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Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Status på julekørslen 

3. Svindel med privatrejser 

4. Fly High Flex 

5. Kommende specialkørselsopgaver 

6. Flextur 

7. Leverandørtilfredshedsundersøgelse 

8. Indkomne punkter fra Danske Busvognmænd 

Debat om vogntyper 

Ekstra biler af kat. 5 og 6 

Mange vogne med fejl ved vognkontrol 

9. Indkomne punkter fra ØF 

Privatrejser den 24/12 

Mærkning af vinterdæk 

10. Eventuelt 

 

 
1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til årets sidste Kontaktudvalgsmøde. Som opfølgning på sidste 

møde havde Allan Mørup en kommentar til Nyhedsbrevet. Meget positivt med link til 

Nyhedsbrevet på Midttrafiks extranet og Allan fortalte om mulighed via nogle mobilte-

lefoner, at få en tekst læst op. God løsning til læsesvage. Lis fortalte at der bliver arbej-

det med en søgefunktion, så emner i alle Nyhedsbreve kan fremsøges. 
 

2.  Status på julekørsel  

Frank gav status på julekørslen. Midttrafik har, for at levere en bedre kundeservice, i år 

udvidet tidsrummet hvor vi tager imod bestillinger – fra 2 uger til 5 uger, så der i år er 

åben for bestillinger fra uge 46-50.  Den 24. december er den dag på året hvor der gen-

nemføres flest ture. Den 24., 25., 26./12 2014 kørte vi over 4000 handicapture. 

Jf. udbuddet betales der 50 % ekstra i afregning for kørsel den 24.12 og Midttrafik gi-

ver igen i år garantibetaling for de vogne der opnår kørsel – 5 timer for type 2 vogne og 

8 timer for type 5 og 6.  
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Alle leverandører på kontrakt i FV4 har stillet de vogne til rådighed for Midttrafik, som 

de er forpligtiget til.   

Der er indgået delkontrakt med 3 leverandører om liftvogne. – PP busser – Byens Taxa 

Hadsund – Herning Taxa. Samlet leverer de 3 leverandører 57 type 5 og 6 vogne, så 

det samlede antal liftbiler kommer på 202. Sidste år havde vi 200.  

Der var i 2014 udfordringer med, at for den bestilte kørsel gennemført 1. og 2. juledag. 

Da der igen i år var få vogne tilmeldt til de 2 dage, kunne vi igen forudse problemer. 

Der er derfor, truffet beslutning om, at der i år gives 50% ekstra for kørslen de 2 dage. 

Endelig køreordre sendes ud den 21. december om aftenen og d. 22. og 23/12 vil leve-

randørerne blive ringet af Driftscentret. Frank kom også med en opfordring til Taxa-

centralerne om, at de biler der bliver afregnet med garantibeløb d. 24/12 også står til 

rådighed for Midttrafik i hele tidsrummet. Søren Kjær spurgte om Flextur ikke burde 

være en kørselsmulighed d. 24/12.  
 

3.  Svindel med Privatrejser  

Frank fortalte, at siden opsigelsen af en leverandør i juni, har Midttrafik skærpet kon-

trollen af snyd med privatrejser. Der bliver løbende lavet udtræk fra vores system og 

der er blevet indhentet dokumentation for privatrejser som vi har mistænkt for at være 

fiktive. Vi har haft møder med et par leverandører hvor dokumentation ikke kunne 

fremskaffes og i en enkel sag blev der indrømmet at 2 ture var fiktive – i den sag er der 

givet bod.  

Mange leverandører er ikke bekendt med, at de skal gemme dokumentation for privat-

rejserne i form af kvittering eller faktura – det fremgår tydelig af udbuddet. Vi vil ger-

ne bruge kontaktudvalget til at udbrede kravet om dokumentation. 

Det er Midttrafiks oplevelse, at nogle leverandører bliver fristet til at lægge privatrejser 

ind, for at opnå kørsel. Lasse efterlyste muligheden for, at en Taxacentral kan frasige 

sig muligheden for at lægge privatrejser ind og Claus spurgte til en brugeropdelt ad-

gang til Vognmandsportalen, så vognmanden har mulighed for at begrænse chauffører-

nes adgang. Det ville helt sikkert minimere problemet med de fiktive privatrejser. 

Frank svarede, at som Vognmandsportalen er nu er det ikke en mulighed, men at det er 

et ønske til den næste version af Vognmandsportalen. Pt er arbejdet med at opgradere 

Vognmandsportalen, sat på standby. Andre udviklingsarbejder vægtes højere. Tommy 

og Inger spurgte om det var muligt at lempe på reglerne om ændring og sletning af pri-

vatrejser til samme dag. Ikke hensigtsmæssigt at privatrejser til kørsel om eftermidda-

gen ikke kan slettes om morgenen.  

 
4.  Fly High Flex 

Lis fortalte lidt om kurserne Fly High Flex. Der er afholdt 3 kurser for garantibils-

chauffører med 52 deltagere. 4. og sidste obligatoriske kursus afholdes d. 19-20/1 

2016. De 3 afholdte kurser har fået en god evaluering af både kursister og undervisere 

og kurset bliver obligatorisk for alle der kører flextrafikkørsel for Midttrafik fra næste 

udbud. Vi forventer at udbyde kurset for ”variable” chauffører og vognmænd i foråret 

2016. 

 
5.  Kommende kørselsopgaver 

Frank orienterede om kommende kørselsopgaver. 

Ringkøbing Skjern kommune: Midttrafik skal gennemføre udbud af specialskolebørn 

og dagcenterkørsel – i alt ca. 300 bruger. Udbuddet offentliggøres i marts 2016 med 

opstart august 2016. 

Aarhus Kommune: Specialudbud med 1900 brugere – Handicappede børn og voksne, 

dagcenter mm. Offentliggøres efter planen i februar også med opstart aug. 2016  

Der har i november været afholdt markedsundersøgelse hvor 6 leverandører har været 
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inviteret ind til en snak med Midttrafik og Aarhus Kommune om, hvad de finder vigtig 

i et udbud af denne type. Leverandørdeltagerne er udvalgt efter tilladelsestype, 2 x bus 

– 2 x Taxa – 2 x OST. 

Udbuddet med Aarhus bliver det første, hvor FlexDanmarks nye FLX platform anven-

des. FLX er en kommunikationsplatform som gør det muligt af kommunikerer med 

PLANET fra andre systemer. Aarhus kommune pakker turene og sender dagligt kørsel 

til Planet fra deres planlægningssystem Trapeze.  Planetsystemet sender efterfølgende 

beskeder, aflysninger og forgæves kørsel tilbage. 

Midttrafik laver kontrakterne med leverandørerne og dialogen om kørsel foregår kun 

mellem leverandøren og Midttrafik. Aarhus kommune opretter et kørselskontor og har 

den daglige dialog med forældre og skoler. Tommy og Inger gjorde opmærksom på det 

uheldige i, at specialudbud for kommuner og udbud af FlexVariabel og FlexGaranti  

ikke udbydes samtidigt.  Henning spurgte til specialudbuddet i Faurskov Kommune og 

Frank svarede, at kommunen har valgt at forlænge udbuddet i 12 måneder fra august 

2016. 

 
6.  Flextur 

Der er sket ændringer med Flextur siden sidste møde. Midttrafik har ændret serviceni-

veauet på Flextur, så der kun kan medtages 4 medrejsende på turen. Det samlede antal 

personer på samme bestilling er hermed 5 mod tidligere 6.  På dagsordenen til det 

kommende bestyrelsesmøde er der en indstilling om, at serviceniveauet ændres fra/til 

gadedør i gadeplan til fra/til kantsten. Fredag d. 11. december vedtog Midttrafiks 

bestyrelse ændringen i serviceniveauet. Ændringen gælder også for Teletaxa. 

Ændring af serviceniveauet på de 2 kørselstyper sker med virkning fra d. 21/12 

2015.  
 

7.  Leverandørtilfredshedsundersøgelse 

Lis gennemgik den seneste undersøgelse. Se undersøgelsen her  

 
8.  Indkomne punkter fra Danske Busvognmænd 

Debat om vogntyper. 

Iflg. Allan er Kontaktudvalget blevet lovet en debat om vogntyper inden næste udbud. 

Kravene til de enkelte vogntyper skal være klare. Der blev aftalt at emnet om vognty-

per kommer på som separat punkt på Kontaktudvalgsmødet i marts. Input til debatten 

ønskes inden mødet. 

Ekstra biler kat. 5 og 6. 

Der blev spurgt om der var planer om at udbyde flere liftbiler. Frank svarede måske. 

Det er afhængigt af hvem der byder på kørslen i Ringkøbing Skjern og Aarhus. Der 

kan kun blive tale om at udbyde flere garantibiler. 

Mange fejl ved vognkontrollerne 

Kontaktudvalget mente at der skulle slås hårdere ned på de leverandører hvis biler gang 

på gang blev taget med fejl i vognkontrollen. Frank gennemgik den samlede rapport fra 

kontrollerne, der er gennemgået fra 1. marts 2015 til 30. november 2015. Rapporten 

medsendes referatet. 

 

 
9.  Indkomne punkter fra Økonomisk forening for Persontransport 

Privatrejser d. 24/12 

Iflg. ØF er deadline for indlæggelse af privatrejser d. 24/12 lagt for tidligt. Frank sva-

rede at deadline kun er rykket 4 dage frem og at muligheden for at køre privatrejser den 

24/12 er en extra mulighed/gode. Muligheden er ikke beskrevet i udbuddet. 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/flextrafik/undersoegelser-og-statistik/undersoegelser/leverandoertilfredshed.aspx
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Vinterdæk 

ØF udtrykker utilfredshed med den dialog ØF og Midttrafik har haft om vinterdæk. 

Frank svarede at der ikke klare regler og retningslinjer om mærkningen af vinterdæk og 

at Midttrafik har brugt retningslinjerne fra dækbranchen. Midttrafik har, efter dialogen 

med ØF, ændret retningslinjerne så dæk mærket MS er godkendt. 

 
10.  Eventuelt 

Claus henstillede til, at Midttrafik i næste udbud beskriver reglerne om firmanavn på 

bilerne meget grundigt.  

 

 

 

Næste møde i Kontaktudvalget er d. 3. marts kl. 11.30 til 14.30 

 

 


