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Overskrift

Ophør af kørsel til træning

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Ældre- og Sundhedsudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget

2022

Budgetændring – drift
Besparelse
Indtægt
Samlet ændring (Netto)

Prioriteringsforslag

Nr. ÆSU05

2023

2024

2025

1.659

1.659

1.659

1.659

-346

-346

-346

-346

-346

-346

-346

-346

Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Fremover tilbydes der ikke kørsel til og fra træning (i henhold til serviceloven), men alene
kørsel til genoptræning (i henhold til Sundhedsloven).
2. Status
Borgere, der er visiteret til vedligeholdende træning i henhold til serviceloven, tilbydes kørsel
til og fra træning. Når borgere tilbydes kørsel til og fra træning, sker det ud fra en vurdering
af om borgeren på anden vis selv kan transportere sig til eller fra træningen.
Befordring til og fra træning i henhold til serviceloven (vedligeholdende træning) er en såkaldt
”kan ydelse”, hvor kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtiget til at tilbyde ydelsen. Borgere,
der tilbydes kørsel i henhold til serviceloven, betaler en ydelse, svarende til 27 kr. pr. tur
(2021 priser).
Modsat gælder det for genoptræning i henhold til sundhedsloven, der er en lovpligtig ydelse,
der skal tilbydes vederlagsfrit.
3. Ændringsforslag
Fra 01-01-2022 tilbydes borgere visiteret til vedligeholdende træning (i henhold til
serviceloven) ikke transport til og fra eget hjem og træning sted, idet det forudsættes, at
borgerne selv arrangerer transporten.
4. Konsekvens
Ved ophør af tilbud om kørsel til og fra vedligeholdende træning er der en risiko for, at der er
borgere, som ikke ønsker at deltage i træningen, idet de ikke selv kan organisere transporten.
Hvis borgerne ikke deltager i den vedligeholdende træning, er der en risiko for, at de mister
deres funktionsniveau og afledt heraf får et øget behov for hjemmepleje.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
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6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
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