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Overskrift

Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører

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)

2023

2024

2025

3.921

3.921

3.921

3.921

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

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

1. Resumé
Borgere, der i dag er visiteret til flexhandicap-kørsel, kan fremover alene bevilges op til de
lovpligtige 104 ture.
2. Status
Movia flextrafik er en kørselsordning i Østdanmark, som indebærer, at borgere med
funktionsnedsættelse kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør til dør. Godkendes en borger til
Movia flextrafik, bevilliges borgeren 104 ture årligt, hvilket er lovpligtigt. Movia ekstra ture er
blevet bevilliget til borgere, der har haft et kørselsbehov udover de 104 ture om året, ture til
familiebesøg, indkøb og kulturelle aktiviteter mm. I 2019 (som er det seneste normale år pga.
COVID-19) blev der givet tilskud til i alt 570 ekstrature til 16 borgere ud de lovpligtige 104
ture.
3. Ændringsforslag
Borgere, der i dag er visiteret til flexhandicap-kørsel, kan fremover kun bevilliges op til de
lovpligtige 104 ture.
Hvis der er yderligere behov for kørsel, har borgerne mulighed for selv at betale for
transporten gennem private transportudbydere. Transport til speciallæge eller sygehus er
fortsat gratis for borgerne og er ikke omfattet af dette forslag.
Forslaget kan implementeres fra januar 2022.
4. Konsekvens
Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarden justeres, og muligheden for at komme på ture
udover de lovpligtige 104 ture via Movia ophører. Forslaget vil påvirke både nye og gamle
brugere af ordningen fremadrettet.
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.

Budget 2022 - 2025

