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18.06.2015 1-15-0-75-810-41-15 Lis M. Møller lmm@midttrafik.dk 87408280 

   
 Kontaktudvalgsmøde  

   
Mødetids-

punkt 

 

10.06.2015 kl. 09.30 

 

Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 

 

Mødedel-

tagere 

 

Richard M. MotzFeldt, Allan Mørup, Henning Jakobsen, Claus Sørensen, Inger 

Therkildsen, Helle Linnerup, Jette Olesen, Jesper Staberg Thomsen, Frank Chri-

stensen, Lis M. Møller 

Afbud Tommy Nielsen, Søren Kjær 

 

Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Kendskab til Kontaktudvalget 

3. Danske Busvognmænds undersøgelse om samarbejdet med TS 

4. Orientering om udbud 

5. Krav til vogne jf. FV4 og FG4 

6. Fly High Flex 

7. Leverandørtilfredshedsundersøgelse 2. kvt. 

8. Kommunal kørsel 

9. Indkomne punkter fra C.A.T 

10. Opfølgning fra sidste møde 

11. Evt. 

 

1.  Velkomst 

Jesper bød velkommen til Kontaktudvalget og en særlig velkomst til Helle Linnerup fra 

Vinderup Taxi som er nyt medlem af udvalget. Vinderup Taxi/OST Jylland/Fyn har 

rigtig mange garantibiler kørende for Fyn, Syd og Midt. 
 

2.  Kendskab til Kontaktudvalget 

Det er en fælles indsats for hele kontaktudvalget at udbrede kendskabet hertil og 

Jesper efterlyste gode ideer til hvordan det kan gøres. Både Økonomisk Forening 

for persontransport og Danske Busvognmænd sender dagsorden og referat ud til 

medlemmerne, uden der kommer meget respons retur. Der blev foreslået at Kon-

taktudvalget kommer på, som et punkt på Fly High Flex kurset, og at det kommer 

med i Nyhedsbrevet med jævne mellemrum. Jesper takkede for de gode input – 

der bliver fulgt op på de kommende Kontaktudvalgsmøder. 

 

 

3.  Danske Busvognmænds undersøgelse om samarbejdet med TS 

Allan Mørup gennemgik Danske Busvognmænds undersøgelse om samarbejdet 

med Trafikselskaberne om Flextrafik. Sammendrag af undersøgelsen kan findes på 

Danske Busvognmænds hjemmeside - her 

 

4.  Orientering om udbud. 

 Midttrafik, Fynbus og Sydtrafik har evalueret det fælles udbudssamarbejde og har 

i fællesskab indstillet til de 3 bestyrelser at: 

 Udbudssamarbejde fortsætter 

 Forlængelse af de 2 årige kontrakter i FG3, hele FV4, et årige kontrakter i 

FG4 med 1 år med udløb i feb. 2017. 

mailto:lmm@midttrafik.dk
http://www.db-dk.dk/samarbejdet-om-flextrafik-0
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 Analyse af generel ændring af kontraktlængder i retning af 2 årige kontrak-

ter på FlexVariabel og 4 årige kontrakter på FlexGaranti. 

 
Indstillingen behandles af Midttrafiks bestyrelse den 29. juni. Fynbus- og Sydtra-

fiks bestyrelser har godkendt indstillingen. 

 

Kontaktudvalget havde følgende bemærkninger til indstillingen: 

 
Positiv tilkendegivelse i forhold til generelt at udbyde længerevarende kontrakter 

for FV og FG. 

Det vil ikke være muligt at få reguleret i den budte pris, såfremt leverandørerne 

pålægges ekstra omkostninger som følge af ændret lovgivning i den periode, hvor 

kontrakterne forlænges (eks dobbelt udligningsafgift) 

Det vil ikke være muligt at udbyde vogntype 3 før det næste udbud af Flextrafik. 

 
5.  Krav til vogne jf. FV4 og FG4. 

Vi ser desværre et stigende antal fejl i forbindelse med vognkontroller. I Maj var 

der fejl og mangler på 50 % af de vogne der blev kontrolleret.  

Der var 25 vogne med fejl – fordelt på 8 med taxa tilladelse og 17 på OST/BUS 

tilladelse  

Chaufføren skal altid have Førstehjælpsbevis med i vognen når han kører. BAB 

beviser kan også med fordel tages med. Midttrafik accepterer at chaufføren har et 

billede af beviserne på telefonen.  

Servicerapport på lift eller kopi af denne skal medbringes i vognen. Uniform eller 

mangel på samme er også et problem. 

Midttrafik ønsker at Kontaktudvalgets hjælp til at formidle til medlemmerne at kra-

vene skal overholdes.  

Der blev spurgt om der bliver kontrolleret ”udløbsdato” på ildslukkere. Frank sva-

rede at det gør vi pt. ikke, men der vil blive udarbejdet retningslinjer herfor. Der 

var forslag om at medlemmer af Kontaktudvalget deltager i kontroller inkognito. 

Frank følger op. Richard fortalte at Ordensudvalget for Aarhus- og Horsens Taxa 

også kontrollerer bilerne der kører for bestillingskontoret. 

 

6.  Fly High Flex 

Jesper orienterede om, at Midttrafik gennemfører 4 kurser i 2015-16 for garanti-

vognchauffører. Kurserne er en forlængelse af det succesfulde Fly High inden for 

bus (1-2-3) Fly High Flex er Fly High 1 tilpasset chauffører i Flextrafik. Det er et 

AMU kursus i værdibaserede arbejdspladser. Første kursus er i september og der 

kommer mere info løbende. Indhold på kurset bliver bla. Midttrafik, udfordringer 

som chauffør, kundeservice og indstilling til arbejdet. Kurset er en kombination af 

undervisning, dialog og praktiske øvelser udendørs og foregår i en spejderhytte. Vi 

ser meget frem til kurset og har høje forventninger det. Allan foreslog at kontakt-

udvalgsmedlemmerne skulle deltage i kurserne. 

 

7.  Leverandørtilfredshedsundersøgelse 2. kvt. 

Frank gennemgik undersøgelsen for 2. kvartal. I de første 2 undersøgelser i år er 

40 leverandører blevet spurgt. Fra 3. kvartal får alle Flextrafik leverandører mulig-

hed for at svare på undersøgelsen. Har Kontaktudvalget input til spørgsmålene i 

undersøgelsen hører vi gerne. I kan finde undersøgelserne her . 

 

8.  Kommunal kørsel 

Jesper orienterede om nye kommunale kørselsopgaver. 

Daghjemskørsel for Ikast-Brande kommune – opstart marts 2015 

Specialskolekørsel Skive – opstart august 2015 

Kommende opgaver: 

Udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune 

Udbud af specialkørsel for Ringkøbing/Skjern kommune 

Udbud af specialkørsel for Norddjurs Kommune ( ikke vedtaget ) 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/flextrafik/undersoegelser-og-statistik/undersoegelser/leverandoertilfredshed.aspx
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9.  Indkomne punkter fra C.A.T. 

Henning spurgte om udbudskravene til vognene blev håndteret ens i de 3 trafiksel-

skaber. Henning er vidende om at der kører liftvogne med indvendige lifte for Fyn-

bus. Frank svarede at kommer Henning eller andre med en konkret forespørgsel 

vedr. vogne der ikke lever op til udbudskravene bliver den behandlet af det trafik-

selskab hvor vognen er hjemmehørende. Frank opfordrede til at sende en mail, så 

følger vi op. 

 

10.  Statistikker samt opfølgning fra sidste møde. 

Frank gennemgik statistikkerne: svartider på vognmandslinjen, rettidighed på af-

hentning, rettidighed på aflevering samt statistik for afholdte vognkontroller. Især 

statistikkerne på rettidighed er rigtig fine – hhv. 96 og 97 % rettidighed. 

 

Ønsket om mobilbetaling lever. Vi starter med klistermærker med teksten ”Her 

kan du betale din tur med MobilePay/Swift. Chauffører og vognmænd kan så påfø-

re telefonnummer på klistermærket. Det er frivilligt at deltage og det bliver meldt 

ud via Nyhedsbrevet når klistermærkerne kan bestilles. 

 

Midttrafik har på baggrund af en forespørgsel fra ØF og Syddjurs Kommune vurde-

ret muligheden for at få vogntype 3 med i nuværende udbud. Det har ikke været 

muligt. Følgende forslag har været overvejet :  

 Dispensation til indstigningshøjden på type 2 vogne så type 3 vogne kan 

køre som type 2. Teknisk udfordring for vogngrupper og hjælper ikke leve-

randører der ikke allerede har budt ind med type 2 vogne. 

 Indgåelse af direkte kontrakter med type 3 vogne. Ulige konkurrence vil-

kår. Leverandører der ikke bliver tilbudt en kontrakt vil med rette føle sig 

forbigået.   

 Ekstra udbud for type 3 vogne.  Ulige konkurrence vilkår. Budgiver kender 

priserne for type 2 vogne der allerede har budt ind  

Efterfølgende har Midttrafik via nyhedsbrevet meldt ud at hvis der er vogne der 

har flere sæder/flere kørestolspladser end de er oprettet med, kan de tilføjes  

Ligeledes har Midttrafik orienteret Syddjurs kommune, samt været i kontakt med 

samtlige leverandører i Syddjurs med henblik på at få tilføjet eventuelle ekstra 

sæder.  

 

11.  Eventuelt. 

Allan gjorde opmærksom på at der mangler en Flexholdeplads på Herning Buster-

minal.  

Richard havde et ønske om at ”servicetid” bliver synligt på køreordren, så chauffø-

rerne kan se, at der evt. er sat ekstra tid af. Frank svarede at funktionen ikke er 

umiddelbart mulig, men der bliver arbejdet med det hos FlexDanmark. 

Inger ønskede at få oplyst Midttrafik/Flextrafiks svarfrister overfor kunder og leve-

randører. 5 dage for kundehenvendelser og 10 dage for leverandørhenvendelser 

der drejer sig om vognoprettelser eller permanent ændring af åbningstider. 

Richard ønskede at datoer for Kontaktudvalgsmøder i 2016 bliver planlagt snarest. 

Der blev aftalt at vi aftaler mødedatoer på næste møde. 

Under evaluering af mødet, var der ønske om en ordstyrer til de fremtidige møder. 

Mødet blev evalueret som positivt. 

 

Næste møde: 26. august 2015. 

   


