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11. december 2014

Høringssvar nr. 30/2014
Effektivisering af befordringsområdet
Hvidovre Ældreråd har med skrivelse af 23. oktober 2014 afgivet høringssvar på det oprindelige
sagsfremstilling vedrørende effektivisering af befordringsområdet.
Vi har sammenlignet de to sagsfremstillinger og vi har nedenstående bemærkninger til den
reviderede sagsfremstilling..
Vi kan tilslutte os tidsplanen for udbuddet af befordringen, og vi finder det hensigtsmæssigt, at den
nuværende holdkørsel til genoptræning først overgår, når ny genoptræning er etableret. Vi går ud
fra, at vi får tilrettelæggelsen af denne opgave til høring,
Vi har forstået, at den tidligere indstilling med Økonomiudvalgets anbefalinger til
Kommunalbestyrelsen på Økonomiudvalgets møde den 25. november 2014 er annulleret, og det er
endvidere vores opfattelse, at forvaltningens nye indstilling, som den fremgår af bilag 2, tager højde
for de politiske udmeldinger, der kom frem på det nævnte Økonomiudvalgsmøde, og vi finder, at
bilag 2 tager højde for en række af vore tidligere bemærkninger.
Vi kan gå ind for det serviceniveau, der fastlægges for befordring med Movia Flextrafik variabel
med de tilvalg af serviceniveau, der fremgår af skemaet, bilag 2, men det bør præciseres nærmere,
om visitering af brugerens behov, der skal oplyses ved bestilling af kørsel hos Movia, alene er det
behov, der besluttes ved visitering til ordningen, eller om der tages højde for, at det er en svag
gruppe, hvor det nødvendige behov kan svinge fra gang til gang. Her tænkes specielt på afhentning
ved dør samt muligheden for at have ledsager med. Det sidste kan have stor betydning, hvis der er
tale om et besøg, hvor der vil blive givet orientering om resultater eller om det videre forløb.
Vi har noteret os, at der foreslås en udvidet tid til at bestille lægekørsel, som vi kan tilslutte os.
Med de bemærkninger kan Hvidovre Ældreråd gå ind for det reviderede fremstilling.
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