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Beslutningsprotokol for  

åben dagsorden og åben tillægsdagsorden 

til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 

26. oktober 2007 kl. 13:00 

Regionshuset, mødelokale F9,  

Skottenborg 26, 8800 Viborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30 
  
Der var afbud fra Aleksander Aagaard (suppleant Bent Ove Pedersen deltog i punkt 1-4 
samt en del af behandlingen af tillægsdagsordenen). 
  
Hans Bang-Hansen og Mogens Nyholm deltog ikke punkt 5-14 og en del af behandlingen 
af tillægsdagsordenen. 
 
Jan Nonboe, FOA og Knud Aage Rasmussen, 3F, havde hver især ca. 10 minutters 
fremlæggelse af synspunkter for Bestyrelsen under behandlingen af tillægsdagsordenen. 
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen 
(referent). 
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Åben dagsorden 

1-30-75-24-07 

1. Besparelse på Regionens busrutenet 

Direktøren indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• Midttrafiks administration fortsætter dialogen med Regionens administration om 
det faglige grundlag for besparelsesomfanget og handlemuligheder. 

• Midttrafik gør opmærksom på, at besparelser fundet ved nedklassificering 
forudsætter aftaler med berørte kommuner. 

• Der skal være tid til at inddrage institutioner, borgere m.v. inden endelig 
beslutning om besparelser. 

• Midttrafiks bestyrelsesformand besvarer Regionens henvendelse. 

 

1-47-70-2-07 

2. MIDTTUR: tilbud til alle i Midttrafiks område 

Direktøren indstiller, 

at MIDTTUR oprettes som en 100 % brugerfinansieret ydelse i hele Region 
Midtjylland. 

at Midttrafik kontakter hver enkelt kommune med henblik på at give den enkelte 
kommune en mulighed for at tilbyde en ordning med 50 % offentlig tilskud.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• MIDTTUR oprettes som en 100 % brugerfinansieret ydelse i hele Region 
Midtjylland. 

• Midttrafik kontakter hver enkelt kommune med henblik på at give den enkelte 
kommune en mulighed for at tilbyde en ordning med 50 % offentlig tilskud. 
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1-25-4-07 

3. Takster i natbusser 

Direktøren indstiller, 

at takster og billettering i natbusser i 2007 foregår til eksisterende takst og regler. 

at der indføres dobbelttakst ved rejser i natbusser i 2008 efter ovennævnte 
principper. 

at administrationens forslag om dobbelttakst i natbusser sendes i høring ved berørte 
kommuner og Region Midtjylland. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• takster og billettering i natbusser i 2007 foregår til eksisterende takst og regler. 
• der indføres dobbelttakst ved rejser i natbusser i 2008 efter ovennævnte 

principper. 
• administrationens forslag om dobbelttakst i natbusser sendes i høring ved berørte 

kommuner og Region Midtjylland. 

 
  

1-25-4-07 

4. Takster for øvrige billettyper fra 20. januar 2008 

Direktøren indstiller, 

at priserne på dagbilletter i Midttrafik fastsættes som foreslået. 

at priserne på flybussen fastsættes som foreslået. 

at priserne på deltidskort fastsættes som foreslået. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• priserne på dagbilletter i Midttrafik fastsættes som foreslået. 
• priserne på flybussen fastsættes som foreslået. 
• priserne på deltidskort fastsættes som foreslået. 
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1-25-3-07 

5. Tildeling af frikort til chauffører, der kører for Midttrafik. 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik fortsætter med at udstede frikort til administrative medarbejdere 
overført fra Århus Kommune (kun gyldig i Busselskabet Århus Sporveje) i 
overensstemmelse med kommunens udmøntning af byrådsbeslutning om frikort 
samt midlertidigt ansatte chauffører ved Busselskabet Århus Sporveje. 

at fastansatte chauffører ved Busselskabet Århus Sporveje tilbydes frikort på samme 
vilkår som chauffører i øvrige busselskaber i Midttrafik. 

at kun fastansatte buschauffører i et busselskab tilbydes frikort. 

at kun fastansatte togførere og lokoførere tilbydes frikort. 

at kun trafikkontrollører og billetkontrollører ansat i Midttrafik tilbydes frikort. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• fastansatte chauffører ved Busselskabet Århus Sporveje tilbydes frikort på samme 
vilkår som chauffører i øvrige busselskaber i Midttrafik. 

• kun fastansatte buschauffører i et busselskab tilbydes frikort. 
• kun fastansatte togførere og lokoførere tilbydes frikort. 
• kun trafikkontrollører og billetkontrollører ansat i Midttrafik tilbydes frikort. 

Det blev desuden vedtaget: 

• Midttrafik fortsætter med at udstede frikort til midlertidigt ansatte chauffører ved 
Busselskabet Århus Sporveje (kun gyldig i Busselskabet Århus Sporveje)  

• alle fastansatte administrative medarbejdere i Midttrafik tilbydes også frikort på 
samme vilkår som fastansatte chauffører. 



 

 

Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 
 

4 

1-47-70-2-07 

6. Rejsegaranti for koordineret handicapkørsel i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at  Midttrafik indfører en rejsegaranti for den koordinerede handicapkørsel pr. 1. 
januar 2008 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget med en tilføjelse: 

 Midttrafik indfører en rejsegaranti for den koordinerede handicapkørsel pr. 1. 
januar 2008. Det afklares snarest, om den også omfatter Århus Kommune. 

 

1-47-70-2-07 

7. Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik. 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen blev taget til efterretning 

 

0-3-1-07 

8. Meddelelse: Transport- og Energiministeriet udtaler sig om 
Midttrafiks kompetenceforhold 

Intet ført til protokol. 
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0-3-3-07 

9. Meddelelse: Forslag til ændring i § 6 i Lov om 
Trafikselskaber 

Intet ført til protokol. 
  

1-30-75-2-1-07 

10. Meddelelse: Godkendelse af Odderbanens 
sikkerhedsorganisation 

Intet ført til protokol. 
 

1-47-70-2-07 

11. Meddelelse: Hedensted Kommunes beslutning om 
administration af handicapkørsel i 2008 

Intet ført til protokol. 
 
  

1-00-2-07 

12. Meddelelse: Trafikselskabernes henvendelse til 
Infrastrukturkommissionen 

Intet ført til protokol. 
 
  

1-00-2-07 

13. Meddelelse: Vederlag til Midttrafiks 
bestyrelsesmedlemmer 

Intet ført til protokol. 
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1-00-2-07 

14. Eventuelt 

Intet ført til protokol. 
 
 
 
 

Åben tillægsdagsorden 
 

1-23-4-202-7-07 

1. Udbud af buskørsel i Århus Kommune 

Direktøren indstiller, 

at ovennævnte principper for udbuddet i Århus godkendes 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget med 2 tilføjelser: 

 de nævnte principper for udbuddet i Århus godkendes, dog således  
 at virksomhedsoverdragelseslovens beskyttelsesperiode udvides for overdragne 

chauffører, så den gælder hele kontraktperioden. Det sker under iagttagelse af 
den udviklingspolitik, Århus Kommune forventes at beslutte.  

 at det vindende busselskab i hele kontraktperioden skal tilbyde øvrige chauffører, 
der udfører den udbudte kørsel i Århus, løn- og arbejdsvilkår på niveau med det, 
der er gældende i hovedstadsområdet. 


