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Til 
Skatteministeren 
Velfærdsministeren 
og medlemmerne af Folketingets Socialudvalg 
cc. KL, SL, LOS, DE 
 
Vedrørende afgiftsfritagelse for institutionsbusser: 
 
Den 4. september 2006 afsagde Højesteret dom omhandlende adgangen til køb af afgiftsfri 9- 
personers busser til døgninstitutioner for børn og unge. 
 
Dommen indskærper, at der skal være tale om et egentligt fysisk pleje og behandlings kriterium 
som skal opfyldes, for at en institution, for socialt udsatte og ofte følelsesmæssigt skadede børn, er 
berettiget til at købe bus uden afgift.  
 
Dommen gør op med mange års praksis, hvor døgninstitutioner, der kunne argumentere for, at der 
blev lavet socialpædagogisk behandlingsarbejde på institutionen, kunne få afgiftsfrihed.  
 
Ved at skærpe kravet til pleje og behandling, således at der skal være tale om decideret fysisk pleje 
og behandling, har man med et slag, radikalt ændret vilkårene for døgninstitutioner og 
opholdssteder for børn og unge. 
 
Der er stor prisforskel på en bus med og uden afgift, helt op til 3- 400.000 kr. pr. bus. 
Ved at ændre praksis har man altså fået nogle flere penge i statskassen i afgifter, med den 
konsekvens at kommunerne så må betale ekstra i takster når de anbringer børn og unge på 
døgninstitutioner og opholdssteder.  
 
Dette forhold finder Foreningen af Danske Døgninstitutioner både tankevækkende og kritisabelt. 
 
I bedste fald vil ovenstående komme til at betyde ekstra udgifter for kommunerne. 
Men i tilfælde af at taksterne ikke sættes op, vil det værst tænkelige scenarie være, at anbragte børn 
og unge bliver befordret i gamle slidte busser - med de følger det vil kunne få for deres sikkerhed i 
trafikken. 
 
Foreningen af Danske Døgninstitutioner mener, at det er en meget uheldig udvikling, at man på den 
måde forskelsbehandler børn og unge med forskellige former for handicaps. Er man fysisk 
handicappet har man - set i lyset af ovennævnte Højesteretsdom - åbenbart ret til at blive mere 
sikkert befordret end hvis man er socialt/mentalt/følelsesmæssigt handicappet.  
 
Foreningen af Danske Døgninstitutioner har besluttet, at sætte fokus på disse forhold. Vi mener ikke 
det kan være rigtigt, at man, når man er anbragt på en offentlig institution, for børn og unge med 
sociale og følelsesmæssige problemer, risikerer at skulle befordres i gamle og utidssvarende 
køretøjer. 
 



Derfor vil vi opfordre til at loven ændres, så den praksis der var gældende indtil 
Højesteretsdommen, kan blive genoptaget. Ingen kan vel være interesseret i, at forøge statens 
indtægter på busafgifter på bekostning af i forvejen udsatte børn og unges sikkerhed og vilkår. 
 
Vi stiller os gerne til rådighed med yderlige oplysninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torben Berntsen, bestyrelsesmedlem 
og 
Henrik B. Lauridsen, næstformand  
 
 
 
  
Kontakt: 
 
Ordførende bestyrelsesmedlemmer i FADD vedrørende afgiftsfri busser: 
Henrik Balle Lauridsen (næstformand -  hebl@kolding.dk - 75 56 23 66) 
Torben Berntsen (bestyrelsesmedlem -  tosbe@vejle.dk - 75 82 34 66 )  
 
Eller kontakt kommunikationsmedarbejder/presseansvarlig Bo Mollerup, der træffes på           
telefon 2929 0122 eller på følgende mailadresse: bomollerup@fadd.dk 
 
Danske Døgninstitutioners hjemmeside: www.fadd.dk  
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
  
 
 
 
  
 


