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1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til årets sidste møde. 2017 har været et travlt år med man-

ge indtryk heriblandt specialkørsel i Aarhus Kommune og en november med re-

kordmange patientture.  

Antallet af Kontaktudvalgsmøder harmoniseres med Entreprenørudvalget på bussi-

den og ændres til 2 årlige møder.  

 

2.  Status på driften 

 

Jobrotation 

For at øge kompetencerne i Flextrafik oplæres der 3 bestillingsmodtager i trafiksty-

ring og samtidig kommer alle trafikstyrer på skift i bestillingsmodtagelsen for at 

tage bestillinger. Udover at styrke kompetencerne giver det også en fleksibilitet 

når der er travlhed i centrene. 

 

Aftenkørsel på Djursland 

Midttrafik mangler generelt vogne på Djursland fredag og lørdag aften mellem 

22.30 og 01.00 og op til jul har vi særlige problemer. Driften har et ønske om at få 

turene kørt fornuftigt og undgå, at vogne bliver sendt på tværs af regionen for at 

køre interne ture i et område. Flere kontakudvalgsmedlemmer havde eksempler på 

at være sendt langt for at køre små interne ture på Djursland. Inger tager ønsket 

om udvidet åbningstid på Djurslandsvogne med retur til vognmændene, men på-

peger også udfordringer med at, jf. lovgivningen skal de vagthavende landtaxi-

vognmænd være til rådighed som taxi og derfor ikke være tilmeldt ”flexkørsel”. 

 

Vognkontrol 

Der kontrolleres ca. 40 vogne pr. måned. I november foregik kontrollen bl.a. i Hol-

stebro og Skive. Her var resultatet meget positivt. Stort set alle kontrollerede, 

kunne uden videre godkendes. Antallet af genkontroller er gennem det sidste halve 

år faldet fra 36 til 16 procent. De fleste genkontrolleres pga. af mgl. uniform og 

førstehjælpsbevis. 

mailto:lmm@midttrafik.dk
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Jul 

Status mandag den 4. dec. – 2100 ture bestilt heraf 1414 liftture. Pr. 1.12.2017 er 

det ca. 260 ture færre end i 2016. 

Der er 206 liftvogne og 220 type 2 vogne tilmeldt – heraf 40 liftvogne på del-

kontrakt.  

Udvidet åbningstid på handicapkørsel nytår, der må bookes ture frem til kl. 02.00. 

Dialysen i Viborg kører normalt program den 1/1 så der skal bruges vogne fra 

morgenstunden for at kunne afvikle kørslen. 

 

Udbud FG6/FV6 

På baggrund af dom i ankenævnet for udbud vedrørende tildelingsprocedure af 

garantibiler bliver proceduren ændret i næste udbud. Udbudsjuristerne arbejder pt 

på den nye procedure.  

Der fokuseres særligt på sikkerhed i det kommende udbud, herunder fastspænding 

af kørestolsbrugere, brug af sikkerhedssele, fastspænding af hjælpemidler og an-

dre løse genstande. 

 

Pause og privatrejse tjek 

Vi kontrollerer løbende om pausereglerne overholdes jf. udbuddet og om de indlag-

te privatrejser rent faktisk udføres som reelle ture.  

Alle vogne tjekkes på én specifik dag. Sidste kontrol viste at 3 vognløb ikke havde 

indlagt pauser efter forskrifterne og at alle indlagte privatrejser var i orden. Inger 

spurgte ind til dokumentationskravet for privatrejser og gav udtryk for at der bur-

de være en højere grad af tillid til vognmændene i forhold til dokumentation eller 

mangel på samme.  

 

Region Midtjylland lukker administrationen i Holstebro 

I løbet af 2018 lukker administrationen i Holstebro og Kørselskontoret flytter til 

Aarhus.  

Efter kontaktudvalgsmødet er det besluttet at udsætte beslutningen om flytning af 

administration og Kørselskontor. 

 

Handicapkørsel for blinde og svagseende. 

Satspuljepartierne er enige om, at afsætte midler til en udvidelse af den eksiste-

rende ordning om individuel handicapkørsel, som i dag kun omfatter svært bevæ-

gelseshæmmede, således at den også kommer til at omfatte blinde og stærkt 

svagsynede.  

Det forventes, at ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2018 og at der på årsbasis 

skal køres ca. 8-10.000 ture med blinde og svagseende. 

 

Kvittering for køreordre 

Driften er pt meget fokuseret på at fortælle chauffører og vognmænd at der skal 

kvitteres for køreordrer ved ankomst til adresser og gerne få minutter før. Der bli-

ver jævnlig skrevet om det i Nyhedsbrevet og trafikstyrerne giver sig tid til at for-

tælle det, til de chauffører der ikke er klar over hvor vigtigt det er, for at få driften 

til at køre optimalt. 

 

Optimering af planlagt kørsel 

I starten af uge 40 begyndte vi at optimere planlægningen af alle morgenture. I 

Nyhedsbrevet uge 39 informerede vi første gang om den ændrede planlægning og 

i uge 47 informerede vi igen. Beslutningen om, at starte optimering af morgenture 

tidligere end 0830, er taget af alle trafikselskaberne i fællesskab. 

 

Stop for udsendelse af varslinger 

Driften påtænker at stoppe for udsendelse af ”varsling om næste dags kørsel” pri-

mo 2018. Det er vores indtryk, at varslingerne ikke bliver brugt, og at vognmænd 

og chauffører følger med i den daglige planlægning på Vognmandsportalen eller på 

Nødapp. 
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Analyse af kald på vognmandslinjen. 

Driftscentret har over 2 dage noteret ”årsag til opkald” på alle indgående kald på 

vognmandslinjen. Ud fra resultatet af analysen er der udpeget nogle fokusområder 

som der skal arbejdes med i forhold til at mindske antallet. Der skal fokuseres på 

 

 Kan ikke finde adressen - 6%  

 Forsinkelse på grund af trafik - 6 %  

 Luk på dagen - 17 %  

 

 
 

 
Status på ”ring til kunden” 

Alle i Servicecentret og Driftscentret har fortsat fokus på, at chaufører og vogn-

mænd ringer til kunderne minimum 5 minutter inden ankomst. Kunderne bliver 

også informeret om mulighed for at tilmelde sig SMS servicen, som gælder for alle 

kørselstyper, men SMS servicen erstatter ikke kravet om opringning til kunden før 

ankomst.  

Tommy roste bestillingsmodtagerne for at gøre sig umage med at skrive telefon-

numrene korrekt, så de kan bruges som link, og understregede at en opringning til 

kunden er en Win/Win oplevelse. Glad kunde der er klar når vognen ankommer og 

ingen forsinkelser på turen. Helle havde videreformidlet kravet til sine chauffører. 

Der var også forslag om information til chaufførerne via Facebook, chaufførnet og 

App. 

 
 

Fokus på sikkerhed 

Midttrafik har fokus på sikkerhed. Vi modtager jævnligt henvendelser fra kunder 

der påpeger, at nogle chauffører/vognmænd ikke følger retningslinjerne for fast-

spænding af kørestole og ikke spænder dem korrekt fast med 3 punkts sele. Vi får 

også henvendelser om chauffører/vognmænd der ikke spænder ”løse” hjælpemid-

ler og genstande fast og derved udsætter kunder og dem selv for fare ved kata-

strofeopbremsning eller kollision. Frank bad Kontaktudvalget om at informere de-

res bagland om udfordringerne og bede dem om at ”stramme op”. Michael opfor-

drede Midttrafik til, at løfte udfordringerne med mangelfuld lovgivning på området, 

overfor myndighederne og sagde at Danske Busvognmænd støtter op om en sådan 

henvendelse. 
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Fly High Flex 

I november måned er der gennemført 3 Fly High Flex kurser med i alt 50 kursister. 

Deltagerne har evalueret kurserne meget positivt med nogle få undtagelser. Drif-

ten har på alle 3 kurser deltaget 2-3 timer for at svare på spørgsmål fra kursister-

ne – positiv oplevelse. 

Forårets kurser er planlagt – dato og sted er: 5-6/3 2018 i Holstebro, 17-18/4 

2018 i Tranbjerg og 16-17/5 2018 i Tranbjerg. 

 

Evalueringsbemærkninger: 

Mere tid til at tale om udfordringer i jobbet 

Varieret og spændende indhold 

God mad, Ikke nok tid med medarbejder fra Midttrafik 

Godt at få spurgt ind til det der er svært i jobbet 

Super lærer, gode input, gode emner 

Mere fokus på arbejdsforhold. 
 

 

3 Leverandørtilfredshedsundersøgelse 

Frank fortalte om den netop afsluttede leverandørtilfredshedsundersøgelse. Under-

søgelsen er ikke offentliggjort endnu, men Driftscentret er informeret om resultatet 

og hvad der skal arbejdes med. 84 % af respondenterne svarede at de var tilfred-

se eller meget tilfredse med samarbejdet med Midttrafik – målet er 90 %. 

Der er udpeget 2 indsatsområder for Driftscentret: Venlighed og Det faglige ni-

veau, og der vil blive arbejdet målrettet for at hæve tilfredsheden.  

Midttrafiks øvrige afdelinger der har samarbejde med leverandørerne vil også blive 

involveret i arbejdet og fokus bliver også rettet mod FlexDanmark. 

Claus spurgte om Midttrafik sammenligner undersøgelsen med de andre trafiksel-

skaber? Frank svarede at andre TS ikke laver tilsvarende undersøgelser – så nej. 

Søren opfordrede til, at Midttrafik sender repræsentanter til NT´s Roadshow som 

afvikles i januar, for eventuelt at få inspiration til arbejdet i Midttrafik. 

Undersøgelsen er offentliggjort og ligger på Midttrafiks extranet her Leverandørtil-

fredshedsundersøgelser - Midttrafik 

 

4. Økonomiopfølgning 

Jeppe gennemgik den Kommune- og regionsspecifikke information der er at finde 

på Midttrafiks extranet Kommune- og regionsspecifik information - Midttrafik  

Informationen er blevet taget rigtig godt imod af kommuner og region og er et 

nyttigt værktøj for samme. Kommunerne bruger det bl.a. som styringsværktøj og 

kan nemt følge budgetterne. Der findes en ordforklaring i bunden af informationen. 

 

5. Indkomne punkter fra Danske Busvognmænd 

Allan fortalte om ad hoc politikontrollen af busser samt den lovpligtige kontrol. Er 

overbevidst om at Flexbilerne også kommer i søgelyset ved spontane kontroller og 

bestemt også ved de alm. lovpligtige kontroller. 

 

Allan påpegede også udfordringerne med at få chauffører til at læse informationer 

som Nyhedsbreve. Budskaberne skal være enkle, let forståelige og ikke for mange 

på en gang.  

 

6. Eventuelt 

Under eventuelt havde Søren spørgsmål til hvordan og af hvem vogngruppeske-

maer kan tilrettes, dette pga. tildelt bod for manglede vogn på specifik tur. Frank 

præciserede, at det altid er taxicentralens opgave at overvåge og tilpasse antallet 

af vogne der reelt er til rådighed for Midttrafik. 

Helle havde spørgsmål til om det er nødvendigt at indrapportere extra forbrugt 

køretid til vognafregningen, for at være sikker på at blive afregnet korrekt. Frank 

svarede at det er nødvendigt. 

 

 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/undersogelser-og-statistik/leverandortilfredshedsundersogelser/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/undersogelser-og-statistik/leverandortilfredshedsundersogelser/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-kommuner-og-region/okonomi/kommune-og-regionsspecifik-information/
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Claus spurgte om kravet til firmanavn på siden af bilerne var udgået af nuværende 

udbud.  

 

I udbuddet FV5 § 19 stk. 4 står: 

 

”Vognen skal på siderne have påskrevet tydeligt firmanavn svarende til firmanavnet 

eller sekundært firmanavn angivet på tilbudsblanketten. Tydelighed afgøres af udby-

der.” 

 

 

Frank takkede for et godt møde og ønskede Kontaktudvalgsmedlemmerne en god 

jul. 

 


