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1.  Velkomst 

Frank bød velkommen med en status på Flextrafik. Vi har en rigtig god platform at 

bygge videre på. Vi har en god og stabil gruppe medarbejdere som er fagligt dyg-

tige inden for hver deres område og med en høj anciennitet. Det er vores indtryk 

at det har stor betydning og kan mærkes ude ved vores leverandører.  

Vi har over en lang periode efterlevet afdelingens mål omkring besvarelse af kald, 

rettidighed og vognkontroller mm. Vi har forbedret kundeservicen betydeligt – 

men arbejder stadig på at blive endnu bedre. Leverandørtilfredsheden er, ifølge de 

målinger vi har, over forventningerne. Frank gjorde opmærksom på at det ikke 

skal være en sovepude. Vi skal selvfølgelig stadig udvikle os og efterleve nye mål 

og løse nye opgaver. På dagens møde kommer vi ind på nogle af de nye tiltag som 

sker og kommer til at ske i afdelingen og vi er selvfølgelig som altid også modta-

geligt over for input, kritik eller opfordringer. 
Frank fortalte også at Midttrafik grundet øget udgifter til rejsekortet har gennem-

ført en besparelse på 4,3 millioner i Midttrafiks administration. I forbindelse med 

spareplanen blev der gennemført en organisationsændring. Bla. blev vores gruppe-

leder Jesper Staberg Thomsen overflyttet til en lederstilling i kundeservice med 

virkning fra 1. september. Ledelsen i Flextrafik består nu af Merete Lundgård Niel-

sen og Frank Christensen. 

 

 

2.  Opfølgning fra sidste møde 

Kontaktudvalget ytrede på sidste møde ønske om at deltage i et Fly High Flex kur-

sus. Dato for kurserne er 3-4/11 2015 og 19-20/1 2016. Deadline for tilmelding er 

hhv. d. 16/10 og 5/1. Kontakt Lis for yderligere information om deltagelse. 

På baggrund af spørgsmål fra Kontaktudvalget har vi ændret proceduren ved 

vognkontroller så dato udløb på ildslukkere bliver kontrolleret. Der er allerede fun-
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det flere der skulle udskiftes. 

Er der Kontaktudvalgsmedlemmer der ønsker at deltage i vognkontroller kan de 

kontakte Lis min. 14 dage før, så forsøger vi at få det til at passe sammen. Vi kan 

af gode grunde ikke oplyse konkrete datoer forud. Allan havde et forslag til proce-

duren ved vognkontrol. Møder en bil ikke til indkaldt vognkontrol skal den lukkes 

indtil den har været til kontrol. 

 

Datoer for Kontaktudvalgsmøder i 2016: 3. marts - 9. juni - 8. september - 

1. december. Mødetidspunkt 11.30 til 14.30. 

 

3.  Svindel med privatrejser 

Frank informerede om, at på baggrund af systematisk svindel med privatrejser har 

Midttrafik ophævet kontrakten med en leverandør d. 30. juni 2015. Leverandøren 

havde siden marts lagt over 200 privatrejser inde på flere af hans vogne for at 

opnå ekstra kørsel – hvorefter privatrejserne blev slettet igen. Leverandøren havde 

også vogne hos Sydtrafik hvor der også var sket svindel – og derfor blev opsigel-

sen koordineret med Sydtrafik. Midttrafik er i samarbejde med Sydtrafik i gang 

med at undersøge hvilke konsekvenser svindelen får for selskabet ud over opsigel-

sen. Midttrafik bestyrelse er orienteret. 

For at sikre at lignede svindel ikke sker, har Midttrafik gennemført følgende tiltag:  

Systematisk gennemgang af samtlige Privatrejser på udvalgte dage. Øget doku-

mentationskontrol for privatrejser. Skærpet regler for anvendelse af privatrejser. 

Midttrafik sletter eller ændrer ikke privatrejser på dagen. Midttrafiks leverandører 

er orienteret og der bliver løbende informeret ud via Nyhedsbrevene.  

Der arbejdes på en ændring af vognmandsportalen så leverandører med OST vog-

ne, ikke kan lægge Privatrejser ind. Der var flere bemærkninger til de skærpede 

regler. Økonomisk Forening mente at deres vognmænd bliver straffet. Meget 

uhensigtsmæssigt at privatrejser ikke kan ændres eller slettes på dagen. Ture bli-

ver jo aflyst og ændrede. Frank svarede at vi ikke kan ændre den nye procedure. 

Der bliver ”tænkt” i privatrejser som et middel til at opnå variabel kørsel og reg-

lerne om brug af privatrejser er meget er klart beskrevet i udbuddet.  

 

4.  Effektivitet i Flextrafik. 

Frank fortalte om arbejdet med at blive endnu mere effektive i Flextrafik. Vi skal 

ikke løbe hurtigere, men derimod se på om vi bruger vores tid på det rigtige. Kan 

vi med fordel løse opgaverne på en anden måde? – kan vi lægge flere informatio-

ner ud til leverandørerne og få færre kald? 

Vi har gennemført en undersøgelse af hvad vores leverandører og chauffører kon-

takter os med på vognmandslinjen for at få viden om hvilke tiltag vi skal sætte i 

gang eller hvilke informationer vi med fordel kan lægge ud på Midttrafiks Extranet, 

for at opnå færre kald. Lis gennemgik extranettet som det ser ud pt. og efterlyste 

input til hvad vi med fordel kan lægge på. Søren ville gerne have en indholdsfor-

tegnelse til Nyhedsbrevene, så det er nemmere at finde frem til et specifikt emne. 

Allan ville gerne have info om ”nye” kørselsopgaver og hvilke tiltag der arbejdes 

med – ex. Flextur på Rejseplanen. Yderligere input sendes til Lis. 

 

5.  Info om julekørsel 2015. 

Frank orienterede om at Midttrafik i år har besluttet at udvide bestillingsfristen for 

bestilling af kørsel til den 24.12 som en ekstra service overfor vores kunder. Æn-

dringen betyder at vi allerede nu er startet på forberedelserne.  

I år forventer vi desværre også at komme til at mangle liftvogne, og har derfor 

sendt forhåndstilmeldingsskemaer ud til samtlige leverandører med liftvogne. 

Svarfrist d. 14. september. 

Efter 14. september vurderer vi om der er behov for at indgå delkontrakter med 

eksterne leverandører. 

Også i år vil vi give garantibetaling til samtlige vogne der opnår kørsel. 8 timer til 

liftvogne og 5 timer små vogne. Vi vil gøre en ekstra indsats for at sikre at vogne 

der har opnået garantibetaling og er tilknyttet en central, står til rådighed for Midt-

trafik uanset om de har kørsel eller ej. Vi har stor fokus på tilmelding af vogne til 
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den 25. og 26. december da vi sidste år manglede vogne de dage. Inger pointere-

de at det er meget vigtigt med en klar information til leverandørerne om at garan-

tibetalingstid = rådighedstid. 

 

6.  Driftscentret 

Frank gav en status på Driftscentret. Webtrack er nu en integreret del af den dag-

lige trafikstyring. Der bliver fulgt op på de vogne der ikke er på. Vi anvender Web-

track ved samtlige opkald og alarmer og erfaringer fra Sydtrafik og Fynbus viser at 

det vil forbedre trafikstyringen. Der kan gives vejledning i forbindelse med opkald 

– hvor er vognen i forhold til kunden. Ved manglende kvittering af første stop – 

han vi nu se om vognen kører og dermed spare et kald. Ved tillæg af ekstra tid på 

grund af diverse kan vi nu se præcis hvor længe vognen har holdt stille og vi kan 

også se om en vogn kvitterer for tidligt eller sent for et stop.  

Som kompetenceudvikling skal alle trafikstyrere på besøg i FlexDanmarks callcen-

ter i slutningen af september. Medarbejderne kommer til at trafikstyre aktivt hos 

FD og får dermed indblik i de udfordringer som FD har, når de trafikstyrer for 5 

trafikselskaber. Besøget har til formål at gøre alle medarbejdere endnu bedre til 

deres opgaver.  

 

 

7.  Ændring af tidspunkt for den automatiske replanering 

Midttrafik overvejer at udvide perioden for den automatiske replanering til 06.30 – 

22.00. I dag kører replaneringen automatisk i tidsrummet 08.00 – 20.00. Movia 

har udvidet tidsrummet med rigtig gode resultater, der er opnået bedre planlæg-

ning og højere rettidighed. I takt med at der kommer flere ture mellem 20.00 og 

08.00 (flexture, AMK) er der vores vurdering at en udvidelse ved Midttrafik også vil 

give en bedre planlægning. Vi kræver allerede i dag, at er en vogn tilmeldt skal 

den udføre de ture som den bliver tilbudt uanset tidspunkt, derfor vil en ændring 

få minimal betydning for vores leverandører. For at Midttrafik kan fortage ændrin-

gen skal der opnås enighed med Sydtrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab 

da ændringen skal ske for hele Planet Jylland. Claus mente det var en udfordring 

at tidspunktet udvides. Svært at have folk på bilerne om aftenen hvis turene re-

planeres på samme niveau som om dagen.  

 

 

8.  Indkomne punkter fra C.A.T 

Henning påpegede at der er alt for mange chauffører der ikke følger uniformskra-

vet. Flere kontroller er ønskelige. Frank opfordrede til at ”tippe” de chauffører der 

ikke lever op til kravet – så forfølger vi det. 

 

9.  Statistik 

Frank gennemgik statistikker for servicemål, rettidighed, antal kald på driftslinjer-

ne, antal ture på hverdage mellem 06.00 og 17.00. og statistik for vognkontroller 

udført i juni, juli og august. Statistikmateriale medsendes referatet. 

 

10.  Eventuelt 

Helle fortalte lidt om de store udfordringer hendes firma har med MobilePay kontra 

lønafregning. Hun håber på at bliver ordningen permanent skal indbetalingerne via 

MobilePay gå direkte til Midttrafik. Allan orienterede kort om klagesag mod NT 

vedr. tildeling af kontrakter.  

 

Evalueringen af mødet fik følgende kommentarer: Godt tidspunkt, langt omkring, 

positivt møde. 

 

 

 


