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Mads Nikolajsen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Kasper Fuhr Christensen del-
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1-21-3-09 

1. Forslag til besparelser i Århus Kommunes bidrag til Midt-
trafik 

Direktøren indstiller, 

at Århus Kommunes ønskede besparelser realiseres som en rammebesparelse i 2011 
og de efterfølgende år i billetkontrollen under forudsætning af, at de allerede ved-
tagne besparelser viser sig ikke at være tilstrækkelige. Den konkrete udmøntning 
aftales efterfølgende med Århus Kommune. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Århus Kommunes ønskede besparelser realiseres som en rammebesparelse i 
2011 og de efterfølgende år i billetkontrollen under forudsætning af, at de allere-
de vedtagne besparelser viser sig ikke at være tilstrækkelige. Den konkrete ud-
møntning aftales efterfølgende med Århus Kommune. 

 

1-34-70-2-08 

2. Nyt kapitel i Miljøstrategien om igangværende projekter, 
der bidrager til et bedre miljø 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender det nye kapitel om igangværende projekter, der bidrager til 
et bedre miljø. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkender det nye kapitel om igangværende projekter, der bidrager 
til et bedre miljø. 
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1-15-0-80-2-09 

3. Reklamer på og i busserne 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik på øvrige busser får råderet over to ekstra hængeskilte (4 i alt) i takt 
med udbud. 

at reklameformater ud over de almindelige standardformater ikke tillades uden på 
busserne. 

at den nuværende model for reklamer på bybusser i Århus fortsætter. 

at der ikke installeres infotainment med reklamer i busserne. 

at der laves en undersøgelse om kundernes holdning til infotainment. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik på øvrige busser får råderet over to ekstra hængeskilte (4 i alt) i takt 
med udbud. 

• reklameformater ud over de almindelige standardformater ikke tillades uden på 
busserne. 

• der ikke installeres infotainment med reklamer i busserne. 

• der laves en undersøgelse om kundernes holdning til infotainment. 

  
Det blev vedtaget: 

• Reklamer på og i bybusserne i Århus vil kun blive ændret efter aftale med Århus 
Kommune.  

 

1-16-0-1-10 

4. Evaluering af harmonisering af køreplanerne 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik alene udgiver trykte køreplaner i form af områdekøreplaner. 

at administrationen følger udviklingen og indstiller til Bestyrelsen, hvis det vurderes, 
at den trykte køreplan kan undværes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafik alene udgiver trykte køreplaner i form af områdekøreplaner. 

• administrationen følger udviklingen og indstiller til Bestyrelsen, hvis det vurderes, 
at den trykte køreplan kan undværes. 
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1-30-75-1-38-10 

5. Buskørsel på en række ferie og fridage 

Direktøren indstiller, 

at kørslen fredag efter Kr. Himmelfartsdag og på hverdagene mellem jul og nytår i 
køreplanåret 2011 – 2012 gennemføres efter lørdagskøreplan. 

at Århus Kommune anmodes om at tage stilling til, hvordan kørslen gennemføres i 
Århus. 

at kørslen Grundlovsdag, 24/12 og 31/12 gennemføres efter søndagskøreplan. 

at forsøget evalueres i løbet af køreplanperioden 2011 – 2012. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• administrationen revurderer forslaget og fremsætter det for Bestyrelsen på mødet 
17. december 2010, hvor der tages højde for koordinering med tog, yderligere 
hensyn til arbejdspladserne m.m. 

 

1-25-4-08 

6. Nedsættelse af takster i Viborg Kommune 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender et forsøg med nedsatte takster i bybusser og i lokalruter 
som finansieres af Viborg Kommune. 

at voksne og pensionister kan købe billet og klippekort til børnetakst fra 16. januar 
2011. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkender et forsøg med nedsatte takster i bybusser og i lokalruter 
som finansieres af Viborg Kommune. 

• voksne og pensionister kan købe kontantbillet til børnetakst fra 16. januar 2011. 
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1-25-4-08 

7. Gratis buskort til pensionister i Randers Kommune 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen godkender Randers Kommunes ønske om, at ordningen med gratis 
pensionistkort til alders- og førtidspensionister fortsætter. 

at Bestyrelsen godkender at der opkræves et årligt gebyr pr. kort på 300 kr. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkender Randers Kommunes ønske om, at ordningen med gratis 
pensionistkort til alders- og førtidspensionister fortsætter. 

• Bestyrelsen godkender at der opkræves et årligt gebyr pr. kort på 300 kr. 
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1-23-4-2-08 

8. Forslag til ændringer i nye kontrakter med busselskaberne 

Direktøren indstiller, 

at der i fremtidige A- og B-kontrakter indføres en bestemmelse om, at antallet af kø-
replantimer i hvert køreplanår i kontraktperioden kan ændres med op til 7 ½ % af 
antallet af køreplantimer i udbuddet i både op- og nedadgående retning med bibe-
holdelse af de kontraktlige enhedspriser, uden at dette udløser godtgørelse til bus-
selskaber. 

at Midttrafik fremover ikke anvender bestemmelsen i nogle kontrakter om, at der 
uden betaling af godtgørelse fjernes en daglig dobbelttur på en rute. 

at Midttrafiks ret til ensidigt at forlænge kontrakterne med et år afskaffes, således at 
der kun er mulighed for forlængelse efter aftale. 

at administrationen orienterer kommunerne om, at der er grænser for, hvor meget 
ekstra tomkørsel busselskaberne kan pålægges at køre uden betaling, og at kom-
munerne opfordres til at indgå aftaler med busselskaberne om afregning for tom-
kørsel i B-kontrakterne. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• der i fremtidige A- og B-kontrakter indføres en bestemmelse om, at antallet af 
køreplantimer i hvert køreplanår i kontraktperioden kan ændres med op til 7 ½ % 
af antallet af køreplantimer i udbuddet i både op- og nedadgående retning med 
bibeholdelse af de kontraktlige enhedspriser, uden at dette udløser godtgørelse til 
busselskaber. 

• Midttrafik fremover ikke anvender bestemmelsen i nogle kontrakter om, at der 
uden betaling af godtgørelse fjernes en daglig dobbelttur på en rute. 

• Midttrafiks ret til ensidigt at forlænge kontrakterne med et år afskaffes, således 
at der kun er mulighed for forlængelse efter aftale. 

• administrationen orienterer kommunerne om, at der er grænser for, hvor meget 
ekstra tomkørsel busselskaberne kan pålægges at køre uden betaling, og at 
kommunerne opfordres til at indgå aftaler med busselskaberne om afregning for 
tomkørsel i B-kontrakterne. 
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1-23-4-2-08 

9. Midttrafiks 20. - 25. udbud af buskørsel 

Direktøren indstiller, 

at administrationens orientering om arbejdet med udbud af buskørsel tages til efter-
retning. 

at forslagene til udbudsomfang og –vilkår for udbuddene med kontraktstart i 
2011/12 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• administrationens orientering om arbejdet med udbud af buskørsel tages til efter-
retning. 

• forslagene til udbudsomfang og –vilkår for udbuddene med kontraktstart i 
2011/12 godkendes. 

  

1-22-1-10 

10. Orientering om forventet regnskab 3. kvartal 2010 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om forventet regnskab 2010 tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen om forventet regnskab 2010 tages til efterretning. 
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1-22-1-10 

11. Orientering om indtægter i bustrafik – forventet regn-
skab 2010 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-75-2-1-10 

12. Orientering om samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-
banen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-25-10-2-07 

13. Orientering om ændring af egenbetaling for studerende 
med uddannelseskort og SU-kort 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-15-0-75-13-09 

14. Orientering om Fly High uddannelse og bonus 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-47-70-2-07 

15. Orientering om statistikker for variabel kørsel 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-10 

16. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-00-1-10 

17. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


