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til mødet i  

Bestyrelsen i Midttrafik 

6. november 2009 kl. 12:30 

Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3,  

8270 Højbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. 
  
Mogens Nyholm var forhindret i at deltage. Suppleant Kirstine Bille deltog i stedet.  
  
Peter Thyssen og Bjarne Schmidt Nielsen deltog ikke under behandlingen af punkt 17, 
”Eventuelt”.  
  
Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, Busselskabet Århus 
Sporvejes direktør Torben Høyer, Danni Giørtz-Jørgensen (referent). Midttrafiks vicedi-
rektør Mette Julbo deltog under punkt 17, ”Eventuelt”.  
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1-31-70-14-08 

1. Målopfølgning i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
 

1-15-0-75-13-09 

2. Nyt uddannelses- og incitamentsforløb i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at  uddannelses- og incitamentsforløbet gennemføres fra 2010 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

•  uddannelses- og incitamentsforløbet gennemføres fra 2010. 
 

1-23-4-2-08 

3. Forsøg med udbudsformen "udbud efter forhandling" 

Direktøren indstiller, 

at udbud efter forhandling afprøves på Silkeborg-Århus N samt Århus-Billund ruterne. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• udbud efter forhandling afprøves på Silkeborg-Århus N samt Århus-Billund ruter-
ne. 
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1-21-1-08 

4. Økonomiopfølgning 3. kvartal 2009 

Direktøren indstiller, 

at afrapporteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• afrapporteringen tages til efterretning. 

 

1-25-4-09 

5. Ændring af takster fra 17. januar 2010 

Direktøren indstiller, 

at takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af tabel A i nota-
tet "Revideret takstforslag 2010". 

at takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af tabel B i notatet "Revide-
ret takstforslag 2010". 

at takster på øvrige billettyper fastsættes som de fremgår af notatet "Revideret 
takstforslag 2010". 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• takster i prisområde Øst, Syd og Midt fastsættes som de fremgår af tabel A i no-
tatet "Revideret takstforslag 2010", dog fastsættes taksten for børnebilletter til 
10 kr. af hensyn til at undgå anvendelse af 50-øre-mønter.  

• takster i prisområde Vest fastsættes som de fremgår af tabel B i notatet "Revide-
ret takstforslag 2010".  

• takster på øvrige billettyper fastsættes som de fremgår af notatet "Revideret 
takstforslag 2010". 
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1-25-5-09 

6. Harmonisering af takster i telekørsel 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik sikrer en fælles forståelse med de kommuner og entreprenører, der har 
ikke-koordineret teletaxakørsel, så det i praksis sikres, at der i alle tilfælde kan 
anvendes kort med billedlegitimation til teletaxakørsel. 

at kontanttaksterne for teletaxakørsel harmoniseres, så de er overensstemmende 
med kontanttaksterne for almindelig rutekørsel med bus. Ændringen gennemføres 
i januar 2010.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik sikrer en fælles forståelse med de kommuner og entreprenører, der har 
ikke-koordineret teletaxakørsel, så det i praksis sikres, at der i alle tilfælde kan 
anvendes kort med billedlegitimation til teletaxakørsel.  

• kontanttaksterne for teletaxakørsel harmoniseres, så de er overensstemmende 
med kontanttaksterne for almindelig rutekørsel med bus. Ændringen gennemføres 
i januar 2010.  

 

1-21-1-09 

7. Orientering om budgetafstemning mellem Midttrafik og 
bestillerne, samt likviditetsstyring i Midttrafik  

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• Midttrafik optager forhandling med Region Midtjylland om at indføre en 
a’contoordning, som forbedrer likviditeten, og at den ordning skal gælde for alle; 
hvis der ikke findes en ordning, skal a’conto-opkrævningen fortsætte uændret. 
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1-21-3-09 

8. Tidsplan for Midttrafiks budget 2011 

Direktøren indstiller, 

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget 2011 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget 2011 godkendes. 

 

1-15-0-80-11-07 

9. Transport af folkeskoleelever til besøg på museer og teat-
re med skoletjeneste 

Direktøren indstiller, 

at transportordningen gøres permanent med mulighed for opsigelse med 1 års var-
sel. 

at prisen på kr. 25 pr. tur fastholdes i 2010 med mulighed for en senere prisregule-
ring. 

at ordningen fortsætter under samme vilkår som i forsøget. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• transportordningen gøres permanent med mulighed for opsigelse med 1 års var-
sel. 

• prisen på kr. 25 pr. tur fastholdes i 2010 med mulighed for en senere prisregule-
ring. 

• ordningen fortsætter under samme vilkår som i forsøget. 
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1-35-75-1-09 

10. Benchmarking af kollektiv trafik i større bybusbyer 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  
Det blev desuden vedtaget: 

• at administrationen følger op på resultaterne sammen med relevante bestillere og 
orienterer Bestyrelsen, når analysen kan omsættes til konkrete forbedringer i by-
buskørslen. 

• at der afholdes temamøde for tekniske udvalg i bybusbyer i 2010, hvor analysen 
fremlægges og handlemulighederne drøftes. 

 

1-34-70-2-08 

11. Miljøzoner og bussernes opfyldelse af disse krav 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

at administrationen vil afrapportere til Bestyrelsen, hvorledes problemet bliver løst. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
• administrationen vil afrapportere til Bestyrelsen, hvorledes problemet bliver løst. 
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1-00-3-09 

12. Fremtidig styring af og samarbejde med Busselskabet 
Århus Sporveje 

Direktøren indstiller, 

at varetagelsen af Midttrafiks og Århus Kommunes interesser i forhold til Busselska-
bet Århus Sporveje fortsætter uændret. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• varetagelsen af Midttrafiks og Århus Kommunes interesser i forhold til Busselska-
bet Århus Sporveje fortsætter uændret. 

  

1-30-75-2-1-09 

13. Fremtidigt samarbejde med Midtjyske Jernbaner A/S 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafiks administration hører de implicerede parters holdning til etablering af 
en fremtidig bestyrelse inden endelig beslutning i Midttrafiks bestyrelse og Midtjy-
ske Jernbaner i første halvår 2010. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafiks administration hører de implicerede parters holdning til etablering af 
en fremtidig bestyrelse inden endelig beslutning i Midttrafiks bestyrelse og Midt-
jyske Jernbaner i første halvår 2010. 
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1-30-75-2-1-09 

14. Orientering om togrevisorernes overgang til ansættelse i 
Midttrafik fra Midtjyske Jernbaner 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-23-4-804-5-09 

15. Orientering om samlet udbud af variabel kørsel for Midt-
trafik og Sydtrafik og vognmandstilladelser i variabel kørsel 

Direktøren indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-00-1-09 

16. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-00-1-09 

17. Eventuelt 

Beslutning 

Det blev vedtaget 

• at det foreløbigt aftalte møde i Bestyrelsen 18. december 2009 afholdes kl. 9.30 i 
Århus. 

  
 
 
 
 


