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Beslutningsprotokol fra 

åben dagsorden 

til mødet i  

Bestyrelsen for Midttrafik 

17. december 2010 kl. 09:30 

Søren Nymarks Vej 3,  

8270 Højbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.30. 
  
Frank Borch-Olsen var forhindret i at deltage. Hans suppleant Charlotte Green deltog i 
stedet. 
  
Anders Bøge har orlov. Hans suppleant var forhindret i at deltage. 
  
Fra administrationen deltog direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-Jørgensen. Un-
der punkt 1-3 deltog Svend Aage Ravn (udbudskonsulent, Midttrafik). 
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1-23-4-202-24-10 

1. Udbud af bybuskørsel i Århus, Midttrafiks 25. udbud. Tilde-
ling efter pris og andre parametre uden incitamentsordninger 
fra kontraktstart 

Direktøren indstiller, 

at administrationens forslag godkendes. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• administrationens forslag godkendes: 

• parametrene i tildelingsmodellen anvendes med de karakterer og vægte, ad-
ministrationen anbefaler. 

• der ikke indarbejdes incitamentsordninger vedrørende brændstofforbrug og eu-
ronorm. 

• der ikke indarbejdes incitamentsordninger vedrørende passagerantal. 

• det valgte busselskab generelt forpligtes til at indgå i forhandlinger om indfø-
relse af incitamentsaftaler fra kontraktstart eller i løbet af kontraktperioden. 

  

1-23-4-202-24-10 

2. Overenskomstforhold for chauffører m.fl. ved det andet 
udbud af bybuskørsel i Århus. Midttrafiks 25. udbud.  

Direktøren indstiller, 

at administrationens forslag godkendes. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• administrationens forslag godkendes: 

• forslaget fra AKT og 3F indbygges i det kommende udbud af bybuskørsel i 
Århus. 

• der efter udløbet af VOL-perioden ydes et tillæg på 800 kr. pr. måned pr. 
overdraget chauffør til delvis kompensation for ændrede arbejdstidsregler 
mv. ved overgang fra den offentlige til den private overenskomst, idet tillæg-
get ophører ved udløbet af den ordinære kontraktperiode på 8 år. 
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1-00-4-10 

3. Etablering af et serviceselskab ved Busselskabet Århus 
Sporveje 

Direktøren indstiller, 

at Busselskabet Århus Sporveje får mulighed for at etablere serviceselskaber med 
henblik på intern leasing under de vilkår, Transportministeriet måtte stille. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Busselskabet Århus Sporveje får mulighed for at etablere serviceselskaber med 
henblik på intern leasing under de vilkår, Transportministeriet måtte stille. 

 

1-00-4-10 

4. Afgivelse af kontroltilbud ved udbud af buskørsel i Århus, 
Skanderborg og Horsens 

Direktøren indstiller, 

at administrationens forslag godkendes. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 

• Administrationen fortsætter dialogen med Århus Kommune, inden Bestyrelsen 
træffer beslutning. 
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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. december og 31. december gennemføres efter søn-
dagskøreplan. 

at forsøget evalueres i løbet af køreplanperioden 2011 – 2012 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

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

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

• kørslen Grundlovsdag og 24. december gennemføres efter søndagskøreplan. 

• forsøget evalueres i løbet af køreplanperioden 2011 – 2012. 

  
Det blev vedtaget: 

• Kørslen 31. december gennemføres som lørdagskørsel, idet butikkerne er åbne. 

  
Regionens repræsentanter i Bestyrelsen bemærkede, at regionens administration ikke 
finder Midttrafiks forslag hensigtsmæssig.  
 

1-21-2-10 

6. Tidsplan for Midttrafiks budget 2012 

Direktøren indstiller, 

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2012 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2012 godkendes. 
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1-25-10-1-08 

7. Orientering om erhvervskort 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-10-70-1-09 

8. Orientering om statens trafikaftale "Bedre Mobilitet" 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-804-17-08 

9. Orientering om status for regionale effektiviseringer 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 
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1-22-2-09 

10. Orientering om sammenligning af trafikselskabernes ud-
gifter til administration og fællesudgifter 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-25-4-08 

11. Orientering om gratiskørsel i Randers på grund af snevejr 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-10 

12. 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 

13. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


