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 Justeret budget 2010  

   
Midttrafiks bestyrelse skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. 
Dette betyder, at der kan opstå behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på bag-
grund af den politiske behandling af bestillernes egne budgetter for kollektiv trafik. 
 
Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer jf. nedenfor, som er aftalt med de be-
rørte bestillere. 
 
Specifikke budgetjusteringer 
 
Randers Kommune 
Samtidig med at Bestyrelsen 11. september 2009 godkendte Budget 2010, godkendte Bestyrelsen 
under et andet dagsordenspunkt aftalen for udbud i Randers Kommune (14. udbud). Den forven-
tede merudgift på 3,6 mio. kr. (eksklusiv effekten af cross border leasing) var på daværende tids-
punkt ikke indregnet i budgetoplægget. 
 
Efter aftale med Randers Kommune foreslås, at effekten indregnes i det justerede budget for bus-
driften for 2010. 
 
Hedensted Kommune 
I forbindelse med en nærmere gennemgang af budgettet for Hedensted Kommune viste det sig, at 
der skulle foretages en justering af budgetgrundlaget. Dette indebærer, at Hedensted Kommunes 
bidrag til busdriften bør opjusteres med 0,5 mio. kroner. 
 
Udgifterne for kommunens handicapkørsel og overgang til koordineret kørsel har været drøftet 
nærmere mellem Hedensted Kommune og Midttrafik. På den baggrund er det en fælles vurdering, 
at de i budgettet indarbejdede udgifter til handicapkørsel bør nedjusteres med 1,0 mio. kroner. 
 
Efter aftale med Hedensted Kommune foreslås, at budgetterne for busdriften opjusteres med 0,5 
mio. kroner, og at budgettet for handicapkørsel nedjusteres med 1,0 mio. kroner. 
 
Syddjurs Kommune 
Budgetforudsætningerne for busdriften for Syddjurs Kommune har vist sig ikke at være helt kor-
rekte. På den baggrund bør der indarbejdes en mindreudgift på 0,3 mio. kroner for 2010. 
 
Efter aftale med Syddjurs Kommune foreslås, at budgettet for busdriften nedjusteres med 0,3 mio. 
kroner. 
 
Århus Kommune 
Midttrafik er i dialog med Århus Kommune om eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne. 
Drøftelserne er for indeværende ikke helt afsluttede, og kan derfor ikke indarbejdes i 2010 budget-
tet på nuværende tidspunkt. Når udeståenderne er afklaret, vil Bestyrelsen blive orienteret om ud-
faldet og blive bedt om at tage stilling til eventuelle budgetmæssige justeringer på den baggrund. 
 
Det skal understreges, at det kun vedrører økonomien for Århus kommune. 
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Justeringer omfattende flere bestillere 
 
Cross border leasing 
Indledningsvis skal bemærkes, at der endnu ikke indarbejdes ændringer i de forventede merudgif-
ter i forbindelse med ændrede regler for cross border leasing. 
 
Fordelingen af de samlede udgifter er fortsat ikke afklarede, så der kan foretages en nøjagtig for-
deling ud på de enkelte bestillere. Administrationen valgte derfor at anvende en fordelingsnøgle, 
baseret på den DUT-kompensation de enkelte bestillere får fra staten. Dette blev foretaget for at 
give et mere retvisende billede af udgifterne for den enkelte bestiller. 
 
På baggrund af de seneste møder mellem parterne, kan der forventes en differentieret kompensa-
tionsmodel på området. I værste fald vil der i gennemsnit være en udgiftsstigning på 5,6 % af ud-
gifterne til vognmændene. I fald dette i gennemsnit vil komme til at gælde for alle bestillere i regi-
onen, er der her vedlagt en oversigt over disse merudgifter.  
 
Hvis bestillerne i regionen i gennemsnit skal betale de nævnte merudgifter på 5,6 % betyder det, 
at hver enkelt bestillers udgifter til busdrift jf. det vedlagte budgetforslag, skal justeres med det 
beløb, der fremgår af oversigten. 
 
Så snart den endelige fordeling af merudgiften i forbindelse med regelændringerne vedrørende 
cross border leasing foreligger, vil bestillernes bidrag til busdriften blive justeret som følge heraf. 
Det sker, når busselskaberne overfor Midttrafik har dokumenteret deres merudgifter vedrørende 
den nye lov. 
 
Letbanen 
På mødet 18. august 2009 i styregruppen vedrørende letbaneprojektet i Århus-området blev der 
vedtaget et justeret budget for området, som administrationen ikke nåede at indarbejde i Midttra-
fiks samlede budget. 
 
På baggrund af det nye budget for Letbanen, skal der foretages justeringer af de involverede be-
stillers bidrag. Desuden udskilles budgettet til Letbanen fra Midttrafiks øvrige budgetter efter øn-
ske fra styregruppen. Midttrafik har 5. februar 2010 sendt et brev til de bestillere, der deltager i 
letbanesamarbejdet, hvori der redegøres mere detaljeret for budgetændringerne. 
 
Det foreslås, at budgettet for 2010 dækkende administration og fællesudgifter justeres på bag-
grund af beslutningen i styregruppen vedrørende letbaneprojektet. 
 
Ikke indarbejdede justeringer 
For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at budgettet vedrørende Midttrafiks mel-
lemværende med Midtjyske Jernbaner for tiden drøftes nærmere mellem Regions Midtjylland og 
Midttrafik. På nuværende tidspunkt udestår dog stadig nogle uafklarede spørgsmål, og der foreslås 
derfor ikke ændringer i budgettet for 2010 på dette område.  
 
Det skal desuden bemærkes, at Midttrafiks 15. udbud i Herning ikke er medtaget i dette justerede 
budget, idet sagen først behandles af Bestyrelsen 12. februar 2010. 
 
De justerede budgetter 
Den samlede effekt af de foreslåede justeringer betyder, at budgetterne for 2010 bliver som vist i 
vedlagte oversigter. Det bemærkes, at budgettet for Midtjyske Jernbaner er uændret i forhold til 
budgettet vedtaget i Bestyrelsen 11. september 2009 og er medtaget for fuldstændighedens skyld.  
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Fordeling af de forventede merudgifter til cross border leasing på de angivne 75,4 mio. kroner er 
stadig uafklaret. Nedenfor vises 2 scenarier for en fordeling, som i givet fald skal lægges til de en-
kelte bestilleres udgifter til busdrift. 
 
Så snart den endelige fordeling af merudgiften til cross border leasing er fastlagt, bliver bestiller-
nes bidrag til busdriften justeret som følge heraf. 
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Note: I summen indgår afrunding på 36.000 kroner ved DUT-kompensationen. 
 
 
I ovenstående tabel vises fordelingen af cross border leasing dels med udgangspunkt i DUT-
kompensationen (1. talsøjle), og dels med udgangspunkt i den gennemsnitlige stigning ved den 
dyreste model, der er drøftet mellem de berørte parter (3. talsøjle). 
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Midtjyske Jernbaner    

 Udgifter Indtægter Netto 

Region Midtjylland 
Budget 

2010 
Budget 

2010 
Budget 

2010 
   Driftstilskud 38.827.266 14.328.266 24.499.000
   Anlægstilskud 8.072.955   8.072.955
        
I alt 46.900.221 14.328.266 32.571.955
 
Budgettet for mellemværendet med Midtjyske Jernbaner er foreløbig uændret i forhold til budget-
vedtagelsen 11. september 2009. 


