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Knapt halvdelen af landets  
kommuner bevilger kun 104 ture KOMMUNER, DER  

SVARER NEJ TIL  
FLERE TURE, FORDELT 
PÅ REGIONER

Region Hovedstaden 

Albertslund, Bornholm, Dragør, 

Fredensborg, Frederikssund, 

Gribskov, Halsnæs, Herlev,  

Hillerød, Hørsholm og Tårnby.

Region Sjælland

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Sorø, 

Stevns og Vordingborg.

Region Syddanmark

Assens, Faaborg-Midtfyn,  

Kolding, Langeland, Middel-

fart, Nordfyn, Nyborg, Odense, 

Svendborg, Varde, Vejen og Ærø.

Region Midtjylland

Favrskov, Hedensted,  

Norddjurs, Odder, Randers,  

Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, 

Skive og Viborg.

Region Nordjylland

Brønderslev, Frederikshavn,  

Hjørring, Mariager, Rebild,  

Thisted, Vesthimmerland og 

Aalborg.

KOMMUNER, DER  
SVARER JA TIL  
FLERE TURE, FORDELT  
PÅ REGIONER

Region Hovedstaden 

Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, 

Frederiksberg, Furesø, Gentofte, 

Gladsaxe, Glostrup, Helsingør,  

Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj,  

København, Lyngby-Tårbæk,  

Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk.

Region Sjælland

Faxe, Greve, Gulborgsund, Køge, 

Lolland, Næstved, Odsherred,  

Ringsted, Roskilde, Slagelse og  

Solrød.

Region Syddanmark

Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia og 

Kerteminde. Ubegrænset med ture 

i Haderslev, Sønderborg, Vejle og 

Aabenraa, 312 ture i Tønder.

Region Midtjylland

Herning, Holstebro, Horsens,  

Ikast-Brande, Lemvig, Samsø, Skan-

derborg, Struer, Syddjurs og Aarhus.

Region Nordjylland

Jammerbugt, Læsø og Morsø.

Undersøgelsen blev foretaget af Faktagruppen i marts-juni 2016.

Hvis der er sket ændringer, hører redaktionen gerne om det. 
Hvis du er ramt af, at du ikke har nok ture i forhold til dit behov,  
så hører vi også gerne om det.

Kontakt redaktør Bente Rødsgaard  bente@danskhandicapforbund.dk

104 ture er ikke meget
Resultatet kommer desværre ikke 
helt bag på Claus Bjarne Chri-
stensen, formand for Bygge- og 
Trafikpolitisk Udvalg (BTPU). ”Det, 
der provokerer mig meget ved 
de tal, er, at samfundet i høj grad 
accepterer, at der ikke skal være 
lige muligheder. Jeg ved fra Århus 
Handicappråd, at det er meget få, 
som bruger deres kørselsordning 
maksimalt, men tænk hvis man var 
afhængig af den, så kan man kun 
komme ud en gang om ugen? Et 
vilkår de fleste ikke ville bryde sig 
om at dele,” siger han.

Lena Nielsen, næstformand i Byg-
ge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) 
er glad for at få en dokumentation 
på området. ”Om antallet af ture 
skal sættes op, eller der skal åbnes 
op for, at man skal sikres en rettig-
hed til at kunne tilkøbe ekstrature, 
det er en drøftelse værd med lov-
giverne,” mener Lena Nielsen. 

Modernisering påkrævet
Et andet problem med den indivi-
duelle kørselsordning er priserne 
og de vidt forskellige muligheder 
for at have en ledsager eller hjæl-
per med gratis. 

I Dansk Handicap Forbund er 
der ingen forståelse for, at det skal 
være dyrere at køre med handi-
capkørsel end i den almindelige 
kollektive transport, og at man ikke 
kan benytte sit ledsagerkort, som 
man kan i den kollektive trafik.  

Claus Bjarne Christensen så 
gerne, at ministeren på transport-
området ville træde i karakter og 
fik ryddet op og moderniseret 
kørselsordningen. ”I BTPU arbejder 
vi videre med kørselsordnings-
problematikkerne, og vi håber på 
at kunne komme til foretræde på 
Christiansborg inden årets udgang 
for at drøfte emnet,” slutter han. n

Nej Ja


