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1-00-2-09 

1. Valg af dirigent 

Sagsfremstilling 

Valget forestås af Midttrafiks bestyrelsesformand Poul Vesterbæk. 
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1-21-1-08 

2. Økonomiopfølgning 3. kvartal 2009 

Resumé 

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse af den økonomiske situation for den kol-
lektive trafik i Midttrafik på baggrund af en vurdering af oplysninger pr. 30. september 
2009. 

Sagsfremstilling 

./. Administrationen har udarbejdet vedlagte økonomirapport for 3. kvartal 2009 med en 
beskrivelse af den økonomiske situation i Midttrafik.  
  
Der forventes et samlet netto merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2009 i forhold til det vedtagne 
budget.  
  
På busområdet forventes der en netto mindreudgift på 3,5 mio. kroner i 2009. Det for-
ventede regnskabsresultat er sammensat af forventning om mindreudgifter på 13,2 mio. 
kroner, og en modsvarende forventning om en mindreindtægter på 9,7 mio. kroner i 
2009.   
  
På udgiftssiden er baggrunden for den forventede budgetafvigelse primært, at budgettet 
for 2009 bygger på mangelfulde data vedrørende de reelle udgifter på området. På ind-
tægtssiden skyldes mindreindtægterne en generel tilbagegang i billetsalget, således som 
det også opleves ved de andre trafikselskaber i Danmark. 
  
Mellemværendet mellem Midtjyske Jernbaner og Midttrafik forventes at udvise et netto 
merforbrug på 3,2 mio. kroner, hvilket primært skyldes vigende indtægter primært 
grundet arbejdet med spormodernisering på Odderbanen. 
  
På handicapområdet forventes der samlet set merudgifter på 3,4 mio. kroner. Merudgif-
ten skyldes dels øgede udgifter på 2,7 mio. kroner grundet bortfald af dieselafgiftsfrita-
gelsen. Dette var ikke indregnet i det oprindelige budget for handicapkørslen for 2009. 
Herudover må der forventes et fald i egenbetalingen på 0,7 mio. kroner på baggrund af 
en fremskrivning af de til dato realiserede indtægter. Begge disse forhold vedrører kun 
Århus Kommune.  
  
Herudover kan der forventes merudgifter på 0,2 mio. kroner vedrørende handicapkørslen 
i Hedensted Kommune, baseret på de realiserede udgifter pr. 3. kvartal 2009. 
  
Nettoudgifterne til Trafikselskabet – administration og fællesaktiviteter – forventes at 
ligge på det budgetterede niveau for så vidt angår de udgifter, der ligger til grund for 
basisbudgettet. 
  
Der indgår ikke en mulig merudgift i forbindelse med opkrævning af lønsumsafgift ved 
Trafikselskabet. Denne sag er endnu ikke afklaret, men kan i værste fald betyde merud-
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gifter på ca. 3 mio. kroner. Merudgiften kompenseres via DUT, med den skævhed det 
betyder for bestillerne. 

Direktøren indstiller, 

at afrapporteringen tages til efterretning. 

Bilag 

• økonomirapport for 3. kvartal 2009 
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1-21-1-09 

3. Budget 2010 og byrdefordeling 

Resumé 

Repræsentantskabet skal i henhold til Midttrafiks vedtægters § 9 godkende Bestyrelsens 
beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selska-
bets finansiering.  

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen vedtog på sit møde 11. september 2009 vedlagte budget 2010 for Midttrafik. 
Af det vedtagne budget fremgår, hvor stor en del af udgifterne hver af kommunerne og 
Region Midtjylland skal finansiere.  
  
Byrdefordeling 
Fordelingen af kommunernes og regionens tilskud til finansieringen af Midttrafiks udgif-
ter til drift og fællesaktiviteter følger de samme principper som tidligere år. Principperne 
er nærmere beskrevet i vedlagte notat om byrdefordelingsprincipper 2010. Udgifterne 
fordeles generelt set således, at nettodriftsudgifter finansieres af den bestiller, der fast-
lægger serviceniveauet - det er kommuner og region for buskørsel, regionen for privat-
banerne og kommunerne for handicapkørsel. Trafikselskabets budget fordeles i et vist 
omfang efter forbrug, og udgifterne til de opgaver, der kommer alle til gode, fordeles ef-
ter fordelingsnøgle. Principperne for byrdefordeling skal ifølge vedtægternes § 9 godken-
des af Repræsentantskabet.  
  
Budget 2010 
Baggrunden for budgettet har på det administrative plan været drøftet med bestillerne i 
sommeren 2009, og blev 31. juli 2009 fremsendt til politisk høring ved kommunerne og 
regionen. 
  
På baggrund af høringssvarene justeredes budgettet og blev efterfølgende godkendt af 
Midttrafiks bestyrelse 11. september 2009. 
  
Som det fremgår af det vedlagte budget, er der usikkerhed omkring størrelsen og forde-
lingen af forventede merudgifter i forbindelse med cross-border leasing, lønsumsafgift 
for Trafikselskabet samt momsforhold vedrørende tilskud til rutebilsstationer. De forven-
tede udgifter til disse 3 områder er på hhv. 75,4 mio. kr., 3,1 mio. kr. og 2,5 mio. kr., 
der vil blive kompenseret via DUT overfor bestillerne. 
  
I vedlagte budget er der afsat 3 separate udgiftsposter til dækning af de forventede ud-
gifter. Disse er ikke fordelt på de enkelte bestillere, idet en udmøntning afventer en af-
klaring hhv. afsluttende forhandlinger mellem de involverede parter. Senest i forbindelse 
med opkrævning af bestillerbidragene for 2010 vil udgiftsposterne være fordelt på de 
enkelte bestillere. Idet der ikke forventes at foreligge en endelig afklaring af byrdeforde-
lingen på disse områder ultimo november, foretages fordelingen med udgangspunkt i 
den fordelingsnøgle, der ligger til grund for DUT-kompensationen. 
  

./. 

./. 
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I forhold til det af Bestyrelsen vedtagne budget, vil der være justeringer som følge af re-
sultatet af udbuddet i Randers Kommune. Randers Kommune er orienteret om ændrin-
gen. 
  
I forbindelse med udarbejdelse af det forventede regnskab for 2009 har Midttrafik begå-
et en fejl ved beregning af budgettet for Hedensted Kommune, hvilket betyder at udgif-
terne til busdriften er undervurderet med ca. 0,5 mio. kroner i 2010. Hedensted Kom-
mune er underrettet om sagen, og Midttrafik vil drøfte forholdet nærmere med kommu-
nen. 
  
Idet bestillernes endelige budgetvedtagelse tidsmæssigt falder ca. 1 måned senere end 
budgetvedtagelsen for Midttrafik, kan der være yderligere justeringer til det vedtagne 
budget. I samarbejde med kommunerne og regionen, udarbejdes en oversigt over even-
tuelle ændringer som følge af den politiske budgetbehandling ved bestillerne, og der fo-
retages de nødvendige justeringer af budgetterne. 
  
Dette arbejde forventes tilendebragt ultimo 2009, og forelægges for Midttrafiks bestyrel-
se. 
 

Direktøren indstiller, 

at det godkendte budget 2010 tages til efterretning. 

at byrdefordelingen for 2010 godkendes, idet udmøntningen af den forventede mer-
udgift til cross-border leasing, lønsumsafgift og moms på tilskud til rutebilsstatio-
nerne foretages med udgangspunkt i DUT-kompensationen 

at Midttrafik i samarbejde med bestillerne foretager de nødvendige budgetjusterin-
ger, ud fra de budgetter bestillerne har vedtaget med henblik på forelæggelse for 
Bestyrelsen primo 2010 

Bilag 

• budget 2010 for Midttrafik 
• notat om byrdefordelingsprincipper 2010 
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1-31-70-14-08 

4. Orientering om tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan 2009-
2011 

Resumé 

Midttrafiks bestyrelse har vedtaget Strategiplan 2009-2011 med fem overordnede mål. 
Disse fem overordnede mål er konkretiseret i en række tiltag, der gennemføres i 2009 
og årene derefter. Der orienteres hermed om de tiltag, der er igangsat i 2009 og forven-
tes i 2010. 

Sagsfremstilling 

Midttrafiks bestyrelse har primo 2009 vedtaget Strategiplan 2009-2011 med fem over-
ordnede mål og en række delmål. De fem overordnede mål er: 

 Flere tilfredse og loyale kunder.  
 Mere tilfredse leverandører.  
 Mere tilfredse bestillere.  
 Et sammenhængende rutenet.  
 Midttrafik gavner miljøet. 

./. De fem mål bliver opfyldt gennem en række tiltag, der er iværksat i 2009 eller vil blive 
det i 2010 og fremefter. De væsentligste tiltag i 2009 og 2010 gennemgås hermed og 
uddybes i vedlagte notat tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan 2009-2011.  
  
Flere tilfredse og loyale kunder 
Midttrafik har fra sommeren 2009 valgt at uddele køreplanerne gratis i bøger, der dæk-
ker hele områder - således kan kunderne få udleveret en bog, der fx indeholder alle kø-
replaner i Viborg og Skive kommuner.   
  
Et andet vigtigt element i at kunne informere kunderne er Midttrafiks salgs- og informa-
tionssteder, hvilket uden for Århus Kommune primært vil sige rutebilstationer og samar-
bejdsaftaler med DSB/Arriva-togstationer. Kunderne skal vide med sikkerhed, at de får 
en god og ensartet service, når de henvender sig på et Midttrafik-salgssted. Midttrafik 
skal være sikre på, at salgsstedet har viden og kompetencer til at yde den bedst mulige 
service.  
  
Det udgør en udfordring at informere om de mange driftsforstyrrelser pga. vejarbejder. 
Midttrafik er afhængig af input fra vejmyndighederne og busselskaberne, og der skal gø-
res mere for at sikre, at Midttrafik altid får information om driftsforstyrrelser, så der evt. 
kan laves midlertidig planlægning ved vejarbejde og gives information til kunderne om 
forstyrrelserne i driften.  
  
Midttrafik har etableret en webbutik, der i første omgang har sikret et mere effektivt 
salgssystem på salgsstederne, og i anden omgang vil gøre det nemmere for kunderne at 
forny periodekort. Det er muligt for kunderne i Århus at forny deres periodekort via in-
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ternet. Det forventes, at alle kunder i hele Midtjylland kan bruge webbutikken til at be-
stille og forny periodekort inden årets udgang. På sigt kan webbutikken udvides til at og-
så at tilbyde kunderne fx at bestille klippekort, hvis det vurderes, at der vil være en ef-
terspørgsel efter det.  
  
Kunderne har også brug for, at det er nemt at finde ud af at bruge bussen. Midttrafik har 
derfor fra primo oktober 2009 forøget indsatsen for at gøre takster og rejseregler forstå-
elige for kunderne. Af historiske og tekniske grunde er både rejseregler og takster kom-
plicerede i Midttrafik, men direktionen har etableret en task-force, der skal gøre det 
langt nemmere for kunderne at forstå rejseregler og takster.  
  
Midttrafiks årlige takstændringer har løbende haft til formål også at harmonisere tak-
sterne, og de kommende takster fra januar 2010 er endnu et skridt mod, at der er ens 
takster i hele Midtjylland. Tilsvarende er der efterhånden næsten ingen særlige takster 
tilbage i Midtjylland, hvor der tidligere var særtakster fx i form af såkaldte garderobebil-
letter en række steder. Det er kun få steder, at der nu køres efter andet end enten Midt-
trafik-takst eller gratiskørsel - og de sidste undtagelser forventes at blive fjernet snarest.  
  
Midttrafik tilstræber at få så god dialog med kunderne som muligt. Alle kundehenvendel-
ser bliver håndteret individuelt, og årsager til fx kvalitetsbrist bliver undersøgt. Kunderne 
får svar inden 10 arbejdsdage. Der er indført rejsegaranti for alle kunder i buskørsel, 
handicapkørsel og Midttur - det er et ordning, der signalerer for kunderne, at Midttrafik 
tror på sit eget produkt, og når det så engang i mellem ikke er godt nok, får Midttrafik 
det at vide via den rejsegaranti, kunderne benytter sig af.  
  
Der gennemføres kundeundersøgelser, og kundeundersøgelsen i 2009 blandt brugerne af 
handicapkørsel viste, at 92 % af kunderne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse 
med handicapkørsel, og en række indsatsområder blev fastlagt på baggrund af undersø-
gelse, så tilfredsheden kan stige de kommende år. Der blev lavet kundeundersøgelse for 
buskørslen i 2008 og der laves en ny i 2010.  
  
Midttrafiks hjemmeside er et vigtigt medie til at informere kunderne. En kundeundersø-
gelse blandt brugerne af hjemmesiden viste i august 2008, at gennemsnitligt 93 % af 
kunderne har svaret ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” på de forskellige spørgsmål, der var 
stillet om hjemmesiden. Hjemmesiden har årligt ca. 4 mio. besøgende.  
  
Midttur er blevet etableret som en mulighed for kommunerne til at tilbyde taxakørsel til 
en lav pris for deres borgere. I øjeblikket har 6 kommuner valgt at give tilskud, så kun-
derne kan køre til 7 kr. pr. km.  
  
Midttrafik har i 2009 afprøvet nogle muligheder for, hvordan man kan forbedre bus-
betjeningen i forbindelse med store arrangementer, fx koncerter. Midttrafik arbejder vi-
dere med at lave gode løsninger sammen med kommunerne og koncertarrangørerne, da 
kollektiv bustrafik kan være med til at løfte transportopgaverne ved de store arrange-
menter, og vellykket kørsel ved arrangementerne giver den kollektive trafik et godt om-
dømme.  
  
Mere tilfredse leverandører 
Der er etableret entreprenør- og kvalitetsudvalg, hvor Midttrafik jævnligt mødes med 
vognmændene og chaufførerne for at drøfte forhold, der har betydning for deres mulig-
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hed for at yde kunderne en god service. Kun gennem et godt samarbejde med vogn-
mænd og chauffører kan Midttrafik levere en god service til kunderne.  
  
I 2009 er der gennemført et forsøg med incitament på rute 118 Århus-Randers, hvor 
chauffører og vognmand har fået en række værktøjer til at yde bedre kundeser-
vice. Erfaringerne fra forsøget foreslås nu udbredt til hele Midttrafik, hvilket behandles af 
Bestyrelsen 6. november 2009. Formålet er, at alle vognmænd og chauffører på sigt får 
incitament og værktøjer til at forbedre kundeservicen.  
  
Dagligdagen skal gøres nemmere for busselskaberne. Midttrafik er i løbende dialog med 
vejmyndighederne om bedre fremkommelighed. Midttrafik har nedsat en task-force, der 
skal sikre, at billetteringsudstyr virker og at takster og rejseregler gøres mere simple.  
  
Midttrafik arbejder med at indføre en mere struktureret kvalitetskontrol i busserne og på 
salgsstederne. Det foregår ved såkaldte prøvekøb, hvor en "professionel kunde" gen-
nemfører en typisk rejse eller et typisk køb og i den forbindelse noterer, om kvaliteten 
var som forventet. Hensigten er at bruge et sådant værktøj til generelt at identificere de 
kvalitetsparametre, som der skal forbedres hos de enkelte vognmænd eller i det hele ta-
get.   
  
Vognmændene har i en årrække haft svært ved at tiltrække kvalificerede chauffører. 
Midttrafik har hjulpet dem ved at lave en internetportal, www.chauffor.nu, hvor vogn-
mændene kan opslå stillinger, og der informeres om arbejdet som buschauffør. Midttra-
fik har fokus på at få gjort chaufførjobbet attraktivt. Derfor medvirker Midttrafik også i 
den kampagne, Århus Kommune og Region Midtjylland kører i efteråret 2009 under tit-
len ”Tænk før du råber”, hvor der er fokus på, at brugerne af offentlige ydelser ikke skal 
lade frustrationer gå ud over det personale, de møder i den offentlige service.  
  
Mere tilfredse bestillere 
I dialog med bestillerne er der sket en del harmonisering af kørselstyperne, således at 
der er færre forskellige typer af kørsel. Det bliver nemmere at kommunikere mulighe-
derne med kollektiv trafik til kunderne. Eksempelvis er telekørselsordningerne de sene-
ste år harmoniseret en del, så stadig flere af telekørselsordningerne håndteres via Midt-
trafiks koordinerede kørsel, hvor også handicapkørsel håndteres.  
  
Kommunerne har som vejmyndighed ansvaret for en række opgaver, der understøtter 
den kollektive trafik. Det drejer sig ikke mindst om indretning af stoppesteder og kunde-
faciliteter samt sikring af fremkommelighed for busserne. Det er kommunernes opgave, 
men Midttrafik vil fremover mere aktivt tilbyde rådgivning om indretning af stoppesteder 
og tilvejebringe inden- og udenlandske erfaringer med at forbedre fremkommeligheden 
for busserne, fx i form i af busbaner og prioritering af busserne i signalreguleringer.   
  
Midttrafik har præsteret en effektiviseringsgevinst på 10 % i forhold til de afgivende 
myndigheder på de fælles opgaver om fx markedsføring, it, løn, administration osv. Be-
styrelsen har haft fokus på, at Midttrafik skal kunne holde det budget, der er givet til de 
fælles omkostninger. Trafikstyrelsen gennemførte i 2009 en sammenligning af trafiksel-
skaberne, der viste, at Midttrafik udgifter til fællesomkostninger og administration er la-
vere end de øvrige trafikselskabers set i forhold til driftsomkostningerne. Den væsentlig-
ste del af udgifterne vedrørende kollektiv trafik vedrører dog driftsudgifterne til vogn-
mænd og indtægterne fra billetsalg. Midttrafik har mindre indflydelse på driftsudgifterne 
og indtægterne, men Midttrafik har et ansvar overfor bestillerne for at følge op på disse 
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udgifter samt for at mindske udgifterne ved effektive udbud og køreplanlægning og øge 
indtægterne ved at tiltrække og fastholde kunder.  
  
Opfølgningen på økonomi i Midttrafik i de første år har været præget af, at viden om 
ændringer i forhold til budgettet er fremkommet med en vis forsinkelse. Det skyldes en 
række forhold, men Midttrafik har nu dels fået etableret et grundigt gennemarbejdet 
grundbudget for hver rute, dels fastlagt en hurtigere procedure for opfølgning på nogle 
udvalgte ruter, der er repræsentative for driftsudgifter og indtægter, så en udvikling i 
markedet hurtigere kommer til administrationens kendskab og kan indarbejdes i økono-
miopfølgningen over for Bestyrelsen og bestillerne.  
  
Der gennemføres tællinger på alle ruter hvert år i uge 40. Tallene fra disse tællinger 
bruges aktivt til at rådgive bestillerne om ændringer på ruterne. 
  
Midttrafik har ved sin etablering overtaget det formelle ansvar for en række ruter, der 
reelt set er skolebusser tilrettelagt efter skoleelevernes behov. Kørslen på ruterne bliver 
planlagt efter elevernes bopæl og skolernes ringetider. Da kommunerne har valgt, at en 
række skolebusruter skal være åbne for andre borgere, er det ifølge loven kollektiv trafik 
og skal administreres af Midttrafik. Midttrafik har nu med nogle kommuner indgået en 
samarbejdsaftale, hvor samarbejdet bliver præciseret inden for de økonomiske rammer. 
En sådan aftale indgår Midttrafik gerne med de øvrige kommuner, der har rabatruter.  
  
Et sammenhængende rutenet 
Midttrafik arbejder hele tiden for at skabe et mere sammenhængende rutenet. Eksem-
pler på nogle af de største projekter i 2009 og 2010 er: 

• Trafikplan Randers, hvor hele kommunens kollektive trafik er gennemgået og for-
bedringer er indarbejdet i den kørsel, der træder i kraft i sommeren 2010.  

• Kollektiv trafikplan Århus – et nyt bybusnet og samordning med regionalrutekør-
sel i Århus Kommune, hvilket forventes iværksat i 2011.  

• Gennemgang af lokale ruter og rabatruter og gennemførelse af udbud i Skive 
Kommune, der træder i kraft 2010.  

• Gennemgang af Viborg Bybusser, der formentlig betyder mere effektiv bybuskør-
sel i 2010.  

• Gennemgang af Herning Bybusser og udbud heraf, hvilket medfører mere effektiv 
kørsel i 2010.  

• Ændring af bybus samt muligvis ændringer af lokalruter i Skanderborg Kommune 
– samt udbud med ikrafttrædelse 2010.  

• Etablering af lynbusser Silkeborg–Århus N med ny kontraktform, hvilket forventes 
iværksat 2010.  

• Nyt bybusnet i Horsens og udbud med ikrafttrædelse 2011.  
• Nyt bybusnet i Silkeborg og udbud med ikrafttrædelse 2011. 

Derudover arbejdes der løbende med at forbedre samarbejdet med DSB/Arriva for at 
sikre sammenhæng mellem bus og tog.  
 
Midttrafik gavner miljøet 
Midttrafik vil i 2010 lave en egentlig miljøstrategi. Bestyrelsen har vedtaget, at Midttrafik 
skal have fokus på to overordnede elementer i forbindelse med at gavne miljøet: 

1. nedbringe busserne udledning af CO2, partikler og andre miljøskadende stoffer.  
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2. få flere kunder til at bruge busserne. 

Nedbringelse af bussernes udledning 
Midttrafik medvirker i Region Midtjyllands forsøg med biodiesel, hvor alle regionale bus-
ser i Østjylland og bybusser i Århus kører på biodiesel fra DAKA i Hedensted. Forsøget 
har indtil videre vist sig at være en succes, og busserne har ikke problemer med at køre 
på biodieselen. Midttrafik følger erfaringerne med andre former for alternative brænd-
stoffer og deltager gerne i flere projekter sammen med bestillerne. 
  
I Randers Kommune har Midttrafik i samarbejde med kommunen for første gang i Dan-
mark lavet et udbud af buskørsel, hvori der er incitament for vognmændene til at ned-
bringe dieselforbruget, idet der ud over besparelsen på diesel også vil være en bonus til 
vognmænd, der kan dokumentere mindre brug af diesel end forventet ved den udbudte 
kørsel. Det forventes, at den vindende entreprenør ved udbuddet vil få en større bonus 
udbetalt i kontraktperioden, idet der forventes anvendt busser, der udleder mindre end 
andre busser vil have gjort.  
  
Flere kunder i busserne gavner miljøet 
Midttrafik har iværksat kampagnen "verdensredder.nu", der har til formål at gøre op-
mærksom på den kollektive trafiks miljøfordele. Ikke mange danskere tænker på den 
kollektive trafik som noget af det vigtigste, den enkelte dansker kan gøre for at forbedre 
miljøet. Midttrafik ønsker at hæve danskernes bevidsthed om den kollektive trafiks mil-
jøfordele. Det sker bl.a. ved faktuel information om, hvor meget CO2 man sparer ved at 
vælge bus frem for bil. Målgruppen er især de unge, da det forventes, at de ofte allerede 
er kunder i busserne, og kampagnen derfor vil fastholde dem i busserne længere tid end 
de ellers ville. Metoderne er bl.a. en hjemmeside, hvor brugerne kan oprette profiler og 
fortælle om deres indsats for miljøet, og der aflægges besøg på rutebilstationer, ung-
domsuddannelser osv. i hele regionen.  
  
Information og markedsføring af den kollektive trafiks miljøfordele vil være et centralt 
element i Midttrafiks markedsføring de kommende år, og Midttrafik ved bl.a. fra erfarin-
ger i Sverige, at det er muligt at gøre borgerne meget bevidste om, at kollektiv trafik er 
det miljørigtige valg. I Sverige har man samtidig formået at vende udviklingen og få fle-
re kunder i busserne. Midttrafik tror på, at budskabet om sammenhængen mellem miljø 
og kollektiv trafik sammen med større investeringer og forbedring af produktet har væ-
ret med til at vende udviklingen i Sverige, og at det samme kan lade sig gøre i Danmark, 
hvis Midttrafik og bestillerne vil.  
  

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan 2009-2011 tages til efterret-
ning. 

Bilag 

• notat tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan 2009-2011. 
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5. Orientering om resultatet af bestillertilfredshedsundersø-
gelsen 

Resumé 

Midttrafik har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt bestillerne. Resultaterne 
præsenteres, og Direktionen peger på de væsentligste indsatsområder for at forbedre til-
fredsheden. 

Sagsfremstilling 

Et af Midttrafiks overordnede mål i Strategiplan 2009-2011 er tilfredse bestillere. Bestil-
lertilfredsheden måles ved en undersøgelse. Den første undersøgelse af de 19 kommu-
ners og regionens tilfredshed med Midttrafik blev gennemført i oktober 2009. 
  
Undersøgelsen blev udført af et analysebureau som foretog telefoninterviews. Undersø-
gelsen behandlede både bestillertilfredshed på buskørsel og på handicapkørsel. Tilfreds-
heden med øvrige opgaver, som fx patientkørsel, letbane m.v. blev ikke undersøgt. For-
ud for undersøgelsen fik kontaktpersonerne spørgsmålene tilsendt, og et par dage efter 
blev de ringet op af analysebureauet.  Svarprocenten var på buskørsel 100 % (20 ud af 
20 deltagere) og for handicapkørsel var svarprocenten 95 % (18 ud af 19 deltagere).  
  
Resultat af undersøgelsen  

./. I vedlagte rapport for bestillertilfredshedsundersøgelsen 2009 er analysefirmaets 
afrapportering af undersøgelsen og i vedlagte notat vedrørende bestillertilfredshedsun-
dersøgelsen 2009 gennemgår Direktionen resultatet og udpeger de væsentligste ind-
satsområder.  
  
Den overordnede konklusion af bestillertilfredshedsundersøgelsen er, at 19 ud af 20 be-
stillere vedrørende buskørsel er tilfredse eller meget tilfredse samlet set med samarbej-
det med Midttrafik. I forhold til handicapkørsel er samtlige bestillere tilfredse eller meget 
tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. På langt de fleste emner, der spør-
ges til i tilfredshedsundersøgelsen, et det et fåtal af bestillerne, der er utilfredse eller 
meget utilfredse. Der er dog nogle besvarelser, der viser, at Midttrafik skal gøre det bed-
re.  
  
Økonomi 
Midttrafik har ansvaret for at sikre god økonomistyring af både buskørsel og handicap-
kørsel, herunder at sikre bestillerne materiale vedrørende økonomi af en god kvalitet og 
med den rette timing. Midttrafik skal kunne give bestillerne sparring og rådgivning og 
stille fornøden information til rådighed. Sparring omkring takster er et område, hvor 
Midttrafiks bestyrelse har takstkompetencen, men nogle bestillere har særtakster, som 
Midttrafik rådgiver om – og en række bestillere har forventning om at blive hørt.  
  
Resultatet af bestillerundersøgelsen viser klart, at Midttrafik ikke på tilfredsstillende vis 
leverer det, som bestillerne forventer. Eksempelvis er 9 ud af 20 bestillere utilfredse eller 
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meget utilfredse med kvaliteten af det materiale Midttrafik sender ud vedrørende øko-
nomi fx vedr. budget, regnskab og rapportering. Utilfredsheden er især markant på bu-
sområdet, men på handicapkørsel er kvaliteten af materialet og sparringen heller ikke 
tilfredsstillende.  
  
Direktionen har på baggrund af resultaterne iværksat en plan, der skal sikre, at 
der inden årets udgang er sikkerhed for, at bestillerne fremover får relevant, aktuel in-
formation og god rådgivning. 
  
Køreplanlægning 
Midttrafik har ansvaret for at rådgive bestillerne om forhold vedrørende kollektiv trafik, 
så bestillerne kan træffe beslutning om serviceniveau, og Midttrafik kan lave køreplan-
lægningen (undtaget Århus Kommune). Midttrafik har ansvaret for at sikre sammen-
hæng i den kollektive trafik på tværs af bestillerne.  
  
Resultaterne viser, at der generelt er høj tilfredshed. 3 ud af 20 bestillere er utilfredse 
med køreplanprocessen (Ikast-Brande, Syddjurs og Samsø kommuner) og inddragelse af 
bestillernes ønsker i køreplanlægningen (Herning og Lemvig kommuner og regionen).  
Midttrafik vil tage emnerne op i Fagligt Forum, hvor sagsbehandlere ved bestillerne er 
repræsenteret for at fastlægge deres ønsker til en bedre køreplanlægningsproces og 
bedre inddragelse af bestillerne. En nærmere gennemgang af besvarelser giver også an-
ledning til, at samarbejdet skal drøftes med enkelte bestillere, da det fx bør drøftes 
nærmere med Region Midtjylland, hvad årsagen er til, at de er utilfredse med inddragel-
se af bestillernes ønsker i køreplanlægningen, i det der de seneste år er brugt rigtig 
mange ressourcer på at drøfte regionens egne forslag til effektiviseringer og lave alter-
native forslag. Samme emne skal tages op direkte med Herning Kommune, da arbejdet 
med område planen for kommunen efter Midttrafiks vurdering er foregået effektivt i 
nært samspil med kommunen.  
  
Midttrafik har netop lavet en ny model for at samarbejde med kommunerne om de åbne 
skolebusruter. Tilfredsheden med de nye samarbejdsaftaler kan ikke aflæses af undersø-
gelsen, men administrationen har tillid til, at det vil være medvirkende til at øge tilfreds-
heden med arbejdsfordelingen mellem Midttrafik og bestillerne. 
  
Udbud og Kontrakter  
Midttrafik har ansvaret for at udbyde buskørslen og indgå kontrakter med vognmænde-
ne. I forbindelse med udbud og evt. forlængelse af kontrakter, er det Midttrafiks opgave 
at rådgive bestillerne, så kontrakterne afspejler bestillernes ønsker til serviceniveau.  
  
Andelen af ved-ikke er høj, fordi der ikke har været udbud i de pågældende kommuner. 
De få, der er utilfredse, undersøges.    
  
Markedsføring 
Markedsføring kan inddeles i fire kategorier. Generel markedsføring som omfatter pro-
duktion og tryk af køreplaner, vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside, rejsegaranti, 
kuverter, information til busselskaberne mv. På trods af rationaliseringer udgør den ge-
nerelle markedsføring fortsat ca. 70 % af markedsføringsbudgettet.  Til omdømme- og 
produktmarkedsføring råder Midttrafik over ca. 3 mio. kr. svarende til 30 % af markeds-
føringsbudgettet. Dette sætter grænser for, hvor mange aktiviteter der kan gennemføres 
inden for denne kategori. Den sidste kategori inden for markedsføring er den lokale mar-
kedsføring, hvor bestillerne i henhold til samarbejdsaftalen, selv står for initiativ og fi-
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nansiering. Trafikstyrelsens sammenlignende analyse af trafikselskabernes udgifter til 
fællesopgaver viser, at Midttrafiks udgifter til markedsføring er lav i forhold til kørsels-
omfanget sammenlignet med øvrige trafikselskaber.    
  
På produktmarkedsføringen er 4 bestillere ud af 20 utilfredse eller meget utilfredse (Her-
ning, Silkeborg og Århus kommuner samt regionen). På information til bestillerne via ex-
tranet er 3 bestillere utilfredse eller meget utilfredse (Silkeborg, Århus og Lemvig kom-
muner) – 10 kommuner bruger slet ikke ekstranettet. I Fagligt Forum vil der blive en 
drøftelse af, hvad bestillerne forventer inden for disse områder. Ligesom Midttrafik vil 
forsøge at skabe fælles forståelse for, hvad der er muligt, inden for de økonomiske 
rammer, Midttrafik har til rådighed. 
  
Midttrafik vil udarbejde forslag til lokal markedsføring, som bestillerne kan iværksætte 
ved egen finansiering. Den lokale markedsføring kan tilgodese bestillernes ønske om 
mere lokal produktmarkedsføring.   
  
Resultaterne af bestillertilfredshedsundersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfreds-
hed med hjemmesiden, hvilket undersøgelser blandt brugerne bekræfter, hvor 93 % er 
tilfredse. 2 kommuner (Holstebro og Samsø) har udtrykt utilfredshed med hjemmesiden, 
og de vil blive bedt om konkrete forslag til forbedringer af hjemmesiden. Silkeborg 
Kommune har foreslået at fremme en internetbutik, hvilket har været under forberedelse 
længe og vil blive åbnet inden udgangen af 2009.  
  
Nogle af de forslag, der stilles, er allerede indarbejdet i Strategiplanen – fx at udvikle og 
gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Andre forslag som at synliggøre bestillerne på 
busserne er i direkte modstrid med den hidtidige holdning i Bestyrelsen, og administrati-
onen vil ikke arbejde for det. 
  
Drift og kundeservice 
Midttrafik har ansvaret for at sikre, at den kørsel, som bestillerne betaler for også gen-
nemføres, og at kunderne får den ønskede service, herunder at de informeres, når kørs-
len ikke gennemføres som planlagt. Da Midttrafik benytter sig af private vognmænd til 
både bus- og taxakørsel, er Midttrafiks opgave med at sikre stabil drift at sikre et godt 
samarbejde og dialog med leverandørerne, samt forebygge driftsforstyrrelser ved et 
godt samarbejde med vejmyndighederne. Når kunderne henvender sig til Midttrafik eller 
et af salgsstederne/rutebilstationerne, er det vigtigt, at de får en god service. Midttrafik 
skal sikre, at bestillerne får kendskab til kundernes tilfredshed og karakteren af kunde-
henvendelser på de ruter, som bestillerne har ansvaret for. Desuden udfører Midttrafik 
nogle serviceopgaver for nogle bestillere fx ved at udstede kort til skoleelever og lave 
særlig kørsel ved arrangementer (store koncerter osv.).  
  
I forhold til handicapkørslen er der også behov for, at Midttrafik håndterer forstyrrelser i 
driften, så kunderne ikke lades i stikken og orienterer bestillerne om omfanget og karak-
teren af kundehenvendelser. Derudover er servicen for den enkelte kunde mere indivi-
duel tilpasset, hvilket nogle bemærkninger om trappetjener og mere fleksibilitet i forhold 
til at hente kunden i boligen, viser.  
  
Resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen viser, at tilfredsheden generelt er høj. Et min-
dre antal utilfredse med håndteringen af kundehenvendelser vil blive taget op i Fagligt 
Forum for at få konkrete eksempler på tilfælde , hvor Midttrafik ikke på tilfredsstillende 
vis skulle have håndteret kun de henvendelser. Midttrafiks administration er enig i beho-
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vet for at lave statistik over kun de henvendelser fordelt på bestillere. Den første rapport 
vil blive udarbejdet inden årets udgang.  
  
Kommunerne har ansvaret for at sikre at veje og stoppesteder er tilgængelige. Medar-
bejderne ved bestillerne kan hjælpe bustrafikken ved at lægge pres på vejafdelingerne 
for få bedre forhold for busserne.  
  
Handicapkørsel 
Midttrafik opgave er at sikre, at de fysisk handicappede, der ikke kan bruge busser, kan 
køres med taxa eller minibus i stedet, hvis kommunen har visiteret kunden til det. Derfor 
skal Midttrafik have et godt samarbejde med kommunerne om visiteringen, løbende ha-
ve en god dialog med kommunerne, sikre information til kunderne og dokumentere bru-
gen af og kvalitetsbrist i handicapkørsel. 
  
Resultaterne viser, at samarbejdet om visiteringer foregår tilfredsstillende. Midttrafiks 
svartid har også generelt høj tilfredshed. 2 kommuner (Samsø og Århus) har udtrykt 
utilfredshed med informationen om handicapkørsel, og andre har i bemærkningerne 
nævnt, at de bør blive opdateret. Midttrafik vil gennemgå materialet bl.a. ved at lade 
brugere kommentere dette, og sikre at alle bestillere har de senest nye materialer. Der 
vil desuden blive lavet en procedure for at sikre, at nye brugere senest 2 uger efter visi-
tation modtager velkomstbrev.  
  
Tilfredsheden er lavest med dokumentationen for den udførte kørsel (3 kommuner: 
Lemvig, Silkeborg og Århus kommuner), og flere af bemærkningerne vedrører også det-
te. Det vil derfor blive drøftet med bestillerne, om den manglende tilfredshed skyldes 
kvaliteten/overskueligheden, timingen, kendskabet til besparelserne ved koordineret 
kørsel eller andre forhold omkring dokumentationen. Når den nærmere baggrund for 
utilfredsheden kendes, vil der blive sikret en dokumentation, som bestillerne ønsker – 
dog således, at formen er ens for alle bestillere for at sikre effektiv opgaveløsning i Midt-
trafik.  
  
Bemærkningerne tyder også på, at Midttrafik skal være bedre til at rådgive bestillerne 
om serviceniveau, fx i forbindelse med tilkøb af serviceydelser. Midttrafik vil tage kontakt 
til de konkrete kommuner og sikre, at der gives den fornødne rådgivning. Fremadrettet 
vil der være mere fokus på, at al rådgivning i forbindelse med handicapkør-
sel/koordineret kørsel afsluttes med en fælles evaluering for at sikre, at bestilleren har 
fået den rådgivning, der ønskedes. 
  
Generelt 
Midttrafik ønsker at være en god samarbejdspartner for bestillerne, hvilket blandt forud-
sætter, at der er god kontakt mellem bestilleren og kontaktpersonerne i Midttrafik, at 
Midttrafik overholder tidsfrister og kan dokumentere de forhold, bestillerne måtte have 
brug for.   
  
Resultaterne viser, at Midttrafik kan gøre det bedre med at sikre kendskabet til rette 
kontaktperson. Det at kunne komme i kontakt med kontaktpersonen kan også forbedres, 
og Midttrafik har løbende fokus på, at servicemålene for besvarelse af breve/mails (højst 
10 arbejdsdage i 2009, 7 arbejdsdage i 2010) og besvarelse af telefoner (skal tages eller 
viderestilles) bliver overholdt. Der indføres telefonstatistik for ubesvarede opkald inden 
udgangen af 2009, og der vil også blive indført stikprøvekontrol. Midttrafiks ledelse hører 
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gerne konkrete eksempler på, at henvendelser til Midttrafik ikke er blevet besvaret – le-
delsen vil altid følge op på sådanne eksempler.  
  
Samarbejdet med kontaktpersonen vurderes tilfredsstillende for alle bestillere undtagen 
Århus Kommune, hvilket vil blive taget op. Alle bestillere er tilfredse eller meget tilfredse 
med Midttrafiks evne til at overholde tidsfrister. Dog bemærker Struer Kommune, at det 
bliver meget ekstra arbejde, når man skal gennem Midttrafiks godkendelser – det vil bli-
ve drøftet med kommunen, hvilke konkrete tilfælde der tænkes på. 
  
De største udfordringer er Midttrafiks evne til at fremskaffe dokumentation på bestiller-
nes opfordring og rådgive om udvikling af den kollektive trafik. 7 bestillere er utilfredse 
eller meget utilfredse med evnen til at fremskaffe dokumentation (Herning, Holstebro, 
Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Århus kommuner samt regionen). Midttrafik vil 
tage det op i Fagligt Forum, hvilke forventninger bestillerne har til Midttrafiks fremskaf-
felse af dokumentation, og Midttrafik kan forbedre dette område. 
  
4 bestillere (Favrskov, Herning, Ringkøbing-Skjern og Syddjurs kommuner) er utilfredse 
og 2 bestillere (Lemvig Kommune og Region Midtjylland) er meget utilfredse med Midt-
trafiks rådgivning vedrørende udvikling af den kollektive trafik. Midttrafik er uforstående 
over for de to meget utilfredse bestillere, da Lemvig Kommune tidligere har givet udtryk 
for tilfredshed med de forbedringer, der blev gennemført i kommunen i 2007, og Region 
Midtjylland har fået mange konkrete forslag til, hvordan den kollektive trafik kan udvik-
les inden for de økonomiske rammer, regionen stiller til rådighed, hvilket i praksis har 
betydet en række forslag til effektiviseringer, hvor det rammer færrest mulige kunder og 
hvor kan fås mere kollektiv trafik for pengene; det har bl.a. medført en ny pendlerrute 
fra Hammel til Århus, og et forslag til mere effektiv kollektiv trafik på hele Djursland. 
Midttrafik vil tage kontakt til de to bestillere for at få uddybet utilfredsheden nærmere. 
  
Den samlede tilfreds med det daglige samarbejde med Midttrafik er generelt høj. En en-
kelt (Århus Kommune) er utilfreds med samarbejdet om buskørsel, men ellers er alle til-
fredse eller meget tilfredse.  
  
Direktionens initiativer på baggrund af bestillertilfredshedsundersøgelsen 
Midttrafiks bestyrelse vedtog 20. marts 2009 Midttrafiks mål i strategiplanen og beslut-
tede blandt andet, at Midttrafiks overordnede mål for at få mere tilfredse bestillere er, at 
der gennemføres en bestillertilfredshedsundersøgelse i 2009, og tilfredsheden skal være 
steget med 10 % i 2011. Nogle af de emner, der spørges til, kan næppe få ret meget 
højere tilfredshed, mens andre oplagt skal forbedres.  
  
Direktionen vurderer, at den samlede tilfredshed vil blive forbedret ved at forbedre de 
økonomiske styringsværktøjer, bestillerne tilbydes. Dette vil ske inden årsskiftet, og for-
ventes at medføre højere tilfredshed allerede i starten af 2010. De øvrige tiltag, Direkti-
onen har beskrevet ovenfor, vil også medvirke til en højere tilfredshed.    

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

• rapport for bestillertilfredshedsundersøgelsen 2009 
• notat vedrørende bestillertilfredshedsundersøgelsen 2009 
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6. Orientering om valg af nyt repræsentantskab og bestyrel-
se efter regionsråds- og kommunalvalget 17. november 2009 

Resumé 

Administrationen orienterer om den proces, der gennemføres med henblik på at afholde 
konstituerende møde i Midttrafiks repræsentantskab 15. januar 2010 og efterfølgende 
konstituering af Bestyrelsen. Desuden orienteres om foreløbig mødeplan for 2010. 

Sagsfremstilling 

Tidsplan for konstitution af nyt repræsentantskab og bestyrelse 
Midttrafiks nuværende bestyrelse og repræsentantskab er valgt for indeværende valgpe-
riode. Der vælges en ny bestyrelse på baggrund af regionsråds- og kommunalvalget 17. 
november 2009. Midttrafik har hidtil planlagt, at der skulle være konstituerende møde i 
Repræsentantskabet og Bestyrelsen 18. december 2009. Det er dog således, at kommu-
ner og region kan konstituere sig frem til 15. december 2009, hvilket kan betyde, at 
medlemmer af repræsentantskabet ikke kan deltage i repræsentantskabsmødet med så 
kort varsel.  
  
Konstituerende møde i Repræsentantskabet skal jævnfør forretningsordenens § 3 afhol-
des senest 60 dage efter valget, hvilket er 16. januar 2010. Ifølge vedtægternes § 10 
stk. 2 skal møder i Repræsentantskabet indkaldes med fire ugers varsel med angivelse 
af foreløbig dagsorden.  
  
Derfor har Bestyrelsen på sit møde 14. august 2009 besluttet, at konstituerende møde i 
Repræsentantskabet finder sted 15. januar 2010 i Århus, og at mødet indkaldes med fire 
ugers varsel 18. december 2009. Umiddelbart efter det konstituerende møde i Repræ-
sentantskabet afholdes konstituerende møde i Bestyrelsen.  
  
Den nuværende bestyrelses funktionsperiode varer til nyvalg har fundet sted 15. januar 
2010, og mødet Repræsentantskabet 15. januar 2010 vil blive ledet af den nuværende 
bestyrelsesformand.  
  
Udpegning af repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
Da der er kort tid fra slutfristen for konstituering i kommunerne og regionen til Midttrafik 
skal indkalde til repræsentantskabsmøde, vil Midttrafiks nuværende bestyrelsesformand 
snarest efter repræsentantskabsmødet 6. november 2009 sende et brev til samtlige 
kommuner og regionen med en kortfattet opsummering af arbejde t i Midttrafik og en 
opfordring til at udpege repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter ved den kom-
mende konstituering. Region Midtjylland og Århus Kommune udpeger medlemmer direk-
te til bestyrelsen og suppleanter for disse.  
  
Der orienteres også om, at de valgte repræsentanter skal meddeles Midttrafik senest 16. 
december 2009, og at der vil blive indkaldt til konstituerende møder i repræsentantskab 
og bestyrelse 15. januar 2010.  
  
Desuden orienteres der om den foreløbige mødeplan for 2010.  
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Konstitution af Repræsentantskabet og Bestyrelsen 
På det konstituerende møde i Repræsentantskabet skal Repræsentantskabet udpege 6 
kommunale medlemmer af Bestyrelsen. Desuden skal forretningsordenen for Midttrafiks 
repræsentantskab godkendes. Derudover vil der være udarbejdet materiale til repræsen-
tantskabsmedlemmerne, hvor de introduceres til Midttrafik. 
   
På det konstituerende møde i Bestyrelsen skal Bestyrelsen vælge formand og næstfor-
mænd. Desuden skal forretningsordenen for Midttrafiks bestyrelse godkendes. Derud-
over skal der vedtages mødeplan for 2010. 
  
Mødeplan for 2010 
Midttrafik har de seneste år erfaret, at det kan være svært at finde datoer til mødeafhol-
delse, hvor medlemmerne af Bestyrelsen og Repræsentantskabet ikke er optaget af mø-
der i andre bestyrelser for især forsyningsvirksomheder eller i KL og Danske Regio-
ner. Bestyrelsen har derfor godkendt en foreløbig mødekalender for 2010, som kan med 
deles de øvrige forsyningsvirksomheder, og som forelægges den nyvalgte bestyrelse ved 
sin konstituering. 
  
Den foreløbige mødekalender er koordineret med nogle forsyningsvirksomheder, hvor 
der tidligere har været personsammenfald i de politisk valgte organer. Det drejer sig om 
Renosam, Danva, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme. Desuden er der taget højde for 
KL's og Danske Regioners årsmøder, og tidsterminer for kendte udbud af buskørsel er 
indarbejdet, så Bestyrelsen kan vælge tilbud i rette tid til at kontrakter kan indgås som 
planlagt.  
  
Mødekalenderen er udarbejdet efter samme principper som tidligere år, i det der afhol-
des bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden og der afholdes to møder i Repræsen-
tantskabet som hidtil - et forårsmøde hvor regnskab for foregående år og budgettemaer 
for kommende år drøftes, og et efterårsmøde, hvor byrdefordeling godkendes og aktivi-
teter for kommen de år drøftes. Møderne afholdes fredag formiddage, dog således at 
møder i Bestyrelsen afholdes om eftermiddagen i umiddelbar forlængelse af møder i Re-
præsentantskabet. Den geografiske placering af møderne besluttes af den nyvalgte Be-
styrelse. 
  
Den foreløbige mødekalender er som følger: 

15. januar 2010, konstituerende møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen, af-
holdes i Århus  
12. februar 2010, møde i Bestyrelsen  
12. marts 2010, møde i Bestyrelsen  
16. april 2010, møde i Bestyrelsen  
21. maj 2010, møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen  
18. juni 2010, møde i Bestyrelsen  
13. august 2010, møde i Bestyrelsen  
10. september 2010, møde i Bestyrelsen  
5. november 2010, møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen  
17. december 2010, møde i Bestyrelsen. 

  
De første møder i Bestyrelsen vil have temaer om den kollektive trafik. Bestyrelsen vil 
desuden blive foreslået en studietur og et strategiseminar i løbet af foråret 2010. 
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Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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7. Temadrøftelse om erfaringerne fra de første år i Midttrafik 

Resumé 

Bestyrelsen ønsker at drøfte, hvad erfaringerne har været med at være politisk valgt re-
præsentant i forhold til Midttrafik. Drøftelsen skal sikre et godt grundlag for det nye re-
præsentantskabs virke. 

Sagsfremstilling 

Repræsentantskabet for Midttrafik har siden sin dannelse 1. januar 2007 afholdt 1 kon-
stituerende møde i januar 2007 samt 6 ordinære repræsentantskabsmøder inklusive 
mødet 6. november 2009 - et hvert forår og efterår. Derudover har alle medlemmer af 
repræsentantskabet været indbudt til et temamøde om regionens ønsker om besparelser 
i maj 2008.  
  
Ifølge loven og Midttrafiks vedtægter, er Repræsentantskabets rolle at godkende byrde-
fordelingen for det kommende års budget. Bestyrelsen i Midttrafik har derudover ønsket 
at inddrage Repræsentantskabet i drøftelser af væsentlige områder i Midttrafik, fx at for-
bedre den kollektive trafik, indførelse af Rejsekortet, Strategiplan 2009-2011 og forbed-
ring af samarbejdet mellem Midttrafik og bestillerne. 
  
Bestyrelsen ønsker, at Repræsentantskabet drøfter, hvordan Repræsentantskabet vurde-
rer sin rolle i den første valgperiode. Temadrøftelsen skal blandt andet omfatte: 

 har Repræsentantskabet drøftet de rette emner?  
 har samarbejdet mellem Bestyrelse, Repræsentantskab og bestillere været godt 

nok?  
 hvordan kan Repræsentantskabet være med til at styrke den kollektive trafik 

fremover? 

Repræsentantskabets status for det hidtidige arbejde vil blive brugt til at sikre et godt 
grundlag for det nye repræsentantskabs virke.  
  
Tilbageblik 
Til orientering gengives overskrifterne fra de første fem ordinære møder i Repræsentant-
skabet: 
  
20. april 2007: 

 Formandens beretning for de første 100 dage med Midttrafik  
 Temadrøftelse om økonomi og byrdefordeling  
 Midttrafiks vision om flere og mere tilfredse kunder 
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26. oktober 2007: 

 Godkendelse af byrdefordeling af fællesbudget 2008  
 Midttrafiks muligheder for at skabe effektiviseringer, besparelser og forbedringer i 

den kollektive trafik  
 Evaluering af det hidtidige samarbejde mellem kommunerne, Regionen og Midt-

trafik  
 Temaer for det kommende års arbejde  
 Revideret tidsplan for beslutningsproces og økonomiske forpligtelser for Midttrafik 

vedrørende tilslutning til Rejsekortsystemet 

  
23. maj 2008: 

 Regnskab 2007 for Midttrafik  
 Udfordringer, rammebetingelser og handlemuligheder for Midttrafik og den kollek-

tive trafik  
 Trafikplan for Midttrafik 2008-2012  
 Temaer og tidsplan for budget 2009 

  
24. oktober 2008: 

 Midttrafiks budget 2009  
 Byrdefordeling af budget 2009  
 Udviklingsmulighederne i den kollektive trafik  
 Status for Midttrafiks trafikplan 2008 - 2012  
 Samarbejde mellem Midttrafik og bestillerne 

  
17. april 2009: 

 Bestyrelsesformandens beretning for 2008  
 Præsentation af Midttrafiks Strategiplan 2009-2011  
 Den statslige trafikaftale (En Grøn Transportpolitik) og de muligheder, den giver 

Midttrafik  
 Betjeningsmuligheder med Midttur  
 Status for beslutning om rejsekortet  
 Orientering om forventet regnskab 2008  
 Status for budget 2009  
 Temaer og tidsplan for budget 2010  
 Orientering om status vedrørende effektivisering af det regionale rutenet 

Direktøren indstiller, 

at Repræsentantskabet gør status for det hidtidige virke med henblik på at sikre et 
godt grundlag for det nye repræsentantskab. 
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8. Eventuelt 

  
 
 
 
 


