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1 

1-25-01-813-4-13 

1. Rejsekort og rabatruter 

Direktøren indstiller, 

at rejsekort ikke indføres på skolebusruter (rabatruter), hvor planlægningen ligger 
hos kommunerne. 

at rabatruter med væsentlige indtægter efter aftale med Midttrafik kan opgraderes til 
lokalruter og blive omfattet af rejsekort, og at kommunen skal betale fuldt admini-
strationsbidrag. 

at kommunerne kan vælge at indføre 0-takst, og herunder sikre, at det opfylder det 
kommunalretlige almennyttekriterium. 

at måtte kommunerne indføre særlige lokale billetter, får de ikke sammenhæng med 
øvrig kollektiv trafik, og udgifterne hertil finansieres af de pågældende kommuner. 

Beslutning 

Det blev vedtaget: 
 Beslutningen blev udskudt til bestyrelsesmødet 31. januar 2014, så de juridiske 

aspekter i forhold til almennyttekriteriet kan undersøges yderligere.  
  

1-25-07-1-08 

2. Billige busbilletter til Djurs Sommerland for kunder med 
sæsonkort til Djurs Sommerland 

Direktøren indstiller, 

at kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland fra 2014 kan køre på børnebillet til 
og fra Djurs Sommerland. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 kunder med sæsonkort til Djurs Sommerland fra 2014 kan køre på børnebillet til 

og fra Djurs Sommerland. 
  
Det blev desuden vedtaget 

 Administrationen skal lave et oplæg til den kommende bestyrelse om, hvordan 
Midttrafik kan indgå flere billetsamarbejdsrelationer med større attraktioner og 
arrangementer samt markedsføringen heraf.  
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1-47-75-1-1-13 

3. Rejseregler vedr. e-cigaretter 

Direktøren indstiller, 

at det snarest tilføjes i rejsereglerne, at det ikke er tilladt at bruge e-cigaretter i 
Midttrafiks busser eller i ventefaciliteterne på de rutebilstationer, Midttrafik driver. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 det tilføjes snarest i rejsereglerne, at det ikke er tilladt at bruge e-cigaretter i 

Midttrafiks busser eller i ventefaciliteterne på de rutebilstationer, Midttrafik driver. 
  

1-21-1-13 

4. Undersøgelse om brug af pensionistkort i Randers Kom-
mune 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
at administrationen undersøger mulighederne for at indføre samme model i andre 

bybus-kommuner i Midttrafik. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
 administrationen undersøger mulighederne for at indføre samme model i andre 

bybus-kommuner i Midttrafik. 
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1-15-0-77-3-10 

5. Bestillertilfredshedsundersøgelse 2013 

Direktøren indstiller, 

at Direktionen laver en handlingsplan, der sikrer, at der sker forbedringer på de 
nævnte områder. 

at Direktionen tager kontakt til de utilfredse sagsbehandlere og direktører og i øvrigt 
tager initiativ til at drøfte tilfredsheden med samarbejdet med hver enkelt bestiller 
inden for det kommende halve år. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Direktionen laver en handlingsplan, der sikrer, at der sker forbedringer på de 

nævnte områder. 
 Direktionen tager kontakt til de utilfredse sagsbehandlere og direktører og i øvrigt 

tager initiativ til at drøfte tilfredsheden med samarbejdet med hver enkelt bestil-
ler inden for det kommende halve år. 

  

1-22-1-13 

6. Forventet regnskab 2013 efter 3. kvartal 

Direktøren indstiller, 

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 
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1-22-1-13 

7. Orientering om udviklingen i indtægter i Aarhus-området 
2013 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-3-3-12 

8. Orientering om passagerudvikling på Odderbanen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-22-1-13 

9. Orientering om nøgletal for trafikselskabernes udgifter til 
administration og indtægter 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-25-1-13 

10. Orientering om indførelse af nyt zonesystem i Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-8-1-10 

11. Orientering om analyse af X-busser på tværs til Nordjyl-
lands Trafikselskab 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-23-4-3-13 

12. Orientering om timepriser for flextrafik gældende fra 1. 
marts 2014 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-01-75-1-13 

13. Orientering om betænkning fra udvalg om erhvervsmæs-
sig befordring i personbiler 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-25-2-12 

14. Orientering om svar fra Transportministeren om takstud-
vikling i København, Odense og Aarhus 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 
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1-13-7-13 

15. Orientering om evaluering af samarbejdet i Midttrafiks 
MED-udvalg 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-13 

16. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
 orienteringen tages til efterretning. 

  

1-00-1-13 

17. Eventuelt 

Beslutning 

Intet ført til protokol.  
  
 
 
 
 


