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 Kommisorium for Midttrafiks kontaktudvalg for 

Flexkørsel 

 

   
 

 

 

 

Baggrund  

Midttrafik ønsker via dialog, at fremme og udvikle det gode samarbejde med Midttrafiks leve-

randører af Flexkørsel. Herunder i samarbejde med repræsentanter fra branchen at arbejde på 

nye muligheder og tiltag indenfor Flexkørslen.  

 

 

Formål 

 

 At skabe et forum for dialog mellem repræsentanter fra branchen og Midttrafik  

 

 At arbejde overordnet med nye tiltag indenfor branchen til gavn for Midttrafiks kunder, 

leverandører og ejere.  

 

 Dialog omkring nye tiltag og nuværende løsninger.  

 

 At sikre den gode dialog mellem Midttrafik og leverandørerne. 

 

 

Opgaver 

 

Kontaktudvalget giver input til udviklingsønsker indenfor Flextrafikken samt fremfører emner 

som branchen generelt oplever.  

Som medlem af kontaktudvalget er man forpligtiget til at afdække emner for de grupper af 

leverandører, som udvalget repræsenterer. Ligeledes er det en forpligtigelse, at sørge for vide-

reformidling af emner til de respektive foreningers medlemmer, som bliver drøftet/vendt på 

kontaktudvalgsmøderne.  

 

 

Afgrænsning 

 

 Kontaktudvalget har ingen beslutningskompetence. I de sager der forelægges Midttra-

fiks bestyrelse til beslutning/orientering, refereres loyalt som en del af indstillin-
gen/beslutningsgrundlaget.  

 Der behandles sager af generel interesse – ikke enkeltsager  
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Deltagere 

 

Danske Busvognmænd     2 repræsentanter  

Dansk Taxiråd     2 repræsentanter  

Centralforeningen af Taxaforeninger i Danmark  2 repræsentanter  

Region Midtjylland     1 repræsentant  

Økonomisk Forening For Persontransport   2 repræsentanter 

Garantivognsleverandører   1 repræsentant 

Midttrafik      3 repræsentanter  

 

 

Midttrafik kan, hvis særlige forhold taler herfor, løbende indbyde øvrige repræsentanter fra 

branchen til at deltage i kontaktudvalgsmøderne. Dette sker efter høring blandt kontaktudval-

gets medlemmer.  

 

 

Sekretariatsbetjening  

 

Midttrafik yder sekretariatsbistand til forummet, og afholder møderne.  

 

 

Valg af repræsentanter  

 

Brancheorganisationerne vælger selv de repræsentanter, som skal deltage i Midttrafiks kon-

taktudvalg for Flextrafik.  

 

 

Arbejdsform  

 

Midttrafik udsender forespørgsel til kontaktudvalget vedr. dagsordenspunkter normalt 2 uger 

før mødet. Midttrafik udsender dagsorden, skriver og rundsender referat til gruppen.  

 

Der afholdes som minimum 2 møder pr. år. 


