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Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet har på sit møde den 8. februar 2023 behandlet punktet ”Udpegning af 
knudepunkter i Midttrafiks Flextrafik”. 

Rådet ser generelt positivt på Midttrafiks tiltag for at harmonisere den åbne 
Flextrafik, så det kommer til at fungere på samme måde i alle kommuner i Midttrafiks 
område, men har i den forbindelse nedenstående bemærkninger og bekymringer.  

Fokus på ikke-digitale borgere  

I sagsfremstillingen er det beskrevet, hvordan et af Midttrafiks tiltag for at 
harmonisere Flextrafik er, at lægge alle tre kørselsformer i ”Rejseplanen”, så det 
bliver nemmere for borgerne at sammenligne mulighederne.  

Dette tiltag er en service, som digitale borgere kan bruge, men ældrerådet er meget 
bekymrede for den store gruppe af ikke-digitale borgere, der er i kommunen, som 
ikke kan gøre brug af denne service. De ikke-digitale borgere i kommunen skal 
tilbydes samme serviceniveau og have samme mulighed for at bestille kollektiv trafik, 
som kommunens digitale borgere.  

Det er beskrevet, at ”plustur” ikke kan bestilles, hvis man ikke er digital. Det bør være 
en mulighed at kunne bestille alle Midttrafiks tilbud via telefon, så man ikke skal 
være afhængig af hjælp fra andre for at kunne bestille transport.  

Randers Kommune bruger ofte betegnelsen ”geografisk bæredygtighed”, og 
ældrerådet vil derfor på det kraftigste opfordre byrådet til at sørge for, at ikke-
digitale borgere i kommunens landdistrikter tilbydes samme mulighed for at kunne 
bruge Midttrafiks Flextrafik, som kommunens digitale borgere.  

Øvrige bemærkninger  

Ældrerådet bakker op om Randers Kommunes forslag til Midttrafik om, at det er 
bopælskommunen, der skal betale kørsel til/fra et knudepunkt ved et hospital. Det 
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bør ikke være hospitalskommunen, der skal betale for kørsel af andre kommuners 
borgere.  

Derudover ser ældrerådet positivt på forvaltningens forslag til knudepunkter. Men 
ældrerådet vil følge området, og se hvordan det vil fungere i praksis.  

På ældrerådets vegne,  

Med venlig hilsen 
 
Åse Boje  
Formand 

 


