Høringssvar
Udkast til pjece med kørselsmuligheder

Handicaprådet afgiver hermed høringssvar på udkast til pjece med kørselsmuligheder. Handicaprådet anerkender de gode hensigter med at udforme en
pjece, der kan præsentere de forskellige transportmuligheder, som borgerne i
Holstebro kan benytte sig af. Det anerkendes ligeledes, at flere forskellige
kørselsmuligheder beskrives i pjecen, således at borgere gives et overblik
over mulighederne.
Handicaprådet finder dog, at indholdet i pjecen er mangelfuldt og i flere tilfælde er misvisende. Her følger nogle eksempler:
Der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne i pjecen og oplysningerne
på Midt Trafiks hjemmeside. Det drejer sig om oplysninger om, hvornår man
kan bruge ordningen, samt hvor man kan stå på og af.
Pjecen oplyser ikke tydeligt om, at priserne varierer fra kommune til kommune
og at det er kommunen med den højeste takst, der er bestemmende for den
samlede pris på kørsel over flere kommunegrænser.
Pjecen oplyser ikke om, at prisen afhænger af, om man kører til/fra et af knudepunkterne i Holstebro. For eksempel vil en tur fra et vilkårligt sted i Holstebro til Vinderup koste 280 kr., hvorimod prisen er 76 kr., hvis turen starter på
et af de fire knudepunkter.
Pjecen mangler konkret de beskrivelser af kollektiv trafik, samt private sygeforsikringer med mulighed for kørsel til læge eller på hospitalet, som høringsbrevet lægger op til er indeholdt i pjecen.
Rednings-ringen, omtalt i pjecen, er alene et tilbud til borgere fra Lemvig
Kommune. Derimod er det muligt at tegne privat forsikring (rednings-hjælp),
som også tilbyder visse former for sygetransport og transport til behandling.
Pjecen indeholder et godt eksempel på en relativ billig tur. Da der er stor variation i priserne, er det ligeledes ønskeligt, med et eksempel på en tur der er

relativ dyr. Det foreslås at give et eksempel på en tur fra Holstebro til Herning/
Gødstrup Sygehus.
Hvis formålet med pjecen er at gøre det let tilgængeligt at få oplysninger om
mulighederne for kørsel, bør pjecens oplysninger være fyldestgørende og
retvisende, og Handicaprådet foreslår derfor, at pjecen revideres.
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