
Til Udvalget for Fællesskab, Hedensted Kommune.          
Seniorrådets høringssvar til forslag om harmonisering af Flextrafiks 
åbne kørselsordninger. 
 
Seniorrådet fik på sit møde den 14.februar 2022 en orientering om forslaget  
og dets konsekvenser af kørselskoordinator Lars Oksbjerre. 
 
Seniorrådet vil gerne bemærke følgende: 
Det er positivt, at der sigtes efter en forenkling af kørselstilbuddene. 

 Ophævelse af kommunegrænserne. 
 Større fleksibilitet. 
 Enklere bestilling og betaling. 
 Arbejdet på at kunne bestille via rejseplanen. 

Vi har dog en kommentar vedr. betaling med kort. Langt de fleste, der vil bruge 
Flextur, har et betalingskort, men nogle borgere ønsker at bruge kontanter. 
Det skal derfor stadig være en lettilgængelig mulighed. 
 
Knudepunkter. 
Hvis knudepunkterne i plustur skal være attraktive at bruge, kræver det,  
at flexturbilen kan bestilles til at ankomme tæt på busafgangene, og at der er  
et rimeligt antal af knudepunkter. 
 
Byzoner.  
Vi ser gerne, at Hedensted Kommune forhandler om en fleksibel ordning 
med Horsens Kommune, således at der kan køres til andre adresser end 
de officielle knudepunkter.  
Ellers er der jo ikke lighed, frihed og fleksibilitet i ordningerne. 
Vejle Kommune. Det er positivt, at aftalen med Vejle Kommune iflg. oplysningerne 
kan bevares.  
 
Betalingsspørgsmål: 
Det fremgår ikke af forslaget, hvordan betalingen bliver, når der er flere passagerer 
med på en flextur eller en plustur. 
Eksempel 1: Hvis flere bestiller til samme knudepunkt eller en adresse til adresse -tur,  
hvad betaler man så? (Nugældende ordning er jo ½ pris til passager nr. 2,3 og 4.) 
Eksempel 2: Hvis man er med på en tur med samme slutdestination, hvor der hentes 
passagerer på fx to andre steder – hvad er betalingen så? 
 
Oplysning om de nye ordninger.  
Når de endeligt vedtagne ordninger træder i kraft, så skal der sættes ind med oplysning 
om det. Den centrale kommunikation øges, men det er decentralt, at viden om 
ordningerne udbredes. Seniorrådet vil medvirke til at forøge kendskabet til de åbne 
kørselsordninger, meget gerne i samarbejde med kørselskontoret. 
Husk: Også seniorer kan være ”ny” i den kollektive trafik. 
 
Et ønske: Rammerne er fastlagt af Midttrafik. Men måske Hedensted Kommune 
kan skubbe lidt til rammerne? 
     
                                                                       Med venlig hilsen 
    Seniorrådet den 17.februar 2022 
    Anker Andersen/ formand.


