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Referat fra Kontaktudvalgsmøde 
 

 

   
Mødetids-

punkt 

 

050514 - 0930 

 

Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 

 

Mødedel-

tagere 

 

Kim Dam, Henning Jacobsen, Søren Kjær, Richard M. Motzfeldt, Allan Mørup, 

Tommy Nielsen, Claus Sørensen, Inger Therkildsen, Jesper Staberg Thomsen, 

Frank Christensen, Lis M. Møller 

 

Afbud Ingen 

 

Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 

1. Velkommen 

2. Siden sidst v/Frank Christensen 

3. Statistik 

4. Udbud FG3/FV3 

5. Dialog om kommende udbud 

6. Eventuelt 

 

 

1.  Jesper Staberg Thomsen bød velkommen til kontaktudvalgsmødet. Mødet skulle 

have været et fællesmøde med kontaktudvalget fra Fynbus/Sydtrafik, men det 

kunne ikke arrangeres til d. 5/5. Der vil ikke blive planlagt fælles kontaktudvalgs-

møder fremadrettet. 

 

 

2.    Frank Christensen orienterede om ”el-scootersagen”. Midttrafik har tidligere haft 

en ”regel” om at el-scooterbrugere skulle forflyttes til et sæde under transporten. 

En kunde klagede over dette og iflg. Trafikstyrelsen er en el-scooter at sidestille 

med en kørestol. Midttrafiks retningslinjer er således ændrede til, at kunder kan 

sidde på el-scooteren under transport hvis kravene til bespænding og seler kan 

opfyldes. 

Anja overtager vognkontrollen pr. 1/6 fra Jochen, som har sagt sit job op. Vogn-

kontrollerne foretages nu via en APP. Det er de samme ting vi kontrollerer for, 

men registreringen er meget nemmere. Fra 1. april kontrollerer vi min. 40 biler om 

måneden. 

Frank fulgte op på arbejdet med harmonisering af retningslinjerne omkring trafik-

styring hos FlexDanmark. Flere kontaktudvalgsmedlemmer bekræftede at de hav-

de bemærket en positiv ændring. Der var dog eksempler på at nogle trafikstyrere 

hos FlexDanmark ikke er helt opdaterede med gældende retningslinjer.  

Der blev spurgt ind til beslutningen om dispensation for kravet ”plads til 4 perso-

ner i en kategori 2 bil” Beslutningen blev taget meget hurtigt og uden at det blev 

vendt i kontaktudvalget. Frank svarede, at hele den pågældende vogngruppe var 

skruet ned i kapacitet og at det også er Midttrafiks anbefaling til regionen, at kra-

vet bliver sat ned, så der kun skal sidde 3 personer ex. føreren i kat. 2 biler. 

Der var et ønske fra kontaktudvalget om, at blive orienteret om vigtige sager, da-

toer, offentliggørelser og udbud på mail, så de har mulighed for at orientere de 

organisationer de repræsenterer. 
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Status på pauser. Pausereglerne bliver overholdt. Der bliver jævnligt kontrolleret 

og det er meget få, der ikke overholder dem. I nuværende udbud er det muligt at 

give bod for manglende afholdelse af pauser. Der var gode og dårlige eksempler 

på hvordan pausefunktionen tildeler pauser, og det blev aftalt, at er der en naturlig 

pause på vognløbet, der kan sættes i stedet for den planlagte, kan man ved at 

kontakte trafikstyringen, få den tildelte pause slettet. Kim Dam fra Arriva undervi-

ste trafikstyrene i køre- hviletidsregler på et personalemøde, meget positivt og gav 

god forståelse.  

 

3.  Frank gennemgik statistikkerne for telefoni og rettidighed. Se vedhæftede slides. 

Positiv læsning. Rettidigheden er helt i top, så stor ros til leverandørerne.  

 

4.  I forbindelse med starten af FV3 /FG3, blev kravet til indvendig lofthøjde i Type 4 

vogne ændret, samt kravet til liftens bæreevne forhøjet fra 400 til 500 kg for 

samtlige liftvogne. Kontaktudvalget havde lidt kommentarer til dette: 

Inger Therkildsen synes det er frustrerende at se biler der ikke overholder betin-

gelserne, stadig kører for Midttrafik, når man selv holder hjemme med sine nyind-

købte biler, der overholder alle krav. Inger spurgte om Midttrafik kan opsige en 

aftale med en leverandør, hvilket Frank bekræftede. 

Tommy Nielsen spurgte ind til svar på henvendelse om biler der ikke overholder 

kravene og en sag om kørsel for AMK. Frank tjekker. 

Har I informationer om vognmænd/biler der ikke overholder udbudskravene, hører 

vi gerne. Send en mail til planet@midttrafik.dk med informationer og gerne billed-

dokumentation. 

Flere kontaktudvalgsmedlemmer synes udbudsmaterialet er for svært og at der er 

for mange muligheder for at lave fejl, glemme at udfylde et felt eller ikke få alle 

filer vedhæftet. Udbudsmaterialet skal være ”sikret” så man ikke kan lave ”tekni-

ske” fejl. Der var også et ønske om prækvalifikation – Frank bringer ønsker-

ne/bemærkningerne videre til udbudsgruppen. 

 

 

5.  Det kommende udbud FG4/FV4 er så småt i støbeskeen. Vi har tanker om, at ud-

byde nogle garantibiler med en max radius til hjemzonen, for at sikre kapaciteten.  

Vi overvejer også, at ændre kontraktperioden til 2 år i FV4. Dette blev umiddelbart 

positivt modtaget. Lettere at indkøbe/få finansieret bilerne.  

Frank efterlyste også gode ideer til at få opretholdt forsyningssikkerheden den 

24/12. Der kom følgende input: Garantibetaling i et antal timer, mulighed for at 

lægge privatrejser ind dog med et max antal, betaling på baggrund af varslet kør-

sel d. 16-17/12. Et flertal i kontaktudvalget mente, at garantibetaling til alle biler 

der udfører kørsel d. 24/12 er det bedste virkemiddel. Løsningen skaber også 

tryghed for chauffører og vognmænd, og giver bedre mulighed for planlægning. 

Der bliver arbejdet med de input kontaktudvalget er kommet med.  

 

6.  Under eventuelt spurgte Allan Mørup ind til en chaufførportal. Det er en rigtig god 

måde, at komme ud til mange chauffører på. Frank svarede, at den er på vej. Di-

rektionen har sagt GO, men Frank turde ikke sætte en dato på. 

Lis orienterede kort om den længe ventede funktion ”sidste slut på vogngruppe-

vognløb”. Funktionen bliver lagt på den 8. maj og centralerne bliver informeret på 

mail. 

 

Næste kontaktudvalgsmøde: 

 

Onsdag d. 27/8 kl. 0930 
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