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1 

1-00-1-19 

1. Budget 2022 1. behandling 

Direktøren indstiller, 

at budgetforslaget for 2022 1. behandling godkendes. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Budgetforslaget for 2022 1. behandling blev godkendt. 
  
Bestyrelsen og de øvrige trafikselskaber har en forventning om en aftale 
mellem KL, DR og staten om kompensation til trafikselskaberne for 2022 i 
lighed med aftalen for 2021. 
  
Arne Lægaard tog forbehold for 1. behandling af budget 2022. 
  

Bilag 

• Budget 2022 1. behandling - bilag 1 
• Budget 2022 1. behandling - bilag 2 
• Budget 2022 1. behandling - bilag 3 
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1-00-1-19 

2. Orientering om Midttrafiks likviditet pr. ultimo maj 2021 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om Midttrafiks likviditet tages til efterretning.  
at der orienteres igen om status på likviditet, og herunder aftalerne med Staten om 

udbetaling af kompensation på næste bestyrelsesmøde. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Orienteringen om Midttrafiks likviditet blev taget til efterretning.  
  
Der orienteres igen om status på likviditet, og herunder aftalerne med Staten om 
udbetaling af kompensation på næste bestyrelsesmøde. 
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1-00-1-19 

3. Model for anvendelse af stoppestedspulje 

Direktøren indstiller, 

at oplægget til model for anvendelse af stoppestedspulje drøftes. 
at bestyrelsen godkender det videre arbejde ud fra dette oplæg.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Oplægget til model for anvendelse af stoppestedspulje blev drøftet. 
Bestyrelsen godkendte det videre arbejde ud fra dette oplæg. 
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1-00-1-19 

4. Lukning af grupperejser 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik fastlægger en maxstørrelse for grupper på 15 personer og tilpasser 
rejsereglerne. 

at der ikke længere indsættes dubleringsbusser i forbindelse med grupperejser. 
at der ikke længere tilbydes pladsgaranti ved billetkøb på midttrafikbestilling.dk 
at rejsegarantien indskrænkes til kun at dække grupper på max 8 personer ved 

billetkøb på midttrafikbestilling.dk. 
at Midttrafik kommunikerer beslutningen til kunder og kommuner. 
at Midttrafik foretager systemtilpasninger, som forventes at beløbe sig til ca. 100.000 

kr.  

  

  

Beslutning 

Indstillingen blev IKKE vedtaget: 
  
Bestyrelsen bad administrationen om at kvalificere sagen og indstillingerne 
yderligere. 

Bilag 

• Bilag 1 – Dagsordenspunkt om grupperejser 21. juni 2019 
• Bilag 2 - Økonomi 

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2021 
 

5 

1-00-1-19 

5. Gratis bybusser i Herning 26. september 2021  

Direktøren indstiller, 

at Herning Kommunes anmodning om gratis bybuskørsel den 26. september 2021 kl. 
13.00 – 16.00 imødekommes  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Herning Kommunes anmodning om gratis bybuskørsel den 26. september 2021 kl. 13.00 
– 16.00 imødekommes. 
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1-00-1-19 

6. Gebyr på for sent afbestilt og forgæves ture med 
handicapkørsel d. 24. december 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen godkender, at der indføres et gebyr på 250 kr. på handicapture til d. 
24. december, som bliver afbestilt for sent eller hvor der køres forgæves på 
dagen. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen godkendte, at der indføres et gebyr på 250 kr. på handicapture til den 24. 
december, som bliver afbestilt for sent eller hvor der køres forgæves på dagen. 
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1-00-1-19 

7. Brændstofleverandørers handel med biotickets  

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

8. Orientering om bankoverførsel til ikke-digitale 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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9 

1-00-1-19 

9. Orientering om forsøg med overfladetest i 16 busser 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2021 
 

10 

1-00-1-19 

10. Nye Flextur-implementeringer i kommunerne 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

11. Orientering om forespørgsel på gratis Flextur til unge 
under 21 år fra Randers Kommune 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

12. Undersøgelse om unges transportvaner 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orientering til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-00-1-19 

13. ”Busser for alle”  - rapport fra Institut For 
Menneskerettigheder (IFM) om medtagelse af kørestole i 
busser 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  
  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 18. juni 2021 
 

14 

1-00-1-19 

14. Orientering om pulsmåling 2. kvartal 2021 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Midttrafik total Q2 
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1-00-1-19 

15. Siden sidst 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Bilag 

• Bilag 1 - Overliggeraftale om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik 
mellem regeringen og Danske Regioner 

• Bilag 2 - Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og 
Region Midtjylland 

• Bilag 3 - DI Analyse af transport til ungdomsuddannelser 
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1-00-1-19 

16. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 
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1-00-1-19 

17. Godkendelsesark for møde i bestyrelsen for Midttrafik 
den 18. juni 2021 
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