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1    Orientering om coronakompensation 2022 og 

den økonomiske situation i 2023     
 

Direktøren indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning.  

 
Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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2    Tidsplan for Midttrafiks budget 2024     
 

Direktøren indstiller, 

at den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2024 godkendes. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Den foreslåede tidsplan for Midttrafiks budget for 2024 blev godkendt. 
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3    Ændring af prisen for børn under 12 år i han-

dicapkørselsordningen     
 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen godkender, at der fortsat kan medtages op til to børn under 12 år gra-

tis i handicapkørselsordningen efter 1. marts 2023. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen godkendte, at der fortsat kan medtages op til to børn under 12 år 

gratis i handicapkørselsordningen efter 1. marts 2023. 
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4    Drøftelse af Midttrafiks implementering af ny 

takst på handicapkørsel på baggrund af henven-

delse fra Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aar-

hus Kommune     
 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter, hvordan takstændringen på handicapkørsel skal implemente-

res. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen drøftede, hvordan takstændringen på handicapkørsel skal imple-

menteres og vedtog model 1 i indstillingen. 
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5    Evaluering af ’Få mere ud af turen’ – kam-

pagne for kollektiv trafik     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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6    Pilotforsøg: Tidlig indsats i folkeskolen     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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7    Mikromobilitet og sammenhængen til kollek-

tiv trafik     
 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafiks rolle i fremtidige mikromobilitetsprojekter drøftes. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafiks rolle i fremtidige mikromobilitetsprojekter blev drøftet. 
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8    Status for fælles projekt med samkørselapp     
 

Direktøren indstiller,  

at Midttrafiks rolle i fremtidige mulighed samkørselsprojekter drøftes. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Midttrafiks rolle i fremtidige mulighed samkørselsprojekter blev drøftet. 
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9    Orientering om køreplanhøring 2023 

 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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10    Opfølgning på reklamebestemmelser i Midt-

trafiks buskontrakter     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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11    Opfølgning på medieomtale om skærpede 

reklamebestemmelser 

 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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12    Betydningen af øget busfrekvens uden for 

myldretiden     
 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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13    Udbudsgrundlag for 64. udbud - Herning 

skolebusser     
 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen om udbudsgrundlag for 64. udbud – Herning Skole-

ruter til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen om udbudsgrundlag for 64. udbud – Herning Sko-

leruter til efterretning. 
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14    Midlertidig ændring af vilkår for Flextur pga. 

kapacitetsmangel     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

 

 



17 

 

 

Bestyrelsen for Midttrafik  3. februar 2023 

 

15    Afvikling af jule- og nytårskørsel 2022 i 

Flextrafik     
 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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16    Forbrugerombudsmandens vurdering af kon-

tantbetaling i Flextrafik     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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17    DPO tilsynsrapport 2022     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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18    Afsluttet tilbudsindhentning på bankforret-

ning     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen om valg af bankforbindelse til Midttrafik og AarBus fra 1. januar 2023 

tages til efterretning.  

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Orienteringen om valg af bankforbindelse til Midttrafik og AarBus fra 1. januar 

2023 blev taget til efterretning. 
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19    Siden sidst     
 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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20    Eventuelt     
 
Intet ført til protokol.  
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