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1 

1-21-1-14 

1. Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til 
finansiering af rejsekort 

Direktøren indstiller, 

at ovennævnte initiativer til udmøntning af besparelser i Midttrafiks administration 
gennemføres 

at Midttrafik’s budget 2016 for Trafikselskabet tilpasses herefter. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• De i dagsordenen nævnte initiativer til udmøntning af besparelser i Midttrafiks 
administration gennemføres. 

• Midttrafik’s budget 2016 for Trafikselskabet tilpasses herefter. 
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2 

1-21-1-14 

2. 1. behandling af budget 2016 

Direktøren indstiller, 

at budgetforslaget for 2016 til 1. behandling godkendes og fremsendes til politisk 
høring hos bestillerne med svarfrist 21. august 2015. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Budgetforslaget for 2016 til 1. behandling blev godkendt og fremsendes til 
politisk høring hos bestillerne med svarfrist 21. august 2015.  

Bestyrelsen besluttede desuden, at frem mod endelige budgetvedtagelse følges der op 
på, at midler der er afsat til erstatningskørsel fra henholdsvis stat og region er 
indarbejdet i budgettet. 

Bilag 

• Bilag 1 - Budget 2016 1. behandling 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 
 

3 

1-25-1-15 

3. Strategier for fremtidige rejsekortpriser - rabatter vs. 
klippekorttakst 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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4 

1-25-03-1-15 

4. Klippekort udfasning 

Direktøren indstiller, 

at klippekortsalget stopper 15. maj 2016, med annoncering af salgsstop fra 
november/december 2015 

at Midttrafik undersøger muligheden for en mobilbetalingsløsning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Klippekortsalget stopper 15. maj 2016, med annoncering af salgsstop fra 
november/december 2015 

• Midttrafik undersøger muligheden for en mobilbetalingsløsning 
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5 

1-25-02-1-15 

5. Harmonisering af tidsgyldighed for kontantbilletter og 
klippekort 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen vælger at enten model 1 eller 2 skal gennemføres i forhold til 
tidsgyldigheden for lokale rejser med kontantbillet eller rejsekort inden for ét 
prisområde i Midttrafik. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen valgte, at model 1 skal gennemføres i forhold til tidsgyldigheden for 
lokale rejser med kontantbillet eller rejsekort inden for ét prisområde i Midttrafik. 
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6 

1-31-75-1-14 

6. Revision af rejsebestemmelser 

Direktøren indstiller, 

at foreslåede ændringer til nuværende rejsebestemmelser godkendes 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer til nuværende 
rejsebestemmelser. 

Bilag 

• Bilag 1_Rejsebestemmelser - væsentlige ændringer 
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7 

1-23-4-8-11 

7. Oplæg til ny procedure for tildeling af buskontrakter og 
flextrafikkontrakter 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen godkender indstillingen 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

Bestyrelsen besluttede desuden, at de tildelte udbud skal forelægges bestyrelsen til 
orientering. 
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8 

1-00-1-15 

8. Opfølgning på Bestyrelsens Kunde for en dag-ture  

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter deres Kunde for en dag-oplevelser og tager ovenstående til 
efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen drøftede deres Kunde for en dag-oplevelser og tog sagsfremstillingen 
til efterretning. 
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9 

1-30-75-3-802-1-13 

9. Arrangementskørsel 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager status på arrangementskørsel  til efterretning. 
at bestyrelsen godkender, at 24-timers billetten kan sælges med 50 % rabat i 

kombination med en gyldig billet til udvalgte arrangementer. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog status på arrangementskørsel til efterretning. 

• Bestyrelsen godkendte, at 24-timers billetten kan sælges med 50 % rabat i 
kombination med en gyldig billet til udvalgte arrangementer. 
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10 

1-15-1-75-4-14 

10. Politisk høring af kundevendte forbedringer i flextur og 
teletaxa koncepterne 

Direktøren indstiller, 

• at bestillingsfristen i Flextur og teletaxa ændres til senest 1 time før. 

• at online bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20.00 fjernes. 

• at ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur. 

• at der kan laves venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. 
Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner. 

• at der kan laves venneaftaler mellem Aarhus Kommune og nabokommuner, idet 
der ikke kan køres til knudepunkter i Aarhus byzone til lav takst.  

• at ændringerne træder i kraft 1. august 2015.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestillingsfristen i Flextur og teletaxa ændres til senest 1 time før. 

• Online bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20.00 fjernes. 

• Ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur. 

• Der kan laves venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. 
Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner. 

• Der kan laves venneaftaler mellem Aarhus Kommune og nabokommuner, idet der 
ikke kan køres til knudepunkter i Aarhus byzone til lav takst.  

Ændringerne træder i kraft 1. august 2015.  

Bilag 

• Bilag 1 Præsentation af politiske høringssvar 
• Bilag 2 - Kommunernes høringssvar 
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11 

1-23-4-5-14 

11. Samarbejde om udbud af Flextrafik samt forlængelse af 
nuværende kontrakter 

Direktøren indstiller, 

• at samarbejdet mellem Midttrafik, FynBus og Sydtrafik om udbud af flextrafik 
fortsætter 

• at følgende kontrakter forlænges et år til udløb 28. februar 2017: 

1. Toårige kontrakter i FlexGaranti, FG3 

2. Hele FlexVariabel, FV4 

3. Etårige kontrakter i FlexGaranti, FG4 

  
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• samarbejdet mellem Midttrafik, FynBus og Sydtrafik om udbud af flextrafik 
fortsætter 

• følgende kontrakter forlænges et år til udløb 28. februar 2017: 

1.    Toårige kontrakter i FlexGaranti, FG3 

2.    Hele FlexVariabel, FV4 

3.    Etårige kontrakter i FlexGaranti, FG4 

Bilag 

• Bilag 1 Samarbejde om udbud af Flextrafik mellem FynBus, 
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12 

1-30-75-7-810-1-12 

12. Venneaftaler i Flextur: Ringkøbing, Skjern, Holstebro og 
Lemvig 

Direktøren indstiller, 

at indgåelse af venneaftaler mellem Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern 
Kommune pr. 1. juli 2015 godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Indgåelse af venneaftaler mellem Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern 
Kommune pr. 1. juli 2015 blev godkendt. 
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13 

1-15-1-75-810-1-14 

13. Støttet Flextur og forsøg med gratis Flextur med 
ungdomskort i Skanderborg kommune samt venneaftaler 
med Favrskov, Horsens og Silkeborg kommuner 

Direktøren indstiller, 

• at støttet Flextur til 4 kr. pr. km. minimum 30 kr. i Skanderborg kommune samt 
venneaftaler mellem Skanderborg og Favrskov og mellem Skanderborg og 
Horsens Kommuner pr. 10. august 2015 godkendes. 

• at der indgås venneaftale mellem Skanderborg og Silkeborg Kommuner til 7 kr. 
pr. km. minimum 35 kr. pr. 10. august 2015. 

• at forsøg med gratis Flextur til kunder med ungdomskort pr. 10. august 2015 
godkendes med de vilkår, der er nævnt i sagsfremstillingen. at forsøget med 
gratis Flextur evalueres af Midttrafiks bestyrelse i første halvår 2016 med henblik 
på om muligheden for gratis Flextur med ungdomskort skal gøres permanent.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Støttet Flextur til 4 kr. pr. km. minimum 30 kr. i Skanderborg kommune samt 
venneaftaler mellem Skanderborg og Favrskov og mellem Skanderborg og 
Horsens Kommuner pr. 10. august 2015 godkendes. 

• Der indgås venneaftale mellem Skanderborg og Silkeborg Kommuner til 7 kr. pr. 
km. minimum 35 kr. pr. 10. august 2015. 

• Forsøg med gratis Flextur til kunder med ungdomskort pr. 10. august 2015 
godkendes med de vilkår, der er nævnt i sagsfremstillingen.  

• Forsøget med gratis Flextur evalueres af Midttrafiks bestyrelse i første halvår 
2016 med henblik på om muligheden for gratis Flextur med ungdomskort skal 
gøres permanent.  
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14 

1-22-1-15 

14. Forventet regnskab efter 1. kvartal 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.  

Bilag 

• Bilag 1 - Forventet regnskab 1. kvartal 2015 
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15 

1-16-5-73-4-1-13 

15. Orientering: DR om individuel handicapkørsel og 
forskellige praksis blandt trafikselskaberne 

Direktøren indstiller, 

at redegørelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

Bilag 

• 080615 - Bilag 1 - Brev fra Transportministeriet til Odense Kommune 
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16 

1-00-1-15 

16. Orientering om tildeling af puljemidler 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

• BILAG 1 - Oversigt over midler 2015 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 
 

17 

1-15-0-77-3-10 

17. Orientering om Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

• Bilag 1_Kundeservicepris 2015 - Midttrafiks resultater kort fortalt 
• Bilag 2_Kundeservicepris 2015 - Midttrafiks resultater i fuld længde 
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18 

1-16-5-115-08 

18. Orientering: Årsberetning Ankenævnet for Bus Tog og 
Metro 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

Bestyrelsen fastslog desuden, at ligger fejlen hos Midttrafik bør sagen ikke forelægges 
Ankenævnet. 
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19 

1-70-1-2-13 

19. Orientering om operatørudbud på letbanen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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20 

1-70-1-1-15 

20. Orientering om sammenlægning af anlægs- og 
driftsselskab 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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21 

1-7-3-15 

21. Tids- og aktivitetsplan for arbejdet med den nye 
trafikplan for Aarhusområdet ifm. Letbanens driftstart. 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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22 

1-21-1-14 

22. Orientering om afregning af fritidskompensation - 
Trafikstyrelsen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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23 

1-00-1-15 

23. Opfølgning på revisorundersøgelse om udstedelse af 
frikort 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Bestyrelsen beklager desuden forløbet og sagen, men er tilfreds med, at der følges op og 
tages initiativer til forbedret opfølgning på bestyrelsens beslutninger. 
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24 

1-00-1-15 

24. Siden sidst 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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25 

1-00-1-15 

25. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 
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