
Ændringsforslag 

 

SEN-S-11 - Handicapkørsel udvides fra 104 til ubegrænset 

antal ture pr. år 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget:  ............................... Seniorudvalget den 19. august 2021, sag nr. 4 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ...................................... Annette Lund 

Tlf. nr.:  .................................... 29251940 

E-mail:  .................................... anlup@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 240 430 650 850 

I alt kassefinansieret 240 430 650 850 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Af ovenstående fremgår den økonomiske konsekvens ved at udvide antallet af ture i handicap-

kørselsordningen i Kolding Kommune fra de eksisterende 104 til ubegrænset antal ture pr år. 

 

Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. 

Herudover kan kommunerne tilbyde flere ture, f.eks 208 enkeltture eller ubegrænset antal 

ture. 

 

Baseret på erfaringer fra Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner (der alle har ubegrænset 

antal ture) skønnes merudgiften i 2022 at udgøre 240.000 kr. stigende til 850.000 kr. i 2025 

og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i takt med at borgerne be-

gynder at anvende handicapkørselsordningen mere.  

 

Det skal dog oplyses, at en sammenligning med Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner er 

forbundet med usikkerhed, da det ikke er belyst, hvordan handicapkørselsordningen og pågæl-

dende kommuners §117 kørselsordninger supplerer hinanden eller hvordan geografiske for-

hold, informationsniveau eller andre forhold påvirker efterspørgslen i den pågældende kom-

mune og den gennemsnitlige rejselængde.   

 

Til orientering kan nævnes, at under 1 procent af de visiterede borgere i Kolding Kommune er 

bevilget over 104 ture (borgerne kan blive visiteret til mere end 104 ture hvis der er særlige 

forhold der taler herfor). 3 procent har kørt 90 ture eller derover og nærmer sig hermed græn-

sen på de 104 ture. 96% af borgerne har kørt under 90 ture (tal fra 2019). 

 

Vedtages forslaget ikke, vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 
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midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget.  

 


