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Dagsor-

den 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Status på drift 

3. Præhospitalet udtræder af FlexDanmark 

4. Indsatsområde ”ring 5 minutter før ankomst” 

5. Selvbetjeningsløsninger 

6. Udbudsproces 

7. Teletaxa 

8. ”Leverandør for en dag”  

9. Eventuelt 

 

 

1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til mødet. Mødet blev flyttet pga. Taxi Konferencen 2017 

hvilket ikke havde været nødvendigt, da det kun var Tommy Nielsen der deltog fra 

udvalget. Fremover undgår vi så vidt muligt at flytte de aftalte møder. 

På sidste møde, og via mails senere, opfordrede Richard til, at medlemmer af Midt-

trafiks bestyrelse deltager i Kontaktudvalgsmøderne. Ønsket er behandlet i for-

mandsskabet og her blev det besluttet, at den nye bestyrelse for Midttrafik, der er 

på plads i starten af 2018, tager stilling til opfordringen. 

Frank opfordrede til medlemmerne af kontaktudvalget til at komme med in-

put/emner til dagsordenen, så vi kan få en god dialog på møderne om emner der 

optager branchen.  

Allan var enig i, at medlemmerne skal komme med input. Det er vigtigt at der bli-

ver fulgt op på emner fremsat af medlemmerne, mangler fortsat information om 

etablering af P-pladser/afsætningspladser på sygehuset i Gødstrup. 

 

2.  Status på driften 

Som følge af den seneste Leverandørtilfredshedsundersøgelse, hvor en del leve-

randører var utilfreds med information ved nedbrud, er der nu indført en procedu-

re, med udsendelse af mail til alle leverandører, ved nedbrud på kommunikation til 

vognene.  

 

Trafikselskaberne har opfordret FlexDanmark til at kvalitetssikre og kvalitetsstyre 

de enkelte leverandører af kommunikationsløsninger, så nedbrud så vidt muligt 

undgås.  

 

Allan påpegede, at udvalget tidligere har udtrykt bekymring for, at en meget stor 
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del af kommunikationen er samlet hos én leverandør.  

I uge 39 afholdes der statusmøde med garantibilsleverandører. Et nyt tiltag der 

skal sikre en god dialog, om de udfordringer og tiltag der er i forbindelse med den 

daglige drift.  

 

Frank gennemgik de vigtigste oplysninger om julekørslen 2017. Der udsendes in-

formation til garantibilsleverandører i uge 39 og til variable senest uge 41. Nyt i 

dette udbud er at en del garantibiler skal køre den 25., 26., 31/12 og den 1/1 og 

Midttrafik definerer i hvilke tidsrum bilerne skal køre garantikørsel. Alle vogne skal 

meldes til kørsel til den 24. december. Vognene har ret til at pause på 150 minut-

ter i tidsrummet 17.00 til 21.00. Jf. udbuddet skal garantibilerne afholde pausen i 

hjemzonen, men Midttrafik har lempet dette krav. Pausen kan holdes på en vilkår-

lig adresse i region Midtjylland. 

 

Driften har i august og september haft fokus på, om garantibilerne mødte i vog-

nens hjemzone til tiden og har nu fokus på ”god trafikstyring”.  

Driften har også fokus på de mange ”unødige” kald der kommer på vognmands- og 

rykker linjerne. Chauffører ringer og spørger om vej, køreordrer, privatrejser osv. 

Mange af kaldene burde gå til leverandøren og ikke til driften. Frank opfordrede til 

at nye chauffører deltager i de 3 timers kurser Midttrafik afholder og til at bruge 

AUH´s app som vejviser. Allan spurgte om der bliver udviklet en lignende App til 

Gødstrup Sygehus og om der findes App´s til de andre sygehuse i regionen. Vi får 

Jette Olsen til at undersøge det. 

 

Lis gav status på kurserne Fly High Flex. Der er planlagt 3 kurser i november, 14-

15/11 - 16-17/11 og 28-29/11 og herefter bliver der afholdt ca. 6 kurser pr. år. 

Kravet i udbuddene FG5 og FV5 vedr. deltagelse i Fly High Flex er: 

 

 Alle chauffører på garantivogne skal deltage  

Leverandøren er forpligtiget til at melde nye chauffører til. 

 

 Kravet i det variable udbud er. at chauffører på vogne med den gennem-

snitsindtægt på over 5000 kr. om måneden, målt over 3 måneder, skal del-

tage i Fly High Flex. 

 

Midttrafik udsender information om kurset og procedure for tilmelding til leveran-

dørerne som så er forpligtiget til at tilmelde chaufførerne.  

Kontaktudvalgsmedlemmerne er velkomne til at deltage og vil modtage invitation. 

Helle roste kurset. 

Frank opfordrede udvalget til at bruge egne informationskanaler til at informere 

medlemmerne om Fly High Flex. 

 

 

3.  Teletaxa  

Martin fortalte om det nye teletaxakoncept. Navnet Teletaxa ændres til Flexbus. 

Baggrund for ændringen er en opfordring fra Søren Kjær, der på sidste kontaktud-

valgsmøde fortalte at navnet Teletaxa forvirrede mange taxakunder. 

   

Det nye ved konceptet er, at Flexbus bliver rutebaseret, kørsel efter køreplan, til 

og fra stoppesteder. Flexbus bliver i større grand del af den kollektive trafik. Midt-

trafik forventer at kommunerne i meget større grad vil tænke Flexbus i forbindelse 

med planlægning af rutekørsel og at det vil blive et attraktivt produkt for kunderne 

 

Der er flere kundefordele ved det nye koncept. Det er lettere forståeligt, informati-

on om afgangs- og ankomsttidspunkt fremgår af køreplanen, del af samlet rejse 

Flexbus -> knudepunkt -> tog/bus -> destination. Der er mulighed for at bestille 

og betale med Midttrafik App og de enkelte billettyper på App´n blev gennemgået. 

Allan påpegede. at det er meget svært at holde alle chauffører opdateret om alle 

nye tiltag og ønskede, at Midttrafiks chaufførnet hurtigst muligt blev åbnet for 
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Flexchauffører.  

 

4.  Præhospitalet udtræder af FlexDanmark 

Frank orienterede om, at Region Midtjylland udtræder af FlexDanmark pr 31. de-

cember 2017. Regionen har været medejer af FlexDanmark siden 2007. Udtrædel-

sen får ingen betydning for leverandørerne. 

  

5.  Indsatsområde ”ring 5 minutter før ankomst” 

Frank fortalte om vores fælles indsatsområde. Midttrafik har de seneste 6 år frem-

sat krav i kontrakten om, at chaufføren skal ringe til kunden 5 minutter før an-

komst – alligevel oplever mange kunder ikke at bliver ringet op. 

I en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse, svarer 72% af kunderne, at en 

opkald fra chaufføren inden ankomst, vil have en positiv betydning for den samle-

de rejseoplevelse.  

Kun 24% af kunderne oplever at de altid modtager et opkald fra chaufføren og 

22% svarer at de ofte får et opkald.  

Kundernes oplevelse er vigtig for Midttrafik og der er behov for at gøre noget, så 

alle kunder der ønsker et opkald fra chaufføren inden ankomst, bliver ringet op. 

Alle kunder har mulighed for at melde sig til SMS advisering, men kun få er til-

meldt, de vil hellere ringes op.  

 

 

Tommy medgav at et opkald til kunden inden ankomst, giver god mening. Kunden 

er klar når bilen ankommer, ingen forsinkelser. Der er dog flere udfordringer som 

Midttrafik kan gøre noget ved. Mange telefonnumre er forkerte og mange gange 

bliver fastnetnumre ikke fjernet eller erstattet på hjemture. Det er vigtigt at for-

kerte numre på ”faste” ture rettes og at telefonnumrene står isoleret så de kan 

bruges som link. Frank svarede at der også bliver fulgt op på indsatsområdet in-

ternt. Vi skal selv være bedre til at tjekke, at de oplysninger vi får ved bestillingen 

er korrekt.  

Branchen havde flere input til emnet. 

Allan mente der skulle følges bedre op overfor de leverandører og chauffører der 

ikke overholder kontrakten. Søren sørger for at sende alle Nyhedsbreve videre til 

vognmænd og chauffører, men om alle læser dem vides ikke. Helle opdaterer de-

res eget chaufførinfo med indsatsområdet og havde herudover et ønske om, at 

trafikselskaberne Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik er enige om krav og retningslinjer 

i udbuddet.  

Frank opfordrede branchen til at lave en pixiinformation til chauffører og vogn-

mænd indeholdende de vigtigste krav og retningslinjer. 
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Allan sender Danske Busvognmænds branchevejledning til Kontaktudvalget. 

 

Frank takkede for alle input og opfordrede igen udvalget til at videregive det vigti-

ge budskab til deres medlemmer. 

 

 

6.  Selvbetjeningsløsninger 

Frank orienterede om Midttrafiks nye strategiplan, som lægger op til øget digitali-

sering.  

I Flextrafik har vi derfor fokus på, at skabe bedre selvbetjeningsmuligheder for 

vores kunder, så de kan bestille Flextur, Teletaxa og Handicapkørsel når det passer 

dem, frem for hvor hvornår bestillingsmodtagelsen er åben.  

I dag bestiller ca. 15% af samtlige kunder Flextur via selvbetjening og App – for 

handicapkørsel gælder det ca. 8% 

Det er et indsatsområde at få flere over på selvbetjeningsløsningen og App og det 

skal blandt andet ske ved at tilbyde bedre betalingsmuligheder og dermed minime-

re den kontakte betaling i vognen.  

Flextrafiks leverandører skal så vidt muligt bruge Vognmandsportalen i den daglige 

drift. På vognmandsportalen kan åbningstider tilrettes og privatrejser indlægges. 

Der er også mulighed for at bruge Nødapp til overvågning af de enkelte vognløb. 

Branchen havde et stort ønske om, at gøre vognmandsportalen 2-delt, så der kan 

gives separat adgang til de enkelte chauffører. Som det er i dag, er der kun én 

adgang, hvor alle leverandørens vognløb kan overvåges. 

 

 

7.  Udbudsproces 

Frank orienterede om at forberedelserne til næste udbud er i gang. Udbud FG/FV6 

bliver også et fællesudbud mellem Sydtrafik, Midttrafik og FynBus og i starten af 

oktober afholdes det første møde i arbejdsgruppen. 

Udbuddet forventes offentliggjort tidligere end det seneste udbud, for at skabe 

mere tid til indhentning af oplysninger om budgiver, samt til at sikre den fornødne 

dokumentation.  

Udbuddet offentligøres omkring sommerferien 2018 – først FG derefter FV. Den 

endelig dato er endnu ikke fastsat. 

Midttrafik ønsker branchens hjælp til at udbrede kendskab til det ændrede tids-

punkt for offentliggørelse så alle leverandører når at byde.  

Movia har indført en ny vognkategori i deres nye udbud der starter 1. oktober. Den 

nye vogn er en ”lav” liftbil med plads til 1 kørestol og 4 personer. Udvalget mente 

ikke at der er behov for denne vogntype i kommende udbud, men vil gerne høre 

om Movias erfaringer når den har været i drift et stykke tid. Allan appellerede til, 

at ændring af vogntyper i kommende udbud offentliggøres så tidligt som muligt så 

leverandørerne har mulighed for at planlægge.  

Frank oplyste at alle forslag til ændringer/tilføjelser til næste ud skal sendes på 

mail til udbud@flextrafik.info senest med udgangen af oktober 2017. 

  

 

8.  ”Leverandør for en dag” 

Alle medarbejdere i Flextrafik skal på tur som ”kunde for en dag” eller ”leverandør 

for en dag”. Lis berettede om sin dag med vogn 3877 – garantibil med hjemzone i 

Skive. En god dag med erfaren chauffør og gode kundeoplevelser. Det er ”sundt” 

at opleve de udfordringer chaufførerne dagligt står med.  

 

9.  Eventuelt 

Tommy ønskede serviceniveauet for de enkelte kørselstyper præciseret i et af de 

kommende Nyhedsbreve. 

Søren havde et ønske om, at fakta vedrørende de enkelte kvalitetsbrist blev præci-

seret, så leverandøren ikke er i tvivl om, at kvalitetsbristet er reelt. 

Allan påpegede at alle leverandører skal overholde krav og retningslinjer i udbud-

det og at udstedelse af bod aldrig bliver et mål, men et middel. 
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Henning spurgte ind til om kørselsmængden er faldet. Frank svarede at det er den 

ikke – tværtimod, antallet af ture er stigende. 

Søren havde et ønske om se statistikker på alle kørselstyper til næste møde. Frank 

orienterede om at disse snart kan findes på Midttrafiks extranet. Der tilsendes link 

når de er på. 

 

 

Næste møde: 5. december 2017 kl. 11.30 

 

Møder i 2018: 15. marts, 14. juni og 11. oktober – alle med mødestart kl. 09.30 

 

 

Bilag: Midttrafiks strategiplan 2017-2020 

 

Link til Danske Busvognmænds Branchestandard for special- og handicapkørsel 

Danske Busvognmænd Branchestandard 

 

 

  

  

http://www.db-dk.dk/branchestandard-0

