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Svar på 10 dages forespørgsel fra DF vedr. lokalcenterkørslen 

 

Jette Skive har fremsendt 10 dages forespørgsel dateret 10. november. Heri 

efterlyses en garanti for at Sundhed og Omsorg får kompensation for mer-

udgifter også i 2017.  

 

Borgmesterens Afdeling kan bekræfte, at afdelingerne også kompenseres 

for evt. merudgifter i 2017. Det indgik i Borgmesterens forslag til budget 

(som var grundlag for budget 2018) en beslutning om kompensation for 

merudgifter i 2016 jf. citat nedenfor.   

 

Det indstilles, at afdelingerne i det forventede regnskab for 2017 kompense-

res for merudgifterne i 2016. Borgmesterens Afdeling har vurderet merudgif-

terne til 13,4 mio. kr., jf. den tabel der fremgår af rapporten offentliggjort 

ultimo juni 2017. Rapporten er grundlag for genopretning på området. Mer-

udgiften på 13,4 mio. kr. samt en anbefalet kompensation på 0,9 mio. kr. til 

institutionerne for merarbejde er indregnet i nøgletallene. Der må også for-

udses merudgifter for 2017, og der vil i forbindelse med regnskabsindstillin-

gen for 2017 blive indstillet kompensation herfor (Forslag til budget 2018-21, 

side 14). 

 

Rapporten, der henvises til er som nævnt grundlag for genopretning af øko-

nomien på området og der er etableret en styregruppen med økonomichefer 

fra de 3 forvaltninger. Styregruppen mødes ultimo hver måned. Der har på 

møderne været en konstruktiv tilgang til en fælles indsats for at genoprette 

økonomien som aftalt.  

 

Af økonomirapporten fremgår det, at der kan være årsager til merudgifter 

som ikke kan tilskrives kørselskontorets indsats og de priser de kan sikre pr. 

persontur. Det er typisk forhold, der har at gøre med visitation som eksem-

pelvis, andelen af soloture, håndafleveringer og kørselsomfang helt generelt 

(hvor mange og hvor meget den enkelte er visiteret til).  

 

Det er fortsat forventningen at prisen pr. persontur vil falde i takt med for-

skellige tiltag iværksættes. Det er jf. forslag til budget aftalt, at opgørelsen 

over merudgifter laves i forbindelse med regnskabsindstillingen for 2017. 
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