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1.  Velkomst 

Jesper bød velkommen til det sidste Kontaktudvalgsmøde i 2014. Vi har forsøgt at 

sammensætte en spændende dagsorden og håber på gode input til bla. Leveran-

dørtilfredshedsundersøgelsen. Søren Kjær bad her om ordet og foreslog på vegne 

af nogle Kontaktudvalgsmedlemmer at få dagsordensrækkefølgen ændret så bla. 

punkt. 9 blev behandlet som et af de første punkter. Kontaktudvalgsmedlemmerne 

havde iflg. Søren en del emner med til eventuelt. Jesper indvilligede i at ændre 

rækkefølgen.  Søren spurgte også ind til formen/rammen på Kontaktudvalget, 

mange af leverandørerne er ikke repræsenteret af brancheforeningerne. Det blev 

aftalt at vi til næste møde drøfter sammensætningen af det fremtidige Kontaktud-

valg. 

  

 

2.  Julekørsel 

Frank orienterede om julekørslen 2014. I uge 48 og 49 er der modtaget bestillin-

ger og som det ser ud nu er der en stigning i kørselsmængden på ca. 14 %. Der 

forventes 10-20% afbestillinger, helt afhængig af vejret. Der er indgået del-

kontrakt med 3 vognmænd for at sikre kapaciteten af liftbiler. Delkontrakten gæl-

der i et døgn fra d. 24/12 kl. 06.00 til d. 25/12 kl. 06.00 og er indgået på samme 

vilkår som de ordinære kontrakter. Alle leverandører har leveret det antal biler der 

kan forventes, men vi har ikke nok liftbiler til rådighed og derfor tiltaget med del-

kontrakter. Jesper understregede hvor vigtigt det er for Midttrafik at kørslen den 

24/12 afvikles uden problemer. Der er meget bevågenhed om denne dag og vi 

bruger rigtig mange ressourcer på at planlægge og drifte. Søren bemærkede at det 

var meget positivt med garantibetalingen. 
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3.    Eventuelt 

Søren spurgte hvordan bud, med hjemzone der ligger udenfor det område hvor 

taxabevillingen gælder, kan godkendes. Frank svarede at for uddybende svar skal 

gå til udbudsgruppen. Der blev også spurgt ind til henvendelsen til byderne om 

gensignering af tilbud. Jan Ingebrigtsen fra udbudsgruppen fortalte at årsagen 

hertil var, at oplysningslisterne ikke var med i udbudsmaterialet første gang de 

underskrev. 

 

Herefter en bred snak om reduktionen i vogntyperne og kravene til dem. Det blev 

aftalt at vi på næste møde tager emnet om vogntyper op som et selvstændigt 

punkt.   

 

Richard ønskede at vide om dokumentationskravet i udbuddet betød, at alle tilla-

delsesnumre og registreringsnumre skal indsendes. Frank bekræftede dette og 

præciserede at tilladelse og registreringsnummer skal høre sammen.  

 

Richard mente uniformskravet er et problem. Hos Aarhus og Horsens Taxa god-

kender de nederdel som en del af uniformen og det gør Midttrafik ikke. Frank sva-

rede at når der køres for Midttrafik er det Midttrafiks uniformsregler der gælder og 

at det er meget positivt med et regelsæt herom. Det gør det nemmere i kontrolar-

bejdet. Iflg. Allan er der lang vej igen. Han ser mange Flextrafik chauffører der 

ikke opfylder uniformskravene.  

 

Richard spurgte også ind til om Trafikselskaberne ikke skulle ensrette deres krav 

om chaufføruddannelse. Jesper svarede at der ikke er enighed blandt TS så han 

tror ikke på en ensretning. Midttrafik opretter i obligatoriske Fly High kurser for 

garantibilschauffører i foråret 2015.  

 

Richard ville gerne vide hvornår Midttrafik i lighed med Fynbus begynder at tage 

ansvar for social dumping. Jesper svarede at Midttrafik samarbejder med Trafiksty-

relsen herom. Det er arbejdsmarkedets parter der skal vurdere/kontrollere. Midt-

trafik ønsker ikke at indføre en parallel kontrol, men videregiver info til Trafiksty-

relsen og kommunerne. 

 

Richard spurgte også ind til hvordan Midttrafik reelt sikrer, at forholdet i § 1, stk. 

1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 405 af 08. maj 2012 om taxikørsel mv. til enhver tid 

efterleves/overholdes. Svaret fra Midttrafiks jurist er sat ind nederst i referatet. 

 

Tommy foreslog at når biler bliver lukket efter en kontrol pga. at bilen ikke opfyl-

der det krævede skal der straffes hårdere – gerne med bøde. Inger tilsluttede sig 

dette, med bemærkningen ”dem der overholder reglerne, betaler for dem der be-

vidst snyder”  

 

Allan ville gerne vide om leverandørerne altid er bekendt med de kvalitetsbrist de 

eventuelt er registreret for. Frank svarede at fra november i år bliver leverandø-

rerne informeret om kvalitetsbrist pr. mail.  

 

Søren havde kort inden mødet indsendt en chaufføroplevelse om en tur med en 

psykiatrisk patient og spurgt om der kunne gøres noget.  Jette svarede at den 

konkrete sag kunne hun ikke gøre noget ved, det det var en tur for Region Syd-

danmark, men at hun til et møde med psykiatrien ville tage forholdene om befor-

dring op. Jesper gjorde opmærksom på at kørslerne er booket ud fra en lægelig 

vurdering – men at chaufførerne selvfølgelig ikke skal køre hvis de føler sig usikre. 

Chaufførerne skal altid kontakte Driftscentret i sådanne tilfælde, så der kan blive 

lavet en anden løsning. 
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4.  Leverandørtilfredshedsundersøgelse 

Jesper gennemgik kort målsætning og strategi for gennemførsel af undersøgelsen 

og gik herefter over til de indsatsområder Flextrafik ud fra besvarelserne har ud-

peget. Jesper bad kontaktudvalget om input/bemærkninger til de enkelte punkter. 

 

Input/bemærkninger til indsatsområde Udbud og kontrakter: 

 Udbuddet for stort/omfattende – burde reduceres, 

 Svært at finde dokumenterne. Gerne advarsel om manglende dokumenter 

ved afsendelse og kvittering for at alt er OK. 

 Udfordring med kø på browser den sidste dag for budafgivelse. 

 Tjekliste 

Alle input er videregivet til udbudsgruppen  

 

Input/bemærkninger til indsatsområde Økonomi: 

 I orden – kommer til tiden 

 Meget overskueligt 

 Svært at komme igennem til afregningen med korrektioner  

 

 Eventuelt kursus i Vognmandsportalen i 2015  

Der arbejdes på et kursus i 2015, hvor drift og økonomi underviser sam-

men  

 Nye afregningsbilag i 2015 

 

 

Input/bemærkninger til indsatsområde Rejseregler: 

 Ingen 

 

Input/bemærkninger til indsatsområde Kommunikation: 

 Emneoversigt til samtlige Nyhedsbreve – Der har allerede været bragt mere 

end 50 emner i nyhedsbrevene, så Midttrafik anser en oversigt for relevant.  

 Svært at finde og finde rundt på Extranettet 

 Søgeværktøj 

 Udbrede kendskabet til Kontaktudvalget og emnerne udvalget behandler. 

 

Input og bemærkninger til indsatsområde Drift: 

 Info om nedbrud  

Der arbejdes på en procedure som forventes klar i februar 2015 

 Meget ventetid på at komme igennem til trafikstyringen om aftenen.  

Midttrafik er opmærksom på problemet og tager det med på næste møde 

med FlexDanmark  

 Brug TAL funktionen ligesom hos NT – panikknap.  

FlexDanmark opprioriterer i modsætning til trafikselskaberne TAL frem for 

kald. Midttrafik ændrer ikke nuværende procedure.  

 Driftscentrets personale skal holde frokost i 3 hold. 

3 delt middagspause indføreres fra 1. januar 2015 

 Trafikstyrernes venlighed og imødekommenhed er blevet bedre. 

 

Input og bemærkninger til indsatsområde Kvalitetskontrol: 

 Ved kontrol skal tidligere kontroller af samme bil tjekkes så man ikke beder 

om dokumentation for noget man har godkendt ex. 1 måned tidligere. 

Proceduren bliver indført 

 Vigtigt med vognkontrol 

 

Input og bemærkninger til indsatsområde Kundeservice: 

 Kopi af svar på kundeklage sendes til leverandøren. 

 Pas på at kopi er rensede for følsomme oplysninger. 

 OBS på kunder der ikke må lades alene. 

 Manglende serviceminutter på kommunale ture. 

 Ændret procedure vedr. visitering af ”servicerejse” 
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Herefter generel snak om hvordan vi kommer bedre ud til alle leverandører. Ny-

hedsbrevet er en af måderne. Hold informationen kort og præcis. Nogle af bran-

cheforeningerne kan formidle via deres nyhedsbreve. Frank kom med en opfor-

dring til at kontaktudvalgsmedlemmerne skulle komme med input/emner til Ny-

hedsbrevet. 

 

 

 

5.  Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet bliver udsendt ugentligt. Der opfordres til at chaufførerne melder sig 

til, så de kan modtage nyhedsbrevet direkte eller at vognmænd og Taxacentraler 

videresender til deres chauffører/vognmænd. 

 

6.  Kommende kørselsopgaver i Flextrafik 

Jesper fortalte at der er nye kørselsopgaver på vej i Horsens og Ikast/Brande 

kommune samt en forventning om at flere kommuner vil støtte Flextur og indgå 

venneaftaler med nabokommuner. Patientkørslen forventes at stige med ca. 

30.000 ture. Samlet en stigning på 3-4 % i 2015. 

 

7.  Patienttilfredshedsundersøgelse 

Der arbejdes i øjeblikket på en ny patienttilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen 

forventes gennemført i starten af 2015. Spørgerammen forventes at blive den 

samme som ved undersøgelsen i 2009 så der kan sammenlignes. Undersøgelsen 

gennemføres af Region Midtjylland og Midttrafik og man forventer at spørge ca. 

1000 patienter/personale. 

 

8.  Statistik 

Frank gennemgik som noget nyt Driftscentrets målstyringstal i stedet for de sæd-

vanlige statistikker. Der blev spurgt om målet for besvarelse af vognmands- og 

rykkerlinjen blev hævet i det kommende år, Jesper svarede at målet også er 70 % 

besvarede inden for 60 sec. i 2015.  

 

 

9.  Kontaktudvalgsmøder i 2015 

 

Det blev aftalt at der skulle afholdes 4 Kontaktudvalgsmøder i 2015 – mødedato-

erne er: 18. marts, 10. juni, 26. august og 3. december. 

 

 

Jesper afsluttede mødet med en tak for de mange gode input og bemærkninger 

samt med et ønske om, at punkter til dagsordenen fremover sendes inden dead-

line så alle har mulighed for at forberede sig til de enkelte punkter.  
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Svar til Richard:  

 

”Kære Richard Motzfeldt 

 

Frank Christensen har bedt mig besvare dit spørgsmål vedr. § 1, stk. 1, nr. 1 i be-

kendtgørelse nr. 405 af 08. maj 2012 om taxikørsel mv. (taxibekendtgørelsen). 

 

Bestemmelsen i taxibekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 definerer, hvornår der er 

tale om erhvervsmæssig personbefordring. Bestemmelsen er i øvrigt (bortset fra 

køretøjets størrelse) stort set indholdsmæssigt identisk med bestemmelsen i bus-

lovens § 1, stk. 3. 

 

Om kørslen falder ind under definitionen på erhvervsmæssig personbefordring er 

afgørende for, om kørslen kræver tilladelse. Ingen af de to nævnte bestemmelser 

indeholder imidlertid et forbud mod, at chaufførerne (også) udfører transport af 

personer, som de har nær tilknytning til.  Hvis chaufføren har en ”nærmere til-

knytning” til den person, som transporteres, kan der være tale om privat kørsel, 

som ikke kræver tilladelse; omvendt er chauffører, der i øvrigt udfører erhvervs-

mæssig personbefordring med de fornødne tilladelser ikke udelukket fra at medta-

ge personer, som de har en nær tilknytning, i bilen.  

 

Sker det i forbindelse med udførelse af kørsel for Midttrafik, at en chauffør tilfæl-

digvis skal gøre med en pårørende, foregår det naturligvis på samme vilkår som 

enhver anden kørsel. 

 

Jeg håber, ovenstående var svar på dit spørgsmål – Ellers er du velkommen til at 

skrive eller ringe til mig. 

 

Med venlig hilsen 

 

Malene Kruhl 

Jurist” 

 

 

 

 


