klagen sendes til Jobcentret. Kommunens borgerrådgiver kan kontaktes i 

forbindelse med hjælp til udfærdigelse af en evt. klage.  

 

Afgørelser om befordring ikke kan indbringes for en anden administrativ 

myndighed, jf. Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov § 19, stk. 1.  

 


