
 
 
 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

15. marts 2018 1-15-0-75-810-41-15 Lis M. Møller lmm@midttrafik.dk 87 40 82 80 

   
 Dagsorden til Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-
punkt 
 

15. marts 2018 kl. 09.30 
 

Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 
 

Mødedel-
tagere 
 

Michael Branner, Henning Jakobsen, Søren Kjær, Helle Linnerup, Richard Motzfeldt, 
Tommy Nielsen, Jette Olesen, Claus Sørensen, Inger Therkildsen, Helle Berg Jo-
hansen, Frank Christensen, Lis M. Møller 

Afbud Allan Mørup 
 

Dagsor-
den 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 
1. Velkomst  
2. Status på driften 
3. Ny Taxilov 
4. Garantibilsleverandør konkurs 
5. Indkomne punkter fra Danske Busvognmænd 
6. Behandling af punkter på Kontaktudvalgsmøderne 
7. Eventuelt. 

 
1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til Kontaktudvalget og til Helle Berg Johansen, jurist i Midt-
trafiks kontraktafdeling. Frank bad om emner til eventuelt og gjorde opmærksom 
på, at vi ikke behandler firmarelaterede sager på mødet, men selvfølgelig kan tage 
eventuelle sager op efterfølgende. 
De indkomne punkter til eventuelt fremgår af referatet under punkt 7. 
 

2.  Status på driften 
Frank gav status på driften – både stort og småt. 
 
Anja er tilbage som trafikstyrer efter endt barsel og vi har i den forbindelse sagt 
farvel til Peter som var ansat som vikar for hende. Annette Emborg er ”ny” trafik-
styrer i Driftscentret. Annette er halvdelen af ugen i Servicecentret og halvdelen i 
driften. 
 
For at øge trafikstyrernes kompetencer er det aftalt at de fremover skal med på Fly 
High Flex kursus. De deltager som kursusdeltagere på linje med chauffører og 
vognmænd.  
Trafikstyrerne kommer også ud som ”leverandør for en dag” og skal deltage i kur-
serne ”God trafikstyringsskik”. 
 
Den 21. marts 2018 afholdes der kursus/informationsmøde for chauffører og 
vognmænd. Pt. er der kun 1 tilmeldt, så hermed en opfordring til at tilmelde sig. 
(Mødet blev efterfølgende aflyst – der var 2 tilmeldte til arrangementet) 
 
Midttrafiks 8. udbud af specialkørsel – Skive kommune forventes offentliggjort i 
starten af april. Udbuddene FG6 og FV6 forventes offentliggjort hhv. medio maj og 
august.  
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Frank og Lis deltog i NT´s Roadshow i Aars ifm. NT´s udbudsstart. Meget spæn-
dende arrangement med gode oplæg og mange stande. Ca. 100 vognmænd og 
chauffører deltog i arrangementet i Aars. 
 
Midttrafik oplever for mange nedbrud på styresystemerne der sikrer kommunikati-
onen til vognene. Sammen med de andre trafikselskaber lægger vi pres på Flex-
Danmark for at få løst udfordringer, uanset om nedbruddene er hos FlexDanmark 
eller hos leverandørerne af de enkelte systemer. 
Midttrafik registrerer alle nedbrud og rapporterer til FlexDanmark. 
 
Næste Leverandørtilfredshedsundersøgelse foretages i april måned og herefter én 
gang årligt. 
 
Der bliver lavet Patienttilfredshedsundersøgelse i efteråret 2018. Undersøgelsen 
foretages hvert 3. år er meget omfattende. Det overordnede resultat for sidste 
undersøgelse, der blev offentliggjort i starten af 2016, var meget positivt. 99,1% 
af respondenterne var enten tilfredse eller meget tilfredse, så der er noget at leve 
op til. 
 
Den 15. marts 2018 fik vi ny leverandør på Samsø, DK Bus – JJ Turist. Midttrafik 
står for Den siddende patientbefordring på Samsø, samt kørsel af handicapkunder 
fra andre regioner. 
 
Midttrafik er ikke udtaget til hverken strejke eller lockout ifm. overenskomstfor-
handlingerne på det offentlige område. Bliver Midttrafik alligevel berørt vil der i 
samarbejde med Præhospitalet blive oprettet et nødberedskab for patientbefor-
dringen. 
 
Vognkontrollørerne undlader fremadrettet at kontrollører chaufførernes kørekort, 
men kontrollerer i stedet om chauffører/vognmænd har de korrekte kvalifikations-
beviser – Chaufførkort, Førerkort eller Kvalifikationsbevis. 
Frank kom med en generel opfordring til at chauffører/vognmænd har styr på de-
res kursusbeviser og vognens papirer, så der ikke skal bruges unødig tid når vog-
nene er til kontrol. 
Der kom flere bemærkninger fra kontaktudvalget vedr. kvalifikationsbeviserne: 
 
Søren Kjær gjorde opmærksom på, at Trafik- og Byggestyrelsen har meget lang 
ekspeditionstid på udstedelse af de nye chaufførkort, så nogle chauffø-
rer/vognmænd kan komme i klemme da Førerkort og kvalifikationsbevis skal ind-
sendes til Trafik- og Byggestyrelsen ved ombytning til Chaufførkort. 
 
Richard Motzfeldt oplyste at Trafik- og Byggestyrelsen har henstillet til, at politiet 
ikke udsteder bøder før administrationspuklen er nedbragt, men det er kun en 
henstilling, så politiet kan udstede bøder. Der bliver arbejdet på et påbud til politi-
et. Chauffører og vognmænd der er i gang med at ”ombytte” til Chaufførkort får et 
sagsnummer af Trafik- og Byggestyrelsen og det kan eventuelt bruges som doku-
mentation. 
 
Frank tilkendegav at Midttrafiks vognkontrol selvfølgelig venter med sanktionere 
for manglende kvalifikationsbeviser til Trafik- og Byggestyrelsen har normaliseret 
ekspeditionstiden og frem til dette tidspunkt fortsætter Midttrafik med at kontrolle-
re kørekort. 
 
Lis gennemgik funktionerne i NødApp, hvordan man kommer på og hvilke oplys-
ninger man får. NødApp´n er meget enkel at bruge og alle kan komme på hvis 
man har et aktivt vognløb, adgangen er chaufførens kontaktnummer på vognen. 
Nød App - Login 
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Lis fortalte også kort om at Driftscentret har gennemgået og opdateret procedu-
rerne for beredskabet, når vintervejret giver udfordringer. De forskellige kørselsty-
per kan prioriteres og vi sikrer et meget tæt samarbejde med Regionens Kørsels-
kontor og AMK. Herudover prioriteres kommunikationen med alle samarbejdspart-
nere højt. 
 
Med de seneste opdateringer fra FlexDanmark er der kommet 2 nye funktioner. På 
Vognmandsportalen skal der skiftes password med jævne mellemrum af hensyn til 
persondatasikkerhed og på handicapkørsel, patientbefordring og kommunal kørsel 
vil der komme køn og alder med ud på kørerordrerne. 
 
 

3.  Ny Taxilov 
Helle gennemgik Taxilovens § 10 – krav til løn og arbejdsvilkår. Paragraffen kom 
ind i 11. time og formålet med den er at genskabe retstilstanden fra før Nortra 
dommen.  
Der er nu skabt lovhjemmel til at kræve en bestemt overenskomst, nemlig en af 
de mest repræsentative overenskomster, eller at vognmanden følger vilkår der 
mindst ligeså gode som i en af repræsentative overenskomster. 
 
Virksomheder, der har ansat chauffører, skal altså sikre, at chaufførernes løn- og 
arbejdsvilkår er mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbej-
de i henhold til en kollektiv overenskomst, der er indgået af repræsentative ar-
bejdsmarkedsparter på dette faglige område, og som gælder for hele landet. 
Der er ikke krav om, at virksomhederne skal være medlem af en arbejdsgiverfor-
ening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagfor-
ening.   
Chaufførernes løn- og arbejdsvilkår samt særlige ydelser skal således leve op til og 
være mindst lige så gode som vilkårene i følgende kollektive landsdækkende over-
enskomster for fagområder omfattet af taxiloven. 
 
Midttrafik sikrer de samme krav, gennem kontrakterne for Flex- og Specialudbud, 
uanset man kører på de nye Universaltilladelser eller på OST tilladelser. 
 
Midttrafik opretter en anmeldelsesformular, hvor brud på løn- og arbejdsvilkår kan 
anmeldes. Midttrafik vil vurdere og videresende de indkomne anmeldelser til Tra-
fikstyrelsen. 
 
Der foreslås et samarbejdsforum med arbejdsmarkedets parter. Det er indstillet til 
Midttrafiks bestyrelse, at vi skal drøfte denne mulighed med arbejdsmarkedets 
parter. Det er endnu usikkert hvordan formen bliver, men vi vil gerne have bistand 
fra kyndige folk til at forstå løn og arbejdsvilkårene. 
 
Trafikstyrelsen fører tilsyn og der kan udstedes bøde på 35.000 kr til vognmænd 
der ikke følger løn- og arbejdsvilkår. 
 
Inger spurgte ind til om der stadig bliver vurderet på lave bud og Frank svarede at 
det gør der. Lave bud bliver fremadrettet sendt til tjek hos Trafikstyrelsen. Helle 
bidrog med at der nu også kan spørges ind til hvordan der aflønnes, såfremt bud 
er meget lave.  
Michael gav stor ros til Midttrafiks initiativ ifm. de nye kontraktkrav. 
Richard tilkendegav også at Midttrafik tager et skridt i den rigtige retning med de 
nye krav, men så helst at der blev indført arbejdsklausuler i kontrakterne som dem 
NT har i deres og at Midttrafik står for tilsynet. 
Helle svarede at såfremt Midttrafiks bestyrelse vedtager indstillingen vil MT´s ud-
budstekst blive næsten identisk med NT´s og at Midttrafik i så fald vil have tilsynet 
i forhold til de ”gamle” tilladelser. 
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4.   Garantibilsleverandør konkurs 
Frank gennemgik forløbet fra Midttrafik fik beskeden om Vestjyske Bussers kon-
kurs den 20. februar 2018. Konkursen medførte forstyrrelser i driften. De 22 ga-
rantibiler stod for knap 6 % af samtlige ture. Der blev udsendt information til 
samtlige af Midttrafiks leverandører om konkursen den 20. februar og på baggrund 
af denne information er der kommet utroligt mange positive tilbagemeldinger om 
indsættelse af ekstra vogne. Stor tak til alle der har meldt tilbage og tilbudt Midt-
trafik deres hjælp. 
Kontraktafdelingen har siden konkursen arbejdet benhårdt for at få erstattet de 
manglende vogne. Der er besluttet, at det ”kun” er de 19 liftvogne der skal erstat-
tes – 3 type 2 vogne erstattes ikke. 
Det forventes at alle 19 liftvogne er erstattet midt i april. 
 
 

5.  Indkomne punkter fra Danske Busvognmænd. 
Ny Taxilov – behandlet under punkt 3. 
Der var spørgsmål til, om Midttrafik ikke kunne informere Kontaktudvalget hurtigt 
og særskilt, når der er informationer der vedrører udvalget, så som Vestjyske Bus-
sers konkurs. Frank svarede at det kunne der selvfølgelig og beklagede at udvalget 
ikke var orienteret før eller samtidigt med leverandørerne. 
Michael orienterede om at Danske Busvognmænd har lavet en Erfagruppe der har 
fokus på sikkerhed for kunderne. 
 
 

6.  Behandling af punkter på Kontaktudvalgsmøderne 
Frank gjorde opmærksom på, at emner til det faste punkt på dagsordenen Even-
tuelt fremadrettet skal fremsendes på mail til lmm@midttrafik.dk minimum 2 
hverdage før mødet afholdes. Vi  ønsker at være godt forberedt til alle punkter på 
dagsordenen derfor denne ændring. 
 
 

7.  Eventuelt. 
Søren udtrykte sin frustration over, at der på Kontaktudvalgsmødet den 5. decem-
ber blev opfordret til, at der blev meldt flere biler til julekørslen, når det så vidste 
sig at der slet ikke var brug for alle bilerne. Frank svarede at opfordringen gik på 
at få flere liftbiler meldt til. Vi havde for få liftbiler den 24/12. 
Søren opfordrede til, at Midttrafiks giver besked, om der er brug for alle de tilmeld-
te biler, så tidligt som muligt. 
Søren ønskede også en status på kørselsafviklingen af aftenkørslerne på Djursland 
som opfølgning fra sidste møde. Frank fortalte at han følger kørslen tæt, får rap-
porter en gang om ugen, og at der i næste udbud tages højde for de manglende 
vogne. 
Richard havde spørgsmål til afbestillingslinjen og kom med en opfordring om mere 
kontrol i weekenderne, han havde observeret flere chauffører der slet ikke opfyldte 
kravene om korrekt ”uniformering”. 
Richard spurgte også, om Midttrafik har sikret sig, ligesom NT har, i forhold til at få 
et passende antal vogne, taget de begrænsninger den nye taxilov kan give, i be-
tragtning. Frank svarede at der ikke er gjort tiltag endnu, men at det er med i vur-
deringen.  
 
Frank takkede afslutningsvis Kontaktudvalget for et godt møde og for mange gode 
input. 
 
Næste møde afholdes den 11. oktober 2018. 
 


