
 
 

 
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 

21..11.2016 1-15-0-75-810-41-15 Lis M. Møller lmm@midttrafik.dk 87408280 

   
 Referat fra Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-

punkt 

 

01.11.2016 kl. 09.30 

 

Sted Midttrafik 

 

Mødedel-

tagere 

 

Henning Jakobsen, Søren Kjær, Helle Linnerup, Richard Motzfeldt, Allan Mørup, 

Tommy Nielsen, Jette Olesen, Claus Sørensen, Inger Therkildsen, Frank Christen-

sen, Lis M. Møller 

Afbud   

 

Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Status på driften 

3. Input fra branchen 

4. Beskyttelse af persondata 

5. Udbud FG5 og FV5 

6. Specialkørsel Aarhus Kommune 

7. Eventuelt 

 

1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til Kontaktudvalgsmødet. Der er sammensat en spændende 

dagsorden hvor fagpersoner kommer med indlæg til flere af punkterne. 

 

2.  Status på driften 

Frank gav status på driften i Flextrafik. Der har været meget travlt i forbindelse 

med opstarten af specialkørslen for Aarhus Kommune. Opstarten har også berørt 

den øvrige drift. Vi har ikke opfyldt målet om at besvare 70 % af alle kald inden 

for 1 minut, og rettidigheden på afhentninger og afleveringer er også faldet. Flex-

Danmark har haft den ”almindelige” drift indtil kl. 0900 om morgenen, fra uge 44 

er driften retur hos Midttrafik fra 06.00 til 17.00. 

 

Aarhus Kommune har besluttet at hjemtage specialkørslen. Hjemtagningen effek-

tueres senest den 31/3 2017. Leverandørerne kontraktoverdrages til Aarhus 

Kommune. Kontaktudvalget påpegede, at udfordringerne med specialkørslen AAK 

også har påvirket den øvrige drift meget – det er gået ud over både kunder og 

leverandører.  

 

Testen med højere serviceniveau på regionsture er afsluttet. Regionen har, på 

baggrund af testresultatet, besluttet at bibeholde det oprindelige serviceniveau på 

60 minutter ved afhentning. 

 

Jul – Der betales 50 % tillæg for kørslen den 24-25-26/12. 1. og 2. juledag er og-

så store kørselsdage og derfor beslutningen om tillægget. Vi opfordrer til, at leve-

randørerne melder biler til. Der bliver også i år betalt for, at stå til rådighed den 

24/12. Den 14/12 udsendes der varsling om planlagt kørsel. Der bliver også i år 

lavet delkontrakter for at sikre den rette kapacitet. Der planlægges efter alm. prin-

cipper hvor der jf. kontrakten ikke må ske en forfordeling af leverandører på al-

mindelig kontrakt frem for leverandører på delkontrakt. Bestillingsfristen for handi-

capbestillinger til den 24/12 er 14/11 til 9/12. 
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3.  Input fra branchen 

Alle brancheforeninger havde Flextur, forsyningspligt/forsyningssikkerhed og 

chaufførmangel med som input. Branchen oplever Flextur som konkurrent til taxi-

ture og ikke kun som et supplement til den kollektive trafik. Flextur er OK hvis 

busruter reelt bliver nedlagt eller driften forringes væsentligt. Flextur til og fra 

”flexpunkter” er fint. Udfordring at holde bilerne bemandet om aftenen især hvis 

der ikke er nok at køre med. Flexturene bliver ofte kørt af vogne der ikke har 

hjemme i lokalområdet.  Der blev foreslået at Flextur gøres til et døgntilbud, så-

fremt trafikselskabet fastholder Flextur i sin nuværende form.  

 

Branchen oplever generel mangel på chauffører der vil arbejde aften, nat og week-

end og har en fælles opgave med at gøre chaufførfaget attraktivt.   

 

Frank takkede for branchens meget interessante input.  

 

4.  Beskyttelse af persondata 

Alt der kan henføres til en person er følsomt og indholdet af de køreordrer vi sen-

der til bilerne er personfølsomt data. 

Projektleder Martin K. Møller, hvis ansvarsområde er persondata og procedureim-

plementering, havde et oplæg om beskyttelse af persondata og gennemgik den 

praktiske betydning af underbehandleraftaler. Oplæg og skema er vedhæftet. 

Der blev aftalt, at Midttrafiks jurist Rikke Frøkjær laver oplæg til tekst om tavs-

hedspligt, der kan bruges i ansættelseskontrakter. 

 

5.  Udbud FG5/FV5 

Frank fortalte lidt om ændringerne i de nye udbud. Der er lukket for kontraktover-

dragelse 3 mdr. før og efter udbudsstart. Alle chauffører på vogne med hjemsted i 

Region Midtjylland med en omsætning på over 5.000 kr. i gennemsnit pr. måned 

indenfor de seneste tre måneder før indkaldelsen, skal deltage i Fly-High kursus. 

Kurset forventes at være af to dages varighed og vil blive afholdt i Aarhus-

området. 

 

Der blev spurgt om hvorfor kravet til fornyelse af førstehjælpsbevis var nedsat til 2 

år? og om det er korrekt at vogne under FV5 skal have 3 Flextrafik skilte på? 

Det er korrekt at førstehjælpsbeviset skal fornyes hvert andet år. Dansk Første-

hjælps Råd har ændret deres vejledning og den følger vi. Det er forkert med de 3 

skilte. Vogne der kører under FV5 skal fortsat kun have 2 Flextrafik skilte på. Der 

er lavet en rettelse til udbuddet. 

 

Jan Ingebrigtsen fra afdelingen Økonomi og Kontrakter gennemgik udbudsporta-

len. Det er målet, at gøre tilbudsgivningen så enkel og sikker som mulig. Der er 

lavet flere hjælpetekster der kan hjælpe i tvivlsspørgsmål. 

 

6.  Specialkørsel Aarhus Kommune 

Jeppe Færgegaard og Jette Schelderup gennemgik opgaven med drift af special-

kørsel for Aarhus Kommune fra driftsstart til nu. Indlæg vedhæftet.  

 

 

7.  Eventuelt 

Søren havde et spørgsmål om forholdsregler ved kørsel af kunder der er ”smitte-

farlige” og et ønske om at retningslinjerne bliver beskrevet i Nyhedsbrevet. Jette 

svarede, at bliver en patient booket til kørsel, er der ingen risiko for smittefare for 

chauffør eller for eventuelle medkørende.  

Helle påpegede at der stadig er problemer med, at pauserne kommer for sent på 

dagen. Chaufførerne ønsker at holde pause ved middagstid også selvom de først er 

startet kl. 09.00. Frank svarede at pauserne dannes efter første aktivitet og bliver 
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placeret indenfor 4-6,5 time. Alle garantibiler kan ikke holde pause mellem 1200 

og 1300. Leverandørerne er velkomne til at henvende sig med specifikke vognløb, 

så kigger vi på det. 

 

Henning mente,at der var et stigende antal kunder der blev glemt på turene. Frank 

svarede, at det ikke er Midttrafiks oplevelse og der ikke er en stigning i antal kla-

ger, der indikerer det. Jette havde heller ikke den opfattelse med patientbefordrin-

gen. 

 

Frank fortalte at ”Nødapp´n” er lige på trapperne. Ved at logge ind på hjemmeside 

kan chaufførerne få et overblik over hvad der ligger på vognløbet her og nu. Navn 

på kunden og oplysning om egenbetaling kan ikke ses på siden, men den kan bru-

ges i en situation hvor køreordrerne ikke kommer ud til bilen. Oplysningerne bliver 

opdateret hver 15. minut. Nødapp´n er meget enkel at bruge og chaufføren kan 

kun se sit eget vognløb. 

 

 

Mødedatoer i 2017: 23/2, 1/6, 14/9, 5/12  

 

 


