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Høringssvar vedr. Harmonisering af kørselsområdet til ikke visiterede aktivitetstilbud. 
 
Seniorrådet har drøftet høringsmaterialet vedr. Harmonisering af kørselsområdet til ikke 
visiterede aktivitetstilbud  
 
Seniorrådet har i princippet ingen indvendinger mod at der sker en harmonisering af 
kørselsområdet til ikke visiterede tilbud, såfremt det er et tiltag, der iværksættes som en del af 
en generel harmoniseringsplan for aktivitetscentrene. 
 
Da sagen er meget sparsom beskrevet, rejser den naturligvis også nogle spørgsmål og undren i 
Seniorrådet:  

 Beløbet til kørselsordningen synes ikke at være pristalsreguleret siden 2009. 
 Hvad er baggrunden for at man ikke har gjort noget for at udbrede kendskabet til 

kørselsordningen gennem så mange år, samtidig med at der er sket en så stor forskel 
vedr. brug af ordningen? 

 Vil man fremover gøre mere for at udbrede kendskabet til de forskellige 
kørselsordninger? 

 Sagsfremstillingen beskriver ikke hvordan informationen, og tidsplan om evt. ændring 
af kørselsordningerne vil være til de berørte borgere ved en harmonisering. 

 Sagsfremstillingen beskriver ikke reelt baggrunden for behovet for en harmonisering. 
 Det fremgår heller ikke af sagsbeskrivelsen om det er en proces der igangsættes med en 

generel harmonisering af forholdene på aktivitetscentrene, hvilket naturligvis vil være 
nærliggende. Ellers giver denne sag ingen sammenhængende mening. 
 

I den videre behandling af forslaget vil Seniorrådet henlede opmærksomheden på at det er en 
ordning der har fungeret rigtig godt, og til stor gavn for nogle borgere i en længere årrække. En 
ændring af ordningen vil helt klart opfattes som en serviceforringelse af de borgere der hidtil 
har brugt ordningen. 
Derfor kan det undre at problematikken rejses og beskrives, så det kan opfattes som en 
mistænkeliggørelse af den måde ordningen hidtil er brugt på. 
 
I stedet for at ændre eller ”harmonisere” ordningen, bør den snarere udvides, idet det må 
formodes at behovet er langt større end beskrevet, dels begrundet i den manglende 
synliggørelse af ordningen, og dels fordi ordningen ikke er tilpasset og prisreguleret 
udviklingen siden 2009. 
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Side 2 

Som sagen er fremstillet, kan den opfattes som en spareøvelse, med mere brugerbetaling. 
 
En evt. harmonisering af kørselsordningen, vil vel så betyde harmonisering af andre ordninger i 
forbindelse med aktivitetscentrene. Eksempelvis er der synlige forskelle i normeringerne på 
aktivitetscentrene i Silkeborg kommune. 
 
Seniorrådet vil også opfordre til, at der inden endelig stillingtagen udarbejdes et bilag, der 
beskriver den økonomiske konsekvens for den enkelte borger, der i dag benytter sig af 
ordningen. En ikke uvæsentlig oplysning inden endelig stillingtagen. 
 
Hvis harmoniseringen alligevel gennemføres, vil Seniorrådet opfordre til, at de borgere der 
måtte blive berørt, får en grundig information om hvilke andre muligheder de kan benytte sig 
af, således at det sikres at disse borgere fortsat har en mulighed for at deltage i aktiviteter som 
hidtil. 
 
Seniorrådet vil også opfordre til at kendskabet til de forskellige kørselsordninger, som i øvrigt 
kan virke meget forvirrende for mange, udbredes og forklares meget bedre end hidtil. 
 
 
Med venlig hilsen  

Seniorrådet Silkeborg Kommune 

Erling Prang 
formand 


