
 
 

 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

03.03.2016 1-15-0-75-810-41-15 Lis M. Møller lmm@midttrafik.dk 87408280 

   
 Referat fra Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-

punkt 

 

03. marts 2016 kl. 11.30 

 

Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 

 

Mødedel-

tagere 

 

Henning Jakobsen, Søren Kjær, Helle Linnerup, Lasse Jørgensen, Allan Mørup, 

Claus Sørensen, Inger Therkildsen, Michael Branner, Lise Norre, Frank Christen-

sen, Lis M. Møller 

Afbud Jette Olesen, Tommy Nielsen 

 

Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Frokost 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

4. Status på julekørslen 

5. Dialog om krav til vogntyper i kommende udbud 

6. Status på opstart af Specialkørsel Aarhus og Ringkøbing-Skjern kommune 

7. Databehandleraftale 

8. Eventuelt. 

 

1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Michael Branner som er nyt 

medlem af Kontaktudvalget. Michael repræsenterer Danske Busvognmænd. Frank 

fortalte kort om Patienttilfredshedsundersøgelsen der offentliggøres den 4. marts. 

Iflg. undersøgelsen er 99 % af de adspurgte tilfreds eller meget tilfreds med ord-

ningen. Link til den samlede undersøgelse her 

 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Lis gennemgik proceduren for godkendelse af referat. Når referatet er skrevet, får 

Kontaktudvalgsmedlemmerne det tilsendt til gennemlæsning. Rettelser til referatet 

sendes til lmm@midttrafik.dk. Medlemmerne har 14 dage til at komme med rettel-

ser hvorefter referatet lægges på Midttrafiks extranet under Kontaktudvalg Flext-

rafik  

  

   4. 

 

Status på julekørslen 

Frank gav en kort status på julekørslen. Der blev gennemført 2585 ture den 24/12 

fordelt på 2322 handicapture og 263 patienture. 1556 ture blev kørt med liftvogn. 

Midttrafik har modtaget 2 kundehenvendelser i forbindelse med julekørslen og in-

gen af dem var alvorlige. Bemandingen på vognmandslinjen blev opprioriteret den 

24/12, så ventetiden på at komme igennem til en trafikstyrer, var væsentligt kor-

tere end tidligere. En del leverandører kørte efter køreordren, der blev sendt ud på 

mail den 22/12, hvilket gav lidt udfordringer i driften. Alle biler var sat op til at 

køre på automatik som til dagligt. 

Henning gjorde opmærksom på, at det var et problem med de meget få ture om 

formiddagen og at delkontraktbilerne ikke skulle åbnes før om eftermiddagen. 

Frank svarede, at åbningstiden på delkontraktbilerne var tidligst kl. 14.00 den 

24/12 og at der blev kørt meget få ture før kl. 14.00. Se statistik herunder. 

 

mailto:lmm@midttrafik.dk
https://www.midttrafik.dk/media/786821/Undersoegelse-af-patienternes-tilfredshed-med-den-siddende-patientbefordring-2015.pdf
mailto:lmm@midttrafik.dk
https://www.midttrafik.dk/extranet/flextrafik/udvalg,-moeder-og-referater/udvalg-og-moeder/kontaktudvalg-flextrafik.aspx
https://www.midttrafik.dk/extranet/flextrafik/udvalg,-moeder-og-referater/udvalg-og-moeder/kontaktudvalg-flextrafik.aspx
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 Antal ture kørt pr. tide den 24. december 2015. 

 

 
 

 

Inger bad om at begrebet ”garantibetaling” blev ændret til ”rådighedsbetaling” 

Begrebet ”garantibetaling” blev misforstået af flere vognmænd. Vognmændene 

troede, at de skulle have den alm. betaling for de kørte ture + 50 procents tillæg 

+ garantibetalingen. Udvalget gav udtryk for, at det er meget positivt, at Midttrafik 

garanterer en minimumsbetaling den 24/12. 

 

 

 

5. Dialog om krav til vogntyper i kommende udbud. 

Frank gennemgik kravene til de 3 vogntyper der er i gældende udbud. Input fra 

udvalget var følgende: Søren – ønsker type 1 + type 3 genindført af hensyn til 

forsyningssikkerheden. Inger ønskede alle vogntyper genindført, og gjorde op-

mærksom på, at beskrivelsen af de enkelte vogntyper skal være så entydig, at der 

ikke kan opstå tvister mellem leverandørerne eller mellem leverandør og TS. Allan 

kom med en opfordring til, at antallet af bagsædepassagerer blev skåret ned fra 3 

til 2. Mange biler er i dag indrettet til, at kun 2 passagerer kan sidde komfortabelt 

på bagsædet. Frank svarede, at i kontrakten med Region Midtjylland, er det et 

krav med 3 personer på bagsædet.  

Frank bad om udvalgets input til udbudslængde på kommende udbud af garanti- 

og variabel kørsel. Udvalget var enige om, 2 år for det variable udbud og 4 år på 

garantibilsudbuddet, dog uden mulighed for forlængelse. 

 

 

6. Status på opstart af Specialkørsel Aarhus og Ringkøbing-Skjern kommune. 

Midttrafiks 5. udbud af specialkørsel Aarhus Kommune er offentliggjort med bud-

frist den 31. marts 2016. Udbuddet består af 4 delaftaler med i alt ca. 270 ruter. 

Det forventede turantal pr. år er ca. 500.000. Forberedelserne til den store opgave 

er godt i gang. Der skal ansættes op til 7 nye trafikstyrere, afhængig af opgave-

fordelingen i samarbejdsaftalen med Aarhus Kommune. Der er ansat en projektle-

der til opgaven og den tekniske løsning er under udvikling. 

Specialkørselsudbuddet Ringkøbing-Skjern Kommune offentliggøres medio marts 

med budfrist ultimo april. Der udbydes 50 ruter og det forventede turantal på års-

basis er ca. 90.000. Kørselsplanlægningen sker efter samme model som i Favrskov 

og Skive i HD skole programmet. Allan spurgte om vogne med OST tilladelse kan 

byde på specialkørslen. Frank svarede at Midttrafiks jurist er i gang med at under-

søge spørgsmålet, men at Midttrafik er af den opfattelse, at det kan de godt, idet 

det er trafikselskabet der udbyder kørslen. Når Midttrafiks jurist har afklaret 

spørgsmålet, bliver der sendt et svar til Kontaktudvalgsmedlemmerne. 

 



 3 

 

 

 

7. Databehandleraftale 

Projektleder Lise Norre fortalte kort om Databehandleraftaler. Baggrunden for at 

indføre Databehandleraftaler er kravet om, at persondata skal behandles fortroligt. 

Kravet er ikke nyt, men reglerne er blevet skærpet. Alle personfølsomme oplysnin-

ger skal behandles fortroligt og alle der har adgang til sådanne oplysninger er om-

fattet af tavshedspligt. Tavshedspligten ophører aldrig. Alle leverandører der kører 

for Midttrafik, skal underskrive en Databehandleraftale og leverandørerne skal sik-

re, at alle deres chauffører skriver under på, at de har tavshedspligt.  

Der blev aftalt at Midttrafik udarbejder en standardskrivelse/formular om tavs-

hedspligt til brug for den enkelte leverandør, formuleret så den er let at forstå. 

Lise Norre laver forslag til en sådan skrivelse/formular og sender den til godken-

delse hos Kontaktudvalgsmedlemmerne.   

 

8. Eventuelt 

Helle ville gerne drøfte indeksreguleringen. Iflg. hende rammer reguleringen meget 

hårdt og hun satte spørgsmålstegn ved, om det er det korrekte indeks der bliver 

brugt. Frank svarede, at han havde hørt fra flere vognmænd der var utilfredse 

med reguleringen og at reguleringen skulle drøftes af direktørerne for Fynbus, 

Sydtrafik og Midttrafik på et møde senere på dagen. Indeksreguleringen er be-

skrevet i gældende udbud og som sådan ok juridisk. 

Allan bemærkede at indeksreguleringer skal være fair og at der fremadrettet even-

tuelt skal anvendes et andet indeks, men at få gjort noget ved det nuværende, 

kan være svært, når det fremgår af gældende udbud.  

Indeksreguleringen bliver drøftet på Midttrafiks bestyrelsesmøde torsdag d. 17. 

marts – se dagsordenen her 

 

 

Næste møde er torsdag d. 9. juni 2016 

  

https://www.midttrafik.dk/om-midttrafik/bestyrelsen-for-midttrafik/bestyrelsesmoeder-2016.aspx

