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Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Leverandørtilfredshedsundersøgelse 

3. Udbud af specialkørsel Ringkøbing-Skjern kommune 

4. Udbud af specialkørsel Aarhus Kommune 

5. Forsøg med ændring af serviceniveau på regionsture 

6. Indkomne punkter 

7. Eventuelt 

 

1.  Velkomst 

Frank bød velkommen og fortalte lidt om hvad der fylder i afdelingen. Der bliver 

arbejdet intenst med Specialkørselsopgaven for Aarhus Kommune. Der testes på 

den nye tekniske løsning – FLX, institutioner og skoler bliver besøgt, afholdt un-

dervisning af chauffører og vognmænd og afholdt møder med leverandørerne.  

Udbudsgruppen arbejder med udbuddene FV5 og FG5. FV5 udbydes med 2 årige 

kontrakter og FG5 med hhv. 2- og 4 årige kontrakter. Der udbydes ca. 100 garan-

tibiler og vogntype 3 er med igen. På Midttrafiks bestyrelsesmøde den 22. juni bli-

ver udbuddene behandlet. I får link til dagsordenen her Dagsorden til møde i Be-

styrelsen for Midttrafik 22. juni. Frank præciserede afslutningsvis, at der ikke bli-

ver behandlet enkeltsager på Kontaktudvalgsmøderne. Enkeltsager behandles af 

personalet i Driftscentret. 

 

 

 

2.  Leverandørtilfredshedsundersøgelse 2. kvartal 

Lis gennemgik undersøgelsen. 69 ud af 140 leverandører har svaret på undersø-

gelsen. Sammenholdt med den seneste undersøgelse fra 3. kvartal 2015, er der 

fremgang på næsten alle delmålinger som omhandler den daglige drift og kontak-

ten med Midttrafik, og flere delmålinger er gået fra ”tilfreds” til ”meget tilfreds”. 

Den samlede tilfredshed er dog faldet med 1%, hvilket bla. skyldes, at Midttrafik d. 

1. marts 2016 foretog en negativ indeksregulering af timepriserne. Alle leverandø-

rer der har svaret ”utilfreds” eller ”meget utilfreds”, er blevet kontaktet for uddyb-

ning af svarene. På baggrund af svarene laver vi en aktionsplan så vi kan arbejde 

med de udfordringer leverandørerne har peget på. Leverandørtilfredshedsundersø-

gelse 2. kvartal 2016. 

 

 

 

 

https://www.midttrafik.dk/media/866082/Åben-Dagsorden-til-moede-i-bestyrelsen-for-Midttrafik-den-22-juni-2016.pdf
https://www.midttrafik.dk/media/866082/Åben-Dagsorden-til-moede-i-bestyrelsen-for-Midttrafik-den-22-juni-2016.pdf
https://www.midttrafik.dk/media/833108/Leverandoertilfredshed-2-kvartal-2016.pdf
https://www.midttrafik.dk/media/833108/Leverandoertilfredshed-2-kvartal-2016.pdf


 2 

3.  Udbud af specialkørsel Ringkøbing-Skjern kommune 

Frank fortalte kort om udbuddet. Udbuddet omfattede ca. 300 personer fordelt på 

58 ruter som blev udbudt enkeltvis. Ved budfrist havde Midttrafik kun modtaget 

bud fra 2 leverandører og der var kun blevet afgivet bud på 38 af de 58 ruter. Ef-

ter rådgivning fra Midttrafik besluttede kommunen sig for, at annullere udbuddet 

af specialkørsel og forlænge aftalerne med de nuværende leverandører. Midttrafik 

vil være i dialog med Ringkøbing Skjern kommune frem mod et nyt udbud i foråret 

2017. Midttrafik vil bistå med udbuddet i det omfang der ønskes fra kommunen. 

På baggrund af specialudbuddet Ringkøbing Skjern Kommune har Midttrafik be-

sluttet, at der forud for ethvert specialudbud, altid skal gennemføres en markeds-

undersøgelse hvor repræsentanter fra lokale OSR, Taxa- og Busleverandører skal 

høres. 

Inger bemærkede, at planlægningen af de udbudte ruter ikke var god. Alt for 

mange ruter. Frank svarede, at med de kriterier og de serviceniveau kommunen 

havde opgivet som obligatorisk for planlægningen, kunne de ikke reduceres væ-

sentligt. Kontaktudvalget var enig i, at de serviceniveauer kommunen har besluttet 

skal overholdes.  

 

4.  Udbud af specialkørsel Aarhus Kommune 

Frank gav lidt fakta om specialkørselsopgaven.  

Kørsel med ca. 1900 børn og voksne med særligt behov. 

Ca. 500.000 ture årligt. 4 delaftaler med i alt 268 ruter. 

Midttrafiks opgaver er trafikstyring, daglig drift og kontraktstyring/ansvarlig. 

Der er ansat 2 nye trafikstyrere og vi forventer at ansætte yderligere 2. For at sik-

re den daglige drift på øvrige opgaver, samt for at sikre et beredskab til ”brand-

slukning” i opstartsfasen, er der udbudt 25 ekstra garantivogne i Aarhus med op-

start pr. 1. august. Kontraktperioden for de 25 garantivogne løber indtil 28. febru-

ar 2017. Vi har forberedt os på opgaven siden 2015, men forventer alligevel at 

opstarten bliver meget hektisk. Tildelingslisterne kan ses på Midttrafik.dk under 

Udbud flextrafik og specialkørsel | midttrafik.dk  

 

 

5.  Forsøg med ændring af serviceniveau på regionsture 

Jette fortalte om et forsøg med ændret serviceniveau på regionsture der kører pt. 

Forsøget går på nedsættelse af afhentningsniveauet fra 45 minutter til 30 minutter 

+ 15 min. Forsøget afsluttes ultimo uge 25 hvorefter der tages stilling til, om æn-

dringen skal gøres permanent. 

 

 

6.  Indkomne punkter 

Kvalitetsbrist og bod v/Søren Kjær 

Søren bad om en ændret procedure i forbindelse med nedlukning af vogngrupper 

eller reduktion af tilmeldte vogne, som følge af kvalitetsbrist. Det er et ønske, at 

der altid sendes en mail til formanden i den respektive vogngruppe, med årsag og 

dokumentation for lukning/reduktion, så de ansvarlige for centralen har mulighed 

for, at rette op på kvaliteten. Frank svarede, at der bliver udarbejdet en procedu-

re. 

 

7.  Eventuelt 

Vogntyper: Vogntype 3 er med i kommende udbud. Der blev spurgt hvorfor type 1 

og 4 ikke kommer med. Frank svarede at der ikke er behov for de to kategorier. 

Der blev også spurgt om hvornår antallet af bagsædepassagerer på regionsture 

bliver reduceret fra 3 til 2. Jette svarede, at pt. har regionen ingen planer om re-

ducere antallet pga. en mulig fordyrelse af turene, men det selvfølgelig er noget, 

der løbende bliver overvejet. 

Pauser: Helle fortalte om udfordringer med de pauser vognene får tildelt. Pauserne 

kommer ofte for sent på dagen. Flere chauffører ønsker pausen efter ca. 5 timers 

kørsel. Arbejdstilsynet har været til møde hos Vinderup Taxi om udfordringerne 

med pauser, og Helle forventer der kommer et påbud. Frank præciserede, at leve-

https://www.midttrafik.dk/udbud/udbud-flextrafik-og-specialkoersel.aspx
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randøren har ansvaret for, at de ansatte får de pauser de skal have, jf. arbejds-

tidsreglerne og at der sagtens kan planlægges flere pauser på vognene pr. dag. 

Vinderup Taxi skal tage kontakt til Midttrafik med en beskrivelse af problematik-

ken, så bliver den behandlet. 

 

 

Næste møde: 8. september 2016. 

   


