
 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
              

 
 
 

DANSKE ÆLDRERÅD indbyder i foråret 2013  
medlemmer af ældre- og seniorråd til fem temadage med fokus på: 

 

Visiteret kommunal kørsel og 
regional, kollektiv transport 

 
Kommuner, som tænker nyt i administration og organisering af visiteret kommunal kørsel, kan 
spare mange penge. Det fastslår en kortlægning og analyse af de 43 eksisterende kommunale 
befordringsordninger. Kommunerne brugte i gennemsnit 500 kr. pr. indbygger til visiteret befordring 
af borgere, eller knapt 3 mia. kr. i 2009. En typisk kommune vil kunne hente 20-40 % af udgifterne 
gennem effektiviseringer og omlægning af administrationen af området.  
 
Kommunalbestyrelsen har ikke haft ledelsesmæssigt fokus på området. En del ældre-/seniorråd 
høres ikke om visitationspraksis og serviceniveau i kommunale kørselsordninger. Er der overblik 
over kilometerprisen for borgere, der skal genoptrænes – og hvad koster det i nabokommunen? 
 
På temadagen får ældre- og seniorråd en viden, der kan omsættes til positiv sparring og 
konstruktive forslag til at nedbringe omkostningerne til kørsel. En kommunalpolitiker og en 
embedsmand tager dialogen med deltagerne på baggrund af egen kommunes praksis.  
 
Derudover får deltagerne viden om, hvordan kommunerne har indflydelse på planlægning og 
prissætning af den regionale, kollektive trafik. Fra et regionalt trafikselskab deltager en 
oplægsholder, der orienterer om kørselstyper og de kommende års udfordringer i den kollektive 
trafik.  
 
Bemærk, at temadagens program er forkortet af hensyn til de valgkredse, der efter temadagen 
afholder valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD.  
 
 
Målgruppe:   Medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådenes sekretærer. 
 
Oplægsholdere:  Bestyrelsesmedlemmer i DANSKE ÆLDRERÅD og Dorthe Neergaard, 

ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD.  
 
Mål: Målet med temadagen er, at rådenes medlemmer får redskaber til at 

kunne foreslå forbedringer af visitationspraksis og serviceniveau i 
kørselsordninger for ældre. 

 
Tidspunkter:  Temadagene finder sted i Høje Taastrup d.12. marts, Kolding d. 13. 

marts, Fårvang d.14. marts, Næstved d.18. marts og Aabybro d.19. 
marts.  

 
Tilmelding senest:  7. februar for deltagelse i Høje Taastrup, Kolding og Fårvang.  
                                        14. februar for deltagelse i Næstved og Aabybro.   
                                           Hvert ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet. 
  Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk

http://www.danske-aeldreraad.dk/


 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
                    

 

Program: 
 
08.45 – 09.00 Morgenkaffe/the med brød 
 
09.00 – 09.15 Velkomst og indledning til dagens emne  
         v/ mødeleder og bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD  
 
09.15 – 10.15  Visiteret kommunal kørsel for ældre 
 - Forskellen på kollektiv transport og visiteret kørsel. Belyst via eksempler. 
 - Hvordan reguleres området? Vha. kvalitetsstandarder? 
 - Hvad kan kommunen bestemme?  
 - Hvordan organiseres visiteret kørsel for ældre i kommuner?  
 - Forslag, der nedbringer kommunale udgifter til kørselsordninger.   
 - Hvordan kommer ældre- og seniorrådet på banen hér? 
          v/Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD  
 
10.15 – 10.30 Pause 
 
10.30 – 12.00  Kommunal politik og praksis for visiteret kørsel – oplæg og debat 
 - Hvordan organiseres visiteret kørsel for ældre i vores kommune? 
 - Hvad koster visiteret kørsel kommunen i 2012? Hvad koster ældres kørsel? 
 - Hvilke vanskeligheder oplever vi vedrørende visiteret kørsel for ældre? 
 - Hvilke overvejelser har vi om udviklingen af visiteret kørsel for ældre? 
 v/ forvaltningsansat i kommunen med ansvar for bevilling af kørsel for ældre 
  
 - De væsentligste hensyn ved politikken for den visiterede kørsel for ældre? 
 - Hvilke tiltag er i gang for at gøre kørsel for ældre billigere?  Og bedre? 
 - Hvordan samarbejder vi med ældre-/seniorrådet om transport og befordring? 
 - Hvilke forventninger har kommunalbestyrelsen til fremtidens visiterede kørsel? 
 v/ formand for udvalg med ansvar for visiteret kørsel for ældre i kommunen  
     
12.00 – 13.00 Frokost med 1 øl eller vand 
 
13.00 – 14.15 Regional, kollektiv transport – oplæg og debat 
 - Hvilke typer kørsel varetager trafikselskabet i regionen? 
 - Varetager trafikselskabet også bestillinger fra borgere? Kørselskontor? 
 - På hvilken måde inddrages kommuner i beslutninger om trafikspørgsmål? 
 - Overvejelser om udviklingen af transportområdet i regionen. 

v/ repræsentant fra et regionalt trafikselskab  
 
14.15 – 14.30 Opsamling på dagens drøftelser samt orientering fra DANSKE ÆLDRERÅD  
 Hvilke forhold vedrørende kørsel vil vi fokusere på fremover? 
 v/ bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD 
 
14.30  Kaffe med kage 
 
14.30 – 15.30  Eventuelle valg af medlem og stedfortrædere til bestyrelsen i DANSKE 

ÆLDRERÅD.  

 



 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
                    

Om oplægsholderne: 
Fra en kommune medvirker: 
En forvaltningsansat, der har ansvar for bevilling af kørsel til ældre samt en politisk udpeget 
udvalgsformand med ansvar for området. Emnet belyses af repræsentanter fra en nærliggende 
kommune, henholdsvis Ballerup, Varde, Syddjurs, Vordingborg og Vesthimmerlands kommuner.  
 
Fra et regionalt trafikselskab medvirker:  
Jens Peter Langberg, Områdechef i Movia i Høje Taastrup den 12. marts, og i Næstved den 18. 
marts. Nicolai B. Sørensen, Underdirektør i NT, holder oplægget i Aabybro den 19. marts. 
Oplægsholdere til temadagene i Kolding og Fårvang oplyses efterfølgende. 
 
Fra DANSKE ÆLDRERÅD medvirker: 
Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse som mødeleder. 
 
Dorthe Neergaard, cand. jur., ældrepolitisk konsulent i sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD som 
oplægsholder på alle temadage. 

 

Praktiske oplysninger: 
Pris:  
Medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD samt rådenes sekretærer: kr. 750,-  
Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød 
samt deltagermappe.  
 
Temadagene holdes følgende steder: 
12. marts First Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup, tlf. 43 99 77 66 
13. marts Hotel Byparken Kolding, Grønningen 2, 6000 Kolding, tlf. 75 53 21 22 
14. marts Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf.: 86 87 70 04 
18. marts Danhostel Næstved, Præstøvej 65, 4700 Næstved, tlf. 55 72 20 91 
19. marts Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 45 77 
           
Tilmeldingsfrist:  
7. februar for deltagelse i Høje Taastrup, Kolding og Fårvang. 
14. februar for deltagelse i Næstved og Aabybro.   
Elektronisk, samlet tilmelding via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk 
 
Bekræftelse:  
Efter tilmeldingsfristens udløb sendes en bekræftelse til de mailadresser, der oplyses ved 
tilmeldingen.  
 
Betaling:  
Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb.  
 
Afmelding:  
Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før temadagens start. Ved 
afmelding senere end 14 dage før temadagen, refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding 
sker senere end syv dage inden temadagen afholdes, betales hele deltagerprisen. Ældre- og 
seniorrådet kan dog altid sende en anden deltager end den tilmeldte. 


