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8. Indkomne punkter: 

Modtaget fra Richard Motzfeldt 

• Krav til førstehjælpsuddannelse 

• Krav om ladetid i hjemzone. 

Modtaget fra Henning Jakobsen 

• Parkeringsudfordringer ved indgang C og J, AUH Skejby 

9. Eventuelt 

 

1 Velkomst v/Frank Christensen 

Frank bød velkommen, orienterede om, at Trine Wollenberg havde 

meldt afbud, samt gennemgik dagsordenen. 

 

Kontaktudvalget lavede en kort præsentationsrunde, fordi Christina 

Nysten Justesen, Midttrafik, var med første gang som referent.  

 

Der blev spurgt til, om Præhospitalets kørselskontor forbliver i Holste-

bro. Monica svarede, at det bliver der de næste 3 – 5 år. 

2 Siden sidst v/Frank Christensen 

Corona:  

Frank orienterede om, at Corona anses for at være aflivet i december 

2021 og at den seneste nedlukning i primo 2022 ikke har påvirket 

kørselsniveauet. Kørselsniveauet er tæt på normaliseret med ca. 95 

% udførte ture i forhold til før Corona. Det er Flextur- og Flexbus-

kunder, der mangler at vende tilbage. 

 

På grund af kapacitetsudfordringer har serviceniveauet for bestilling 

af Flextur i en periode været ændret fra minimum 1 til minimum 2 ti-

mer før ønsket afgang. Fra d. 1. april 2022 ændres serviceniveauet 

tilbage til minimum 1 time før ønsket afgang. 

 

I dag kører der fem vogne rundt, som kan transportere Covid-19-

smittede. Antallet af vogne har været oppe på syv, men dette vurde-

res ikke nødvendigt mere. De fem vogne indgår som en del af den 

samlede planlægning og transporterer derfor alle kundetyper i dag. 
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Vognene køres af chauffører, som alle er uddannet i, hvordan de 

håndterer Covid-19-smittede kunder/patienter og sikrer nødvendig 

rengøring af vogne efterfølgende. 

 

Selefritagelse: 

Lis orienterede om, at Midttrafik den 24. marts 2022 har udsendt in-

formation til leverandørerne om, at der sker en procedureændring for 

de kunder, som er selefritaget. Dette, da den gamle procedure ikke 

var i overensstemmelse med færdselslovgivningen.  

 

Før procedureændringen kunne alle gående kunder, der var fritaget 

for sele, blive placeret på forsædet og kørestolsbrugere kunne blive 

siddende i kørestolen under turens udførsel. Med den nye procedure-

ændring kan kørestolsbrugere fremover ikke blive siddende i køresto-

len. De skal i stedet flyttes til forsædet. Kan kørestolsbrugeren ikke 

dette, kan vedkommende ikke benytte Midttrafiks kørselsordninger.  

 

Lis gjorde opmærksom på, at chaufførerne ikke må bede om at se 

kundernes tilladelse til selefritagelse. 

 

Lis orienterede også om, at Midttrafik per 7. april 2022 ikke har mod-

taget henvendelser fra kunder vedrørende den ændrede procedure. 

Midttrafik har modtaget to henvendelser fra chauffører som henholds-

vis omhandlede manglende kendskab til og brug for hjælp til at ud-

føre den nye procedure. 

 

Midttrafik orienterer om den ændrede procedure via nyhedsbrevet, 

som blev udsendt primo april 2022. 

 

Richard oplyste, at reglerne for selefritagelse i taxa-regi er, at chauf-

førerne skal oplyse kunderne om, de kan få en bøde, hvis politiet 

stopper taxaen og der ikke kan fremvises en tilladelse til selefrita-

gelse. 

 

Bülent spurgte, om Flextrafik registrerer, om kunderne er selefrita-

get. Lis oplyste, at det har Flextrafik som udgangspunkt ikke, samt at 

de fleste kunder, som er selefritaget, er visiteret til kørsel gennem re-

gionen. Hvis Flextrafik får kendskab til en kunde, der er selefritaget, 

og vedkommende er visiterer, noteres det på kundens tilladelse.  

 

Frank spurgte Monica, om hun og medarbejderne på kørselskontoret 

bliver bekendt med, at kunder er selefritaget, når de visiterer dem til 

kørsel. Monica svarede, at det var hun ikke sikker på, men at hun 

ville være ok med, at det bliver en del af deres procedure at spørge 

kunderne om det. Dette, med henblik på at visitere de kunder, som 

ikke kan flytte sig til forsædet til liggende patientbefordring. Det er 

regionens egen beslutning, om de ønsker at implementere dette som 

en del af deres procedure. 
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Tom kommenterede, at det er ærgerligt, hvis der skal to selefritagede 

med samme vogn, da den sidst ankommende ikke kommer med. 

 

Handicapundersøgelse: 

Lis orienterede om, at Midttrafik har foretaget en tilfredshedsunder-

søgelse af handicapkørslen i perioden medio november 2021 – uge 3 

2022. Kunderne blev interviewet telefonisk, fordi det er bedst i for-

hold til målgruppen.  

 

Undersøgelsen er ikke sammenlignelig med den, som Midttrafik ud-

førte i 2016, fordi der er blevet ændret på pointskalaen. I 2016 gik 

den fra 1 - 4 og i 2021/22 gik den fra 1 – 5. Vurderingen er dog, at 

der er sket et fald i tilfredsheden med chaufførerne.  

 

I undersøgelsen er der blevet afgivet 170 fritekstbesvarelser, som 

vedrører chaufførerne og 80 af disse omhandler sprog. 

 

Midttrafik oplyste, at de ønsker branchens hjælp til at sætte fokus på 

og forbedre de indsatsområder, som undersøgelsen har fundet vedrø-

rende chaufførerne: venlighed, hjælpsomhed, kørsel og danskkund-

skaber. Midttrafik informerer også omkring disse via nyhedsbreve og 

kurser. 

 

Allan spurgte til, hvilken målsætning Midttrafik har i forhold til til-

fredshedsgraden i næste undersøgelse. Hertil svarede Frank, at der 

ikke er fastsat en ny tilfredshedsgrad, men at Midttrafik altid skal 

lave indsatsområder, når tilfredsheden ikke ligger på 100 %. 

 

Bülent spurgte til, om Midttrafik planlægger at tilbyde kurser igen 

oven på Corona. Hertil svarede Lis, at der forventes, afholdt tre 

gange Fly High i efteråret 2022, samt at nye chauffører, der er startet 

i forbindelse med hastudbuddet, skal på kurset ’Introduktion til kørsel 

med garantivogne’ i maj 2022. Andre kurser forventes afholdt på 

sigt, men der kendes ikke en tidsplan på nuværende tidspunkt. 

 

Midttrafik gjorde opmærksom på, at det er leverandørernes ansvar, 

at chaufførerne overholder kravene, som Midttrafik stiller i kontrak-

ten, og at de løbende har fokus på det. 

 

Allan gjorde opmærksom på, at chaufførerne kan tilstrækkeligt med 

dansk, fordi de har dansk kørekort og at der samtidig er mange infor-

mationer og regler at holde styr på, når der køres Flextrafik. Hertil til-

føjede Richard, at han er enig og at det er svært at informere på 

skrift til leverandørerne/chaufførerne. Midttrafik informerede om de 

instruktionsvideoer, som ligger på Midttrafiks Extranet: 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/informa-

tion-og-vejledning/informationsfilm/  

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/information-og-vejledning/informationsfilm/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/information-og-vejledning/informationsfilm/
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Allan spurgte, om introduktionsvideoerne var blevet delt med AMU 

centrene, så de kan bruges på BAB kurserne? Lis svarede, at det er 

de ikke. Allan opfordrede til, at de blev delt, da de kan hjælpe med at 

give en bedre forklaring af reglerne. Frank oplyste, at der informeres 

om videoerne på kurser, som Midttrafik afholder. 

 

Lis fortalte også, at det i kundehenvendelser afspejler sig, at chauffø-

rerne ikke kender serviceniveauerne på de forskellige ordninger. Fx 

hvornår der er tale om en servicerejse eller hente/følge. 

 

Tom kommenterede, at de henvendelser, som omhandler, at chauffø-

rerne slingrer meget, kan skyldes, at der køres i liftvogne, som er 

vindfølsomme. 

 

Lis redegjorde for, at Midttrafik altid beder om udredninger for kun-

dehenvendelserne hos leverandører/chauffører, for at de kan give 

forklaringer, fx at der var tale om sidevind. Midttrafik forventer, der 

sker en opfølgning, hvis noget gentager sig. 

 

Tom gjorde opmærksom på, at nogle henvendelser også kan stamme 

fra ubehagelige kunder og gav et eksempel på en kunde ved Sydtra-

fik, som er blevet udelukket fra Flextrafik ved Sydtrafik, fordi ved-

kommende gentagende gange indsendte klager, som ikke var pæne. 

 

Bülent kommenterede, at udfordringerne med chaufførernes sprog 

måske også kan skyldes, hvor kunderne kommer fra. Er kunden vant 

til sprog med accent, vil de formodentligt have nemmere ved at for-

stå chaufførerne end dem, som ikke er vant til det. Han tilføjede 

også, at chaufførerne kan blive nervøse, når det skal gå stærkt, hvil-

ket også kan påvirke deres sprogkundskaber. Nervøsiteten medfører 

også, der sker fejl og her opfordrer Bülent til, at Midttrafik-medarbej-

derne er opmærksomme på dette og holder en pæn tone over for 

chaufførerne.  

 

Frank oplyste, at Midttrafik ikke oplever en stigning i antallet af kun-

dehenvendelser som vedrører chaufførernes sprog og at der i forbin-

delse med en Passagerrådsundersøgelse, deltog ældre damer, som 

var godt tilfredse, selvom chaufførerne var anden etniske. Bülent til-

føjede hertil, at der må forventes flere og flere etniske medarbejdere 

i servicefag som fx Flextrafik og taxa. 

 

Allan informerede om, at der i Herning kun må snakkes dansk på hol-

depladserne. 

 

Privatlivspolitik: 

Lis orienterede om, at Frank den 1. april 2022 har udsendt informa-

tion om privatlivspolitikken til leverandørerne. Af privatlivspolitikken 
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fremgår det, hvad, hvorfor og hvordan Midttrafik håndterer chauffø-

rernes personoplysninger. Privatlivspolitikken er tilgængelig på Midt-

trafiks hjemmeside: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/midttra-

fiks-privatlivspolitik/chaufforer-hos-flextrafik-midttrafik-oplysninger-

om-vores-specifikke-behandlinger-af-dine-persondata-2/ 

 

Midttrafik bad branchen om at informere chaufførerne om, hvor pri-

vatlivspolitikken findes. 

 

Bülent spurgte, om der benyttes sikkermail, når der sendes mails 

mellem leverandørerne og Midttrafik. Frank svarede ja, det benyttes 

og informerede om, at leverandørerne skal kunne modtage sikker-

mail. 

 

Hasteudbud: 

Midttrafik har lavet et hasteudbud på grund af chaufførmangel, hvil-

ket blev vendt på sidste kontaktudvalgsmøde. 

 

Der er indgået aftale med 18 garantivogne i de områder, hvor der var 

mangel. Blandt de 18 garantivogne er to af dem garantivogne om 

natten fordelt med en i Aarhus og en i Viborg. Dette, for at hjælpe re-

gionen med at få deres ture kørt. Vognene kører også almindelig kør-

sel før midnat. 

 

Frank oplyste, at garantiperioden på vognene er otte timer på bag-

grund af kontaktudvalgets input fra sidste møde. 

 

Tom spurgte til antallet af optioner, som Frank oplyste til at være 

fire.  

 

Bülent spurgte, om Flex variabel taber/vinder på denne ordning. 

Frank svarede ja og nej. Midttrafik er forpligtiget til at opretholde for-

syningsforpligtigelsen overfor kommuner og Regionen og hvis der 

ikke er nok variable vogne, der melder sig til, har Midttrafik ikke an-

dre muligheder end at udbyde flere garantivogne. 

 

Lis oplyste, at stort set alle variable vogne, som er tilmeldt, får kør-

sel, inklusiv de dyrere variable vogne. Turene kommer især mellem 

kl. 6 – 8 og igen fra sidst på formiddagen og frem til ved 14 tiden. 

 

Allan tilføjede, at det at sidde i en variabel vogn uden ture ikke giver 

penge, hvilket kan forklare det færre antal tilmeldte vogne. 

 

  

https://www.midttrafik.dk/kundeservice/midttrafiks-privatlivspolitik/chaufforer-hos-flextrafik-midttrafik-oplysninger-om-vores-specifikke-behandlinger-af-dine-persondata-2/
https://www.midttrafik.dk/kundeservice/midttrafiks-privatlivspolitik/chaufforer-hos-flextrafik-midttrafik-oplysninger-om-vores-specifikke-behandlinger-af-dine-persondata-2/
https://www.midttrafik.dk/kundeservice/midttrafiks-privatlivspolitik/chaufforer-hos-flextrafik-midttrafik-oplysninger-om-vores-specifikke-behandlinger-af-dine-persondata-2/
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Opfølgning fra sidste møde: 

På baggrund af ønske fra Henning Jacobsen på sidste kontaktudvalgs-

møde ændres svarerne på korrektionsanmodningerne, således det al-

tid fremgår, hvor mange minutter der korrigeres for samt den nye 

pris efter korrigeringen.  

3 Status på drift v/Frank Christensen og Lis M. Møller   

Indeksregulering: 

Fra den 1. marts 2022 gennemfører Midttrafik en indeksregulering. 

Priserne på FG7 blev reguleret med 7,3% og priserne på FV7 blev re-

guleret med 9,4%.  

 

Ekstra indeksregulering: 

Bestyrelsen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik har godkendt ekstra 

indeksreguleringer i udbud FG7 og FV7 i resten af kontraktperioden, 

som følge at de høje brændstofpriser, der er kommet på baggrund af 

krigen i Ukraine. Det blev oplyst, at hvis krigen slutter, stopper kom-

pensationen også. 

 

Den ekstra indeksberegning gælder fra maj 2022 og vil blive gen-

nemført hver måned i resten af kontraktperioden. I beregningen vil 

der alene blive set på brændstofpriserne og hvis de stiger mere end 

10 %, bliver der indeksreguleret for den del, der ligger over 10 %. 

 

Bülent og Allan gav begge udtryk for, de ikke forstår, hvorfor kom-

pensationen ikke bliver udbetalt med tilbagevirkende kraft fra krigens 

start i februar 2022. Dette, fordi dieselpriserne var højest der. 

Hertil svarede Frank, at indekset svinger, hvorfor der kan være gode 

og dårlige perioder. 

 

Bülent oplyste, at trafikselskaberne håndterer reguleringen forskel-

ligt. Frank fortalte, at NT og Movia, i modsætning til Midttrafik, ikke 

har indeksregulering på det variable udbud og at de derfor regulerer 

priserne til at passe med det nuværende niveau. Movia har heller ikke 

indeksregulering på deres garanti udbud.  

 

Richard gav udtryk for bekymring for 10 %-reguleringen, da det kan 

virke som om, trafikselskaberne skubber leverandørerne væk. Frank 

oplyste, at der op til de 10 %, jf. en juridisk vurdering, er tale om 

den almindelige prisudvikling i kontraktperioden og derfor indeksre-

guleres der kun for den del, der ligger over de 10 %. 

 

Richard spurgte ind til, hvordan Midttrafik vil håndtere eventuelle nye 

krige og Frank henviste til, at hvis andre, nye begivenheder, som fal-

der under force majeure, finder sted og påvirker på ny, vil der blive 

fortaget en ny juridisk vurdering. 
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Bülent oplyste, at Corona har givet bod, som kompensationen ikke 

kan dække og Richard tilføjede, at de pålagte omkostninger i forbin-

delse med Corona kan medføre nedlukning af vognmænd. 

 

Kapacitetsudfordringer: 

Midttrafik oplever, at ca. 20% af de vogne, der er tilmeldt til kørsel 

dagen før, melder fra på dagen. Midttrafik ønsker, at branchen hjæl-

per med at sikre, at den tilmelding, der sker, er realistisk, således at 

planlagte ture kan gennemføres rettidig. 

 

Midttrafik oplyste, at bestillinger til samme dag udgør ca. 35 % i 

hverdage og ca. 42 % i weekender.  

 

Richard foreslog, at denne information deles med chaufførerne, så de 

ved, der kommer kørsel til dem. Der kunne eventuelle laves en over-

sigt over, hvornår der er travlt. Midttrafik påtænker at kommunikere 

det ud via nyhedsbrevet. 

 

Tom spurgte til, om det ikke også er geografisk bestemt, hvor der 

mangler vogne og hvis ja, at denne information og deles. 

 

Nedbrud og FlexKom: 

Midttrafik orienterede om det store nedbrud der fandt sted d. 15. – 

18. marts 2022. Nedbruddet skyldtes et cyberangreb ved R2P.  

 

For at afhjælpe nedbruddet blev trafikselskabernes egene vognkom-

munikationssystem, FlexKom, som er udviklet af Partex, taget i brug. 

 

FlexKom er udviklet til at tage over ved større nedbrud, men des-

værre er systemet ikke blevet testet særligt meget, fordi der ikke har 

været nok leverandører, som er skiftet over til det. Den manglende 

testning medførte derfor, at FlexKom fejlede, fordi for mange vogne 

anvendte det samtidigt. Dette er beklageligt. Fejlen er fundet og 

Partex er i proces med at rette det. 

 

Bülent spurgte til, hvem der kompenserer de vogne, som blev lukket, 

fordi FlexKom ikke virkede? Bülent har fået nej til kompensation her-

for tidligere. Frank bad Bülent om at indsende fakta omkring den 

konkrete hændelse, hvorefter sagen vil blive vurderet.  

4 Status fra Kontaktudvalget v/Frank Christensen  

På sidste møde i kontaktudvalget blev chaufførmangel og et hand-

lingskatalog herfor drøftet. På baggrund heraf har Midttrafik lagt in-

formation om, hvor interesserede kan søge job som chauffør, på 

Midttrafiks hjemmeside. 

 

Frank spurgte branchen, hvad status på chaufførmanglen er nu.  



 

9 

 

Tom oplyste, at det begyndte at vende for 1 måned siden og at der 

jævnligt er folk som søger.  

 

Hos Richard var oplevelsen også, at det lysner, men at det har været 

svært at få folk tilbage i branchen. Richard oplyste, at natforretningen 

er kommet i gang igen og at deres gode samarbejde med UCL har bi-

draget med chauffører uden store problemer.  

 

Henning oplever heller ikke de store problemer.  

 

Allan kunne fortælle, han lige har ansat en chauffør, men at der ikke 

er kørt aftenture de seneste tre måneder. Allan gjorde også opmærk-

som på, at det er svært for chaufførerne at komme op til de nødven-

dige prøver. Derudover kommenterede Allan, at det ville hjælpe, hvis 

der blev udviklet nogle systemer, som er nemmere at læse for chauf-

førerne, samt informerede om at der på sigt kommer et lærlingepro-

jekt i Vejen.  

 

Bülent oplever også, det er gået godt på det seneste. De er blevet 

gode til at uddanne chauffører, før de mangler, men det er sværere 

at tiltrække chauffører til Flextrafik, fordi det har et dårligt om-

dømme. På den baggrund foreslog Bülent, at der laves en bedre mar-

kedsføring af det at være Flextrafik-chauffør – gerne som en fælles 

indsats, samt forespurgte på om det kunne gøres muligt at chauffører 

fra buserhvervet kan komme over og køre lilleerhverv/Flextrafik med 

en 505-tilladelse. 

5 Status NOP v/Frank Christensen  

Frank orienterede om, at tidsplanen holder, samt at Midttrafik har an-

sat yderligere trafikstyrer og bestillingsmodtagere og en ny projektle-

der, Julius T. H. Christensen. Dette for at understøtte den daglige 

drift og NOP-processen. 

6 Nyt om kommende udbud  

Frank orienterede om, at FV7 og FG7 som noget nyt har været i hø-

ring ved samtlige leverandører på kontrakt i de to udbud, branchefor-

eningen og ved bestillerne med henblik på at indsamle input til at for-

bedre udbuddene. 

 

Frank gennemgik herefter nogle highlights fra høringssvarene og det 

blev specificeret, at muligheden for at skifte hjemzone i kontraktperi-

oden ville gælde for variable vogne, hvis det implementeres.  
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Allan spurgte til, hvad autoriseret værksted dækker over, i forhold til 

om vognmænd med eget værksted gerne må lave deres egen liftkon-

trol. Frank svarede, at det ville være tanken, hvis det implementeres. 

Frank oplyste også, der er en forventning om, at flere kunder/patien-

ter, der kører med patientbefordring, bliver rykket fra liggende til sid-

dende patientbefordring. Derfor har regionen også indsendt et hø-

ringssvar som går på et ønske om at få vogne med hvilestole. 

 

FG8, Flex garanti, forventes offentliggjort sidste i juli 2022 og FV8, 

Flex variabel, ca. en måned derefter. 

7 Løn og arbejdsvilkår i Flextrafik. v/Thomas Dalgaard 

Mikkelsen   

Thomas præsenterede sig selv og de opgaver, som han varetager ved 

Midttrafik. 

 

Han orienterede herefter om, at Midttrafiks nye bestyrelse er blevet 

præsenteret for Flextrafik og de problemstillinger, der er i forhold til 

løn- og arbejdsvilkår i Flextrafik, på bestyrelsesmøder i hhv. januar 

og april 2022. 

 

Thomas oplyste, at der er flere skærpelser på vej:  

 

– I udbuddet 

– I kontraktperioden 

– Via Midttrafiks bestyrelse 

– Færdselsstyrelsens tilsyn 

– Lovgivning 

 

Lave priser i udbud: 

Bülent spurgte ind til, hvem der vurderer regnskaber, som indsendes, 

hvis Midttrafik vurderer, der er budt med ”unormalt lave priser” og 

om dette ikke allerede er en gældende procedure i kontrakterne. Tho-

mas svarede, at dette endnu ikke vides og at proceduren er gæl-

dende i nuværende kontrakter. Midttrafik ønsker dog at blive skar-

pere på at praktisere den. 

 

Midttrafiks samarbejdsforum: 

Thomas oplyste, at Midttrafik modtager meget få henvendelser, hvor-

for der er et ønske om at øge samarbejdet.  

 

Bülent spurgte til, hvorfor der ikke indføres en arbejdsklausul. Hertil 

svarede Thomas, at det allerede oplyses i kontrakten, men at Midttra-

fik først undersøger, når de bliver bekendt med konkrete proble-

mer/henvendelser. FynBus har afsat 1-2 ressourcer pr. år til at føre 

tilsyn med at arbejdsklausulen overholdes. Dette vurderer Midttrafiks 

bestyrelse ikke er hensigtsmæssigt i Midttrafik.  
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Thomas henviste til, at henvendelser kan indsendes til Midttrafik via 

en formular på Midttrafiks hjemmeside: https://www.midttra-

fik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/kontaktoplysninger-for-vogn-

maend-i-flextrafik/anmeldelse-af-brud-pa-lon-og-arbejdsvilkar/ 

Formularen bliver fremhævet på Midttrafiks hjemmeside og informa-

tion om den, kommer med ud i nyhedsbreve og gives på kurser. 

 

Thomas orienterede om, at Midttrafiks nye bestyrelse på baggrund af 

mediedækningen ikke troede, der blev tjekket op på løn- og arbejds-

vilkår i Flextrafik og derfor positive over for de nuværende tiltag. 

Midttrafik ønsker dog også at gøre mere, men hvad vides endnu ikke. 

 

Thomas gjorde opmærksom på, at selvstændige vognmænd, som 

også kører selv, er et obs-punkt, da de ikke er ansat efter overens-

komst. 

 

Thomas orienterede om Færdselsstyrelsens tilsyn med Taxilovens pa-

ragraf 10. 

 

Regeringen øger sit fokus på ”atypisk beskæftigelse”: 

Thomas orienterede om regeringens formodningsregel, som vil foku-

sere på reelle selvstændige og ikke underleverandører. 

 

Thomas orienterede også om, at Midttrafiks bestyrelsesformand, som 

også er formand i TiD, vil opfordre til ny lovgivning inden for fx køre- 

og hviletidsbestemmelser gennem TiD. Allan og Richardt kommente-

rede, at de har svært ved at se, hvordan kørehviletid skal æn-

dres/praktiseres. 

 

Frank tilkendegav, at der er behov for en bedre lovgivning på områ-

det, hvis det skal sikre, at ingen kører for længe, samt at køre- og 

hviletidsregler indenfor persontransport vil være et positiv tiltag.  

Frank kommenterede også, at ønsket er at se realistiske bud, så der 

er råd til aflønninger og tid til de hvil, som chaufførerne skal have. 

Chaufførerne er Midttrafiks ambassadører og derfor vil vi gerne gøre 

mere for deres arbejdsforhold og -miljø. 

 

Bülent foreslog, at der kunne arbejdes med forskellige kontraktperio-

der afhængigt af, om det er variabel eller garanti. 

 

Tom var også skeptisk over for, at der skal tages hensyn til nye 

chauffører eller dem, som ikke har kontrakt. De kan i stedet blive un-

derleverandører til eksisterende leverandører. 

8 Indkomne punkter: 

Richard har indsendt to punkter:  

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/kontaktoplysninger-for-vognmaend-i-flextrafik/anmeldelse-af-brud-pa-lon-og-arbejdsvilkar/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/kontaktoplysninger-for-vognmaend-i-flextrafik/anmeldelse-af-brud-pa-lon-og-arbejdsvilkar/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/kontaktoplysninger-for-vognmaend-i-flextrafik/anmeldelse-af-brud-pa-lon-og-arbejdsvilkar/
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- Krav til førstehjælpsuddannelse 

- Krav om ladetid i hjemzone 

 

Til punktet vedrørende kravet til førstehjælpsuddannelse, vil Richard 

gerne vide, hvorfor chauffører med andet/udvidet førstehjælp ikke 

kan køre Flextrafik i dag.  

 

Frank bad om, at der indsendes information om de chauffører, som 

har andet/udvidet førstehjælp til planet@midttrafik.dk, hvorefter 

Midttrafik foretager en individuel vurdering af, om dette er dæk-

kende. Lis gjorde opmærksom på, at uanset hvilken førstehjælpsud-

dannelse en chauffør har, skal beviset fornyes hvert andet år. 

 

Til punktet vedrørende ladetid i hjemzone, oplyste Richard at chauffø-

rer sendes tomme hjem ladning i hjemzonen, hvilket ikke er hen-

sigtsmæssigt og vil derfor høre, om der kan findes en løsning herpå. 

 

Lis oplyste, at der ikke er noget krav om ladning i hjemzonen. Der 

kan lægges pauser ind i forlængelse af en afleveringsadresse. Det er 

chaufførens opgave at melde ind i god tid inden pausetidspunktet og 

hvor længe denne skal bruge til at lade. 

 

Frank indskød, at afstand til hjemzonen også kan spille en rolle, i for-

hold til hvor chaufførerne må lade. Er de tæt på hjemzonen, sendes 

de derhen. 

 

Bülent foreslog, at den nuværende rækkevidde på 250 km øges, såle-

des der kan indsættes variable el-vogne ind. Bülent foreslog også, at 

trafikselskaberne skulle overveje, om de skal betale for ladepauserne. 

 

Henning har indsendt et punkt: 

- Parkeringsudfordringer ved indgang C og J, AUH Skejby 

 

Til Hennings punkt oplyste Frank, at der er givet ekstra tid på alle tu-

rene, så der kan bruges tid på at finde parkeringspladser andre ste-

der end ved indgangene. 

9 Eventuelt 

Allan rejste problematikken med parkering på Gødstrup Sygehus. 

Frank viste på et billede, hvor der må parkeres og oplyste at liftvog-

nene må parkere på handicappladserne.  

 

Tom spurgte til, hvordan det ser ud med levering af nye vogne for 

andre leverandører, da han selv oplever problemer. Frank svarede, at 

det ikke ser for godt ud, hvilket betyder nogle leverandører må dreje 

nøglen om. På baggrund af denne problematik kigger Midttrafik også 

på vognenes levetid i det nye udbud. 

mailto:planet@midttrafik.dk
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Bülent tilføjede også, at det er svært at få dieselbiler på grund af lov-

givning samtidig med at el-vogne fortsat er for nye til at kunne 

dække behovet.  

 

Richard spurgte på vegne af Trine, om der kunne afholdes temadage, 

hvor der arbejdes i dybden med problemstillinger. Midttrafik vil over-

veje dette. 

 

 

 

 


