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1-00-1-19 

1. Covid-19 konsekvenser for likviditet og forudsætningen 
for budget 2020 Byrdefordeling af resultatet der følger af 
Midttrafiks finanspolitik 

Direktøren indstiller, 

  

• At Aarhus Kommune og Region Midtjylland via opsparede puljemidler i Midttrafik 
umiddelbart bidrager med likviditet til betaling af Aarhus Letbane i maj og juni 
måned. 

• Den foreslåede tillægsbevilling til vedtaget budget for 2020 godkendes med 
opkrævning fra juni måned. 

• Opkrævningen af a conto-betaling for tillægsbevillingen sker gradvist svarende til 
de manglende billetindtægter 

• Der laves opfølgende status på likviditet, statslig kompensation og nettoudgifter 
senest parallelt med forventet regnskab for 2. kvartal, herunder gives en 
opfølgning for administrationsomkostninger i Trafikselskabet. 

• At der indenfor disse rammer, administrativt kan laves en særskilt aftale med 
regionen om overførsel af likviditet til Midttrafik  

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget med en ændring: 
  

• Aarhus Kommune og Region Midtjylland bidrager via opsparede puljemidler i 
Midttrafik umiddelbart med likviditet til betaling af Aarhus Letbane i maj og juni 
måned. 

• Den foreslåede tillægsbevilling til vedtaget budget for 2020 blev godkendt med 
opkrævning fra juni måned. 

• Opkrævningen af a conto-betaling for tillægsbevillingen sker gradvist svarende til 
de manglende billetindtægter. 

• Der laves opfølgende status på likviditet, statslig kompensation og nettoudgifter 
senest parallelt med forventet regnskab for 2. kvartal, herunder gives en 
opfølgning for administrationsomkostninger i Trafikselskabet. 

• At der indenfor disse rammer, administrativt kan laves en særskilt aftale med 
regionen om overførsel af likviditet til Midttrafik. 

• Administrativt kan der laves en særskilt aftale med regionen om 
likviditetsbetaling, således at Region Midtjylland når 2020 er omme, har 
bidraget på lige fod med de øvrige ejere. 
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Bilag 

• Bilag 1 - Covid-19 bestillerfordeling af tillægsbevilling 
• Bilag 2 - Corona opgørelse - Midttrafik - redigeret 230420 
• Bilag 3 - Notat fra TID om øgede udgifter og lavere indtægter i trafikselskaberne 
• Bilag 4 - d-Midttrafik-Notat vedrørende tillægsbevilling 
• Bilag 5 - Midttrafik Notat vedrørende tillægsbevilling Covid-19 pandemien 
• Bilag 6 - Midttrafik likviditet 24042020 
• Bilag 7 - EY kommentarer på brev fra Region Midtjylland 
• Bilag 8 - Holst kommentarer på brev fra Region Midtjylland 
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