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Mødet blev afholdt kl. 9.00-11.15. 
  
Anders Bøge var forhindret i at deltage i mødet. Hans suppleant Claus Leick deltog i ste-
det. 
  
Fra administrationen deltog Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og Danni Giørtz-
Jørgensen (referent). Busselskabet Aarhus Sporvejes direktør Torben Høyer deltog under 
punkt 1.  
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1 

1-00-5-10 

1. Temadrøftelse om Busselskabet Aarhus Sporveje 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen drøfter Busselskabet Aarhus Sporveje. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Bestyrelsen drøftede Busselskabet Aarhus Sporveje. 

  

 

1-23-4-202-24-10 

2. Aftale om tillæg for kørsel på regionale ruter inden for 
Ringvejen i Aarhus 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik anerkender aftalen mellem 3F og Dansk Industri om, at der fra 1. januar 
2012 ydes et tillæg til chaufførerne på de regionale busruter for kørsel inden for 
Ringvejen i Aarhus, 

at kompensationen til de berørte busselskaber administreres således, at Midttrafik 
hver måned foretager en opgørelse af de relevante køreplantimer og afregner dis-
se med det aftalte tillæg pr. køreplantime; samtidig betaler Midttrafik et med 
Dansk Industri aftalt omkostnings- og administrationstillæg til de berørte bussel-
skaber. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Midttrafik anerkender aftalen mellem 3F og Dansk Industri om, at der fra 1. janu-

ar 2012 ydes et tillæg til chaufførerne på de regionale busruter for kørsel inden 
for Ringvejen i Aarhus, 

 kompensationen til de berørte busselskaber administreres således, at Midttrafik 
hver måned foretager en opgørelse af de relevante køreplantimer og afregner 
disse med det aftalte tillæg pr. køreplantime; samtidig betaler Midttrafik et med 
Dansk Industri aftalt omkostnings- og administrationstillæg til de berørte bussel-
skaber. 
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1-21-2-10 

3. Revision af budget 2012 for busudgifter, handicapkørsel, 
KAN-kørsel, Trafikselskabet samt Letbanen 

Direktøren indstiller, 

at det reviderede budgetforslag for 2012 for busudgifter, handicapkørsel, KAN-kørsel, 
Trafikselskabet samt Letbane godkendes. 

at revideret budget for togdrift forelægges for Bestyrelsen, når der foreligger en afta-
le om samdrift. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 det reviderede budgetforslag for 2012 for busudgifter, handicapkørsel, KAN-

kørsel, Trafikselskabet samt Letbane godkendes. 
 revideret budget for togdrift forelægges for Bestyrelsen, når der foreligger en af-

tale om samdrift. 
 
 

1-34-75-3-1-11 

4. Konkrete tiltag i forlængelse af workshoppen om kollektiv 
trafik i tyndt befolkede områder 

Direktøren indstiller, 

at administrationens forslag til initiativer i forlængelse af workshoppen om kollektiv 
trafik i tyndt befolkede områder iværksættes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 administrationens forslag til initiativer i forlængelse af workshoppen om kollektiv 

trafik i tyndt befolkede områder iværksættes. 
  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 27. januar 2012 
 

3 

1-34-70-2-08 

5. Evaluering af erfaringer med anvendelse af minibusser i 
Hernings bybusnet 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
at der arbejdes for indsættelsen af minibusser på relevante ruter. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
 der arbejdes for indsættelsen af minibusser på relevante ruter. 

  

 

1-22-1-11 

6. Orientering om passagerindtægter december 2011 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-30-75-1-213-8-10 

7. Orientering om køreplanlægningsprojekt i Ringkøbing-
Skjern Kommune 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-30-75-1-211-1-10 

8. Orientering om køreplanlægningsprojekt i og omkring Vi-
borg 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-30-75-1-23-07 

9. Orientering om omlægninger som følge af vejarbejde på 
Kystvejen i Aarhus 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

 

1-30-75-1-201-1-12 

10. Orientering om evaluering af forsøg med at uddelegere 
køreplankompetence til busselskab 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-34-70-2-08 

11. Orientering om den miljømæssige udvikling af Midttrafiks 
buspark 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-25-1-11 

12. Orientering om Landsdækkende Enkeltbilletsystem 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-30-75-2-1-11 

13. Orientering om ændring af lov om jernbane 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-01-70-3-07 

14. Orientering om FlexDanmarks opgaver 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-00-1-12 

15. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-12 

16. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol. 
  
 
 
 
 


