
 
 

 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

10.10.2019 6.6.3-07881-2019 Lis M. Møller lmm@midttrafik 87408280 

   
 Referat fra Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-

punkt 

 

10. oktober 2019 kl. 09.30 

 

Sted Midttrafik 

 

Mødedel-

tagere 

 

Allan Mørup, Bulent Karakoc, Richard Motzfeldt, Tom Riis Jensen, Trine Wollenberg, 

Frank Christensen, Jan Ingebrigtsen, Lis M. Møller 

Afbud Monica Bunch Christensen 

 

Dagsor-

den 

Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Et aktivt kontaktudvalg 

3. Status på Midttrafiks drift 

4. Kommende udbud Flextrafik 

5. Flexbus 

6. Eventuelt. 

 

1.  Velkomst v/Frank Christensen 

 

Frank bød velkommen til det nye Kontaktudvalg. 

Midttrafik valgte i starten af 2019, at nedlægge det gamle Kontaktudvalg på bag-

grund af de ændringer der var sket i branchen til dels på grund af den nye taxalov. 

Ændringerne medførte, at de medlemmer der på det tidspunkt sad i Kontaktudval-

get, ikke på samme måde havde den samme berøring med branchen som tidligere 

og derfor besluttede Midttrafik at nytænke Kontaktudvalget. 

Kontaktudvalget er vigtigt for Midttrafik og dialogen med branchen er vigtig, så vi 

sammen kan skabe løsninger til gavn for Midttrafiks kunder, bestillere og leveran-

dører. 

 

Frank orienterede om Midttrafiks strategiplan 2017 – 2020 og fortalte om Flextrafik 

ved Midttrafik – herunder antal ture på årsbasis fordelt på de enkelte kørselstyper, 

antal leverandører under de 2 udbud, resultat af seneste tilfredshedsundersøgelser 

for leverandører og patienter, bemanding og arbejdsopgaver i Driftscentret, og af-

delingens arbejde med målstyring. 

 

Trine Wollenberg (herefter TW) fortalte at Dansk Persontransport har modtaget en 

del henvendelser fra medlemmer der ikke synes at BAB-kurserne er gode nok. På 

en del af kurserne er der ikke tid eller mulighed for at prøve det indlærte i praksis, 

selvom det er en del af kurset.  

 

Bulent Karakoc (herefter BK) var enig. Beretter at en del af de chauffører/underle-

verandører de har haft på kursus Befordring af bevægelseshæmmede, ikke har 

prøvet at bruge en trappemaskine i praksis 

 

Tom Riis (herefter TR) havde et ønske om at de 3 trafikselskaber i udbudssamar-

bejdet blev enige om at stille de samme kursuskrav chauffører/vognmænd.  
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2.  Et aktivt Kontaktudvalg v/Frank Christensen 

 

Frank gennemgik kort kommissorie for Kontaktudvalget.  

 

Formål  

- at skabe et forum for dialog mellem repræsentanter fra branchen og Midttrafik   

- at arbejde overordnet med nye tiltag indenfor branchen til gavn for Midttrafiks   

   kunder, leverandører og ejere.   

- Dialog omkring nye tiltag og nuværende løsninger.   

- At sikre den gode dialog mellem Midttrafik og leverandørerne. 

 

Opgaver  

Kontaktudvalget giver input til udviklingsønsker indenfor flextrafikken samt fremfø-

rer emner som branchen generelt oplever.  

Som medlem af kontaktudvalget er man forpligtiget til at afdække emner for de 

grupper af leverandører, som udvalget repræsenterer. Ligeledes er det en forpligti-

gelse, at sørge for videreformidling af emner til de respektive foreningers medlem-

mer, som bliver drøftet/vendt på kontaktudvalgsmøderne.   

  

Afgrænsning 

Kontaktudvalget har ingen beslutningskompetence. I de sager der forelægges 

Midttrafiks bestyrelse til beslutning/orientering, refereres loyalt som en del af ind-

stillingen/beslutningsgrundlaget.  

Der behandles sager af generel interesse – ikke enkeltsager  

 

Deltagere 

3-4 repræsentanter fra Dansk Persontransport 

2 repræsentanter fra garantivognsleverandører 

1 repræsentant fra præhospitalet Region Midtjylland  

Midttrafik kan, hvis særlige forhold taler herfor, løbende indbyde øvrige repræsen-

tanter fra branchen til at deltage i kontaktudvalgsmøderne. Dette sker efter høring 

blandt kontaktudvalgets medlemmer.  

  

Sekretariatsbetjening  

Midttrafik yder sekretariatsbistand til forummet, og afholder møderne.  

   

Valg af repræsentanter  

Brancheorganisationerne vælger selv de repræsentanter, som skal deltage i Midt-

trafiks kontaktudvalg for flextrafik.  

   

Arbejdsform  

Midttrafik udsender forespørgsel til kontaktudvalget vedr. Dagsordenspunkter nor-

malt 2 uger før mødet. Midttrafik udsender dagsorden, skriver og rundsender refe-

rat til gruppen.  

  

Der afholdes som minimum 2 møder pr. år. 

 

 

Midttrafik vil med det nye Kontaktudvalg at skabe tættere relationer til branchen 

samt Midttrafik største leverandører og derved at udbygge det gode samarbejde.  

 

Midttrafik ønsker et aktivt kontaktudvalg som bindeled mellem branchen og Midt-

trafik og som aktivt viderebringer informationer til og fra Midttrafik til gavn for 

både branchen og Midttrafik. 
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Hvilke tiltag finder I nødvendige, for at sikre at målet med et mere aktivt kontakt-

udvalg opnås – og hvordan kan Midttrafik bidrage? 

 

Midttrafik ønsker et fast punkt på de kommende møder hvor medlemmerne fortæl-

ler om hvad der rør sig i branchen, men herudover er vi åbne overfor input til 

dagsordenen. Evt. temaer, mere el. mindre drift osv.  

 

Ifølge TW er det fornuftigt med driftsstatus og evt. en temadrøftelse. Prøver at få 

input fra baglandet. 

 

Midttrafik ønsker oplæg til temaer. 

 

 

3. Status på Midttrafiks drift v/Frank Christensen 

 

Gennemførte kontroller 

 

Garantivogne i hjemzone – 94 vogne kontrolleret den 25. september 2019 

13 garantivogne ikke i hjemzone ved vognløbsstart – bliver registreret som svigt 

og der vil blive udstedt bod 

81 Godkendt 

 

Pausekontrol gennemført i perioden 20.-23. september - Vognløb med mere end 

6,5 og/eller 11 timers kørsel.  

Ca. 200 vognløbs data udtrukket  

Ved stikprøvekontrol er der fundet 5 vognløb som ikke har overholdt pausereg-

lerne, 1 ved +6,5 timer og 4 ved +11 timer - leverandør bliver bedt om redegø-

relse for manglende overholdelse.   

 

Privatrejser kontrol gennemført i perioden 17.-23. september 2019 

Ca. 400 privatrejser indgår i kontrollen  

Ved stikprøvekontrol fundet 4 vognløb hvor GPS-positioner ikke stemmer overens 

med den indlagte privatrejse – leverandør vil blive bedt om at stille dokumentation 

for den udførte kørsel i form af taxibon eller faktura. 

  

Allan Mørup (herefter AM) ville gerne vide om Midttrafik ser privatrejser som et 

gode. Frank svarede, at privatrejser er nødvendige ifm. den gl. taxalov, men der 

vil blive set på det udbudsmæssigt i fremtiden. 

TW ønsker at muligheden for brug af privatrejser i planlægningen bibeholdes frem-

over. 

TR gjorde opmærksom på at der er leverandører med ”gamle” tilladelser en del år 

endnu, så muligheden for at benytte privatrejser i planlægningen bør bibeholdes 

længe endnu. 

TR havde også en kommentar til hjemzonekontrollerne. Helt fint at garantivognene 

skal være i hjemzonen ved vognløbets åbningstid, men ved kontroller og udste-

delse af bod må der være en bagatelgrænse. Frank oplyser at der selvfølgelig er en 

bagatelgrænse og henstiller til at melde tilbage til Midttrafik, hvorefter hændelsen 

vurderes igen.  

 

AM var meget positiv i forhold til pausekontrollen og gjorde opmærksom på, at 

selve kravet om pauser var et Kontaktudvalget var kommet med. 

 

Frank og Lis gav en kort status på juleplanlægningen. 

 

Forventet antal handicapture den 24. december: Ca. 2700 ture heraf ca. 1720 lift-

ture. Midttrafik har brug for ca. 220 liftbiler og har i nuværende kontraktperiode 

ca. 150 til rådighed. For at komme op på det ønskede antal liftvogne har der været 

afholdt tilbudsindhentning i maj/juni – der kom ingen bud. Samtlige leverandører 
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har modtaget en henvendelse fra Midttrafik hvor der gives mulighed for at indgå 

delkontrakt på extra liftvogne, som ikke er omfattet af nuværende udbud. 

Herudover er eksterne leverandører blevet kontaktet og på nuværende tidspunkt 

er der givet tilsagn om ca. 50 liftvogne. 

 

Der gives rådighedsbetaling den 24/12. 8 timer for liftvogne og 5 timer for ”små” 

vogne. Kriterierne for rådighedsbetaling fremgår af de julebreve der sendes til alle 

leverandører. Udover rådighedsbetaling bliver der afregnet + 50% for kørsel den 

24/12. Den 25. og 26. december er der også tillæg på 50%. 

 

TR påpegede at der er udfordringer med de tidsbånd Sydtrafik har planlagt på ga-

rantivognene. Frank bad Tom kontakte Sydtrafik. 

 

Lis talte om emnet kommunikation og formidling 

 

I Midttrafiks Servicecenter og Driftscenter er der fokus på ”den gode tone”, en 

ungoing proces alle deltager i.  

Kommunikationen mellem chauffør og kunde kan være afgørende for kundens op-

levelse af turen. Sprogbarrierer kan være med til at give usikkerhed, så udbuds-

kravet om danskkundskaber er absolut relevante.  

Når Driftscentret henvender sig til leverandørerne om bl.a. udredning af kundehen-

vendelser, kursustilmeldinger, juletilmeldinger osv. er det vigtigt at deadline over-

holdes og når der udsendes information som chauffører og vognmænd skal infor-

meres om, er det også meget vigtigt at leverandøren får videreformidlet. 

 

Iflg. TR og BK er nogle chauffører og underleverandører bange for at ringe ind til 

Driftscentret. Det er især når FlexDanmark passer driften at der er udfordringer.  

 

Frank svarede at ingen skal være bange for at kontakte Midttrafik/FlexDanmark og 

de gode input fra Kontaktudvalget om kommunikation viderebringes internt og til 

FlexDanmark. 

 

4. Kommende udbud Flextrafik v/Frank Christensen og Jan Ingebrigtsen 

 

Næste udbud af garanti- og variabel kørsel forventes offentliggjort medio 2020 

med driftsstart 1. marts 2021. 

 

Frank gennemgik kort nogle af de nye krav der blev stillet i udbuddene FV6 og 

FG6. Krav om logo/firmanavn samt CVR nr. på førerdør, krav om skiltning hvis der 

anvendes underentreprenør, krav om tilladelsesnummer på vogn, krav om 4 skin-

ner til bespænding af kørestole, krav om lodrette håndtag/stænger ved sidedør, 

hastighedskrav på minimum 110 kmt, 2 timers krav for indsættelse af reservevogn 

for garantivogn, 10 sek. frekvens på indsendelse af positioner samt krav til dansk-

kundskaber.  

 

Jan gjorde opmærksom på, at kravet om danskkundskaber er blevet præciseret i 

udbuddene. 

 

”Chauffører, andet personale og entreprenør skal yde en venlig og korrekt betjening af passage-

rerne samt beherske det danske sprog i skrift og tale på et sådant niveau, at aftalte opgaver, der 

gives af udbyder, kan udføres som foreskrevet.  

Manglende beherskelse af dansk på det ønskede niveau kan føre til udelukkelse af den pågæl-

dende indtil kravet er dokumenteret opfyldt. Det påhviler entreprenøren at afholde eventuel kur-

susudgift i forbindelse med opgradering af egne eller ansattes sproglige kompetencer.  

Eksempler på opgaver, der kræver tilstrækkelige dansksproglige kompetencer er  

• Læsning og forståelse af køreordrer og informationsmateriale vedr. flextrafik.  

• Telefonsamtale med udbyders personale om bl.a. den konkrete eller fremtidige kørselsopgave.” 
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TW billigede at kravet til danskkundskaber er skærpet. Branchen har også mange 

udfordringer med chauffører og vognmænd der ikke behersker det danske sprog 

tilstrækkeligt. 

 

BK spurgte hvordan trafikselskabet kontrollerer om en chauffør/vognmand har de 

tilstrækkelige kundskaber? Frank svarede at det bliver i dialog med den enkelte 

chauffør/vognmand samt leverandøren.  

 

Richard Motzfeldt (herefter RM) fortalte at Aarhus og Horsens Taxa via Logon kort 

kan udelukke chauffører og vognmænd der ikke lever op til sprogkravet. De ople-

ver at der er udfordringer med sprogkravet hos mange nye chauffører. 

 

Jan præciserede at det er et lovkrav med ID/tilladelsesnr. på vognene, men at kra-

vet om CVR-nummer bliver genovervejet. 

 

BK havde et forslag/ønske med til kommende udbud. Rådighedsperioden på garan-

tivogne fjernes eller forkortes til 15 minutter. 

TR kunne tilslutte sig dette forslag og synes også at de 3 trafikselskaber skulle 

blive enige om længden af rådighedsperioderne, hvis de ikke bliver fjernet. Svært 

for chauffører der kører i alle 3 områder. 

Frank svarede at forslaget kommer med i overvejelserne i arbejdet med kom-

mende udbud. 

 

AM opfordrede til at eventuelle krav om fossilfri vogne i kommende udbud blev 

meldt ud i rigtig god tid. 

 

Iflg. Jan er der overvejelser om grønne tiltag - ændring af alderskrav på vogne, 

partikelfiltre, Euro 6 vogne og evt. planlægningsfordele for vogne med høj ”Energi-

klasse” A+++, A++, A+, A) eller km/l på registreringsattesten. 

 

BK foreslog at kontraktperioden i kommende udbud blev forlænget til 3 år. Det vil 

gøre det lettere økonomisk og mere rentabelt for vognmændene. 

 

Frank svarede at ændringer i branchen + kørselsmønstre taler imod en forlæn-

gelse, men der kan komme krav fra Midttrafiks bestillere, via bestyrelsen, der kan 

ændre det. 

 

Frank forslog at de 2 udbud evt. lægges sammen til 1 og ville høre udvalgets me-

ning om det. Både RM og TW skulle lige tænke over det. TR synes at en sammen-

lægning med delaftaler umiddelbart lyder som en god idé. 

 

 

5. Flexbus v/ Christian N. Justesen 

 

Christina som er rådgiver i Flextrafik fortalte om kørselsordningen Flexbus. 

 

Hvad er Flexbus? 

 

Konceptet: 

Samme vilkår, som bussen 

Fra stoppested til stoppested 

Alle borgere kan benytte ordningen i de områder, hvor der tilbydes Flexbus 

Afgangstider og stoppesteder er defineret i køreplanen 

Tilgængelig i Rejseplanen 

Bestilles senest en time før ønsket afhentning 

Indsættes typisk i ydertidspunkter og i opland med få passagerer 

 

 

Hvordan bestiller og betaler kunderne for Flexbus? 
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Bestilling: 

Telefonisk i Midttrafiks callcenter 

Flextrafik arbejder på en digital løsning til bestilling af Flexbus 

Betaling på lige vilkår med bussen:  

Flexbus kan betales med alle gyldige kort og billetter udstedt af Midttrafik, undta-

get rejsekortet og med kontanter (i lige penge) 

 

 

Flextrafik har lavet en oversigt over de mest gængse betalingsformer til Flexbus, 

som du kan finde her. 

 

Hvorfor Flexbus? 

 

Regionens besparelser – alternativ til almindelig bustrafik. 

 

Flexbus udvikling: 

Pr. 1. juli 2019 blev der udvidet med 18 Flexbusruter så der nu er 68 ruter i alt i 

Region Midtjylland. 

Antallet af Flexbusruter er steget fra ca. 1600 ture i september 2018 til ca. 2300 

ture i september 2019.  

 

Frank gjorde opmærksom på, at chauffører og vognmænd skal kontrollere om kun-

derne har gyldig billet, hvis ikke der skal betales kontant i vognen. 

 

AM spurgte hvordan Midttrafik sikrer at kunderne nemt kan finde ud af hvordan 

Flexbus fungerer. Christina svarede at det gør vi via køreplaner, rejseplan, infor-

mationslinje, midttrafik.dk og brochurer og fortalte også at online bestilling af Flex-

bus via Rejseplanen forventes klar i slutningen af oktober. 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

Håndtering af transport med MRSA patienter – punkt fra AM  

 

Ifølge Lis har punktet tidligere været behandlet og der er ikke ændret på aftalen 

med Præhospitalet, Region Midtjylland. Midttrafik har ikke aftale med Regionen om 

at køre smittefarlige patienter, så er patienter booket til kørsel med Den siddende 

patientbefordring, er de ikke smittefarlige. 

 

TR havde et ønske om at kontant betaling udfases. 

Frank svarede at Midttrafiks jurister har undersøgt om det er lovligt at fratage kun-

der muligheden for at betale kontant og det er det ikke. Midttrafik må ikke ”stille” 

kontant betaling dårligere end kort- eller andre betalingsmuligheder. 

 

RM orienterede kort om ændringer i Århus Taxas administration. Ny kundecenter-

chef og ny skoleansvarlig. 

 

 

 

Datoer for Kontaktudvalgsmøder i 2020: 

 

Onsdag den 6. maj  

 

Torsdag den 8. oktober 

 

 
 
      

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/information-og-vejledning/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/information-og-vejledning/
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