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1.  Velkomst 

Frank bød velkommen til Kontaktudvalget. Der er sammensat et godt program for 

mødet og der er kommet input til dagsordenen fra C.A.T. og CTR. De verserende 

sager vedr. arbejdstidsaftaler, sorte penge, blokade osv. vil der ikke blive kom-

menteret på fra Midttrafiks side. Midttrafik følger udviklingen i forhold til, at få drif-

ten afviklet. 

 

2.  Status på driften. 

Frank gav status. Driften af specialkørsel Aarhus er blevet stabiliseret - dels ved at 

kørslen Handicap Befordring udfører, er hjemtaget til Aarhus Kommune den 16. 

januar og dels ved, at Aarhus Taxa siden uge 2 har leveret stabil drift. Der bliver 

kørt ca. 1200 ture dagligt. Stabilisering af specialkørslen for Aarhus Kommune har 

medført, at Midttrafik i dag kun anvender de ressourcer der oprindeligt var planlagt 

til opgaven. Den øvrige drift er derfor ikke påvirket negativt i samme grad som 

tidligere. Vi overholder igen servicemålet på, at 70 % af alle kald skal besvares 

inden for 1 minut og rettidighed på aflevering af kunderne er igen over 96 %. Aar-

hus Kommune hjemtager specialkørslen senest den 1. april 2017. De afventer en 

teknisk løsning så turene kan overføres til Aarhus Taxa. 

Allan og Richard gjorde opmærksom på, at en evaluering af hele forløbet omkring 

specialkørsel Aarhus Kommune kunne være medvirkende til, at undgå samme pro-

blematikker i fremtiden. 

 

Afvikling af julekørslen 2016 forløb flot. Den 24/12 blev der kørt 2688 ture og vi 

har kun modtaget 2 kundehenvendelser efterfølgende. Der blev igen lavet del-

kontrakter for at have tilstrækkelig kapacitet på liftbiler. Fynbus har bestemt at 

julekørsel 2017 skal planlægges og udføres af dem selv. De har tidligere udsendt 

kørselskuponer til deres handicapkunder, som så selv har stået for, at bestille kør-

sel hos en lokal vognmand. 
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Udbud af specialkørsel i Favrskov Kommune, hvor 25 pakker udbydes, forventes 

offentliggjort medio marts. 

 

 

 

3.  Udbud FV5/FG5 v/Frank 

Midttrafik har modtaget bud fra 190 leverandører. Der er 81 garantibiler i FG5 og 

1187 godkendte bud i FV5. De vigtigste ændringer i udbuddene er: 

 

 Helårsdæk tilladt mellem 1/11–31/3, mærket med M+S eller snefnug  

 Førstehjælpebevis kun gyldig i 2 år. 

 Vogntype 3 er med igen 

 Nye tidsbånd – med mulighed for særlig pris om natten 

 

Leverandører ved Midttrafik i FG5 – Flex Garanti 

 

 
 

Muligheden for at byde med en særlig pris om natten, har kun få leverandører be-

nyttet sig af, hvilket vi er kede af. Tommy bemærkede, at årsagen kunne være 

manglende kendskab, til natkørslens omfang, hos leverandørerne. Frank fortalt at 

Midttrafik overvejer at lave en liste med vognmænd der må ringes til, hvis der er 

forsyningsproblemer. Søren og Michael spurgte ind til ændringen med gyldigt før-

stehjælpsbevis og Frank svarede at vi følger standarden hos Dansk Førstehjælps-

råd og de har ændret gyldigheden fra 3 til 2 år. 

 

Der blev fra flere sider spurgt ind til kontrol af lave ud. Frank fortalte, at alle bud 

under et vist beløb (kan ikke offentliggøres) bliver sendt ind til tjek hos Trafik- og 

Byggestyrelsen. Der er sendt over 100 bud ind. Allan foreslog, at man udover at 

sende bud under en bestemt beløbsgrænse ind, også foretog en stikprøvekontrol af 

resten af udbuddene. Richard bemærkede at DTR ønsker at Midttrafik også indfø-

rer arbejdsklausuler i udbuddene ligesom hos Fynbus og Region Midtjylland. Frank 

svarede, at det er op til Midttrafiks bestyrelse at afgøre, om arbejdsklausuler skal 

indarbejdes i udbuddene. Flere kontaktudvalgsmedlemmer var af samme mening 

som Richard, at det burde være del af alle trafikselskabernes udbud. 

 

Frank gennemgik ændrede retningslinjer gældende fra udbudsstart: 

 

- Lukning af vogn skal ske med 2 timers varsel  

- Lås på vogn afskaffes   

-  

Ændringen sker for at sikre en bedre koordinering / mindre tomkørsel og færre 

opkald til Midttrafik omkring åbningstider, luk og lås som i dag udgør ca. 20% af 

samtlige opkald.  

Entreprenøren/centralen skal altid meddele udbyder, hvis tilmeldte vogne ikke er 

disponible. Dette skal meddeles senest dagen før inden kl. 15.00 via mail. Udbyder 

Bjert Busser ApS 2

AP Flex ApS 2

Børge Hald 1

Flexbusser ApS 7

LM Taxi 1

Rene Therkelsen 3

Safencare ApS 19

Struer Bilen 1

Struer Thyholm I/S 3

TEA Struer ApS 11

Vestjysk Busser 23

Vojens Taxi og Servicetrafik ApS 8
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lukker herefter den pågældende vogn eller – for vogngrupper – regulerer antallet 

af tilmeldte vogne.  

Alt, hvad der kan løses af entreprenøren i Vognmandsportalen, skal løses af entre-

prenøren selv. 

 

De nye retningslinjer affødte en del snak og spørgsmål. Frank præciserede at ”lås” 

aldrig har været et værktøj tiltænkt leverandørerne, men kun et trafikstyrerværk-

tøj og at nedlukning med 2 timers kørsel er lempeligt i forhold til udbuddet. Ret-

ningslinjerne er ændrede for at sikre stabil drift og at kunderne bliver kørt til aftalt 

tid. 

 

Frank gennemgik det indkomne punkt fra CAT om kontrol af underleverandører. 

Ved opstart er underleverandører underlagt samme kontrol som øvrige leverandø-

rer – Serviceattest, gæld til det offentlige og tilladelse.   

§ 8 Underentreprenører 

Stk. 1 

Entreprenør er eneansvarlig overfor udbyder og har det fulde ansvar for det arbej-

de, der udføres af underentreprenør, herunder at løn- og ansættelsesforhold hos 

underentreprenør er i overensstemmelse med nærværende rammeaftale. 

 

Stk. 2 

Entreprenør skal oplyse om eventuelle underentreprenører og om omfanget af dis-

ses kørsel. Antagelse eller udskiftning af underentreprenør samt væsentlige æn-

dringer i omfanget af underentreprenørers kørsel skal godkendes af udbyder. 

Stk. 3 

Entreprenører, der har fået ophævet en rammeaftale eller kontrakt med udbyder 

inden for de sidste to år, kan ikke antages som underentreprenør 

 

 

4.  Tilfredshedsundersøgelse Handicapkørsel 

Lis gennemgik kort resultaterne for undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i 

uge 43-45 2016 og der er indsamlet data fra 1381 brugere. 

Resultat  

 Samlet tilfredshed på 97%  

 Chaufførens venlighed 95% 

 Chaufførens hjælpsomhed 92% 

 Chaufførens kørsel 94%  

 Bilens siddekomfort 82%  

Resultatet taler for sig selv. De adspurgte brugere er meget tilfredse med chauffø-

rerne. Ud fra de kommentarer der er givet i forbindelse med undersøgelsen er der 

udvalgt et indsatsområde. Indsatsområdet er: Ring til kunden før ankomst. På 

baggrund af oplysninger fra medarbejderne i Servicecentret kontakter vi de chauf-

fører/vognmænd der har ”glemt” at ringe til kunderne inden afhentning.  

Inger fortalte, at hun ofte ser chauffører og vognmænd der ikke lever op til uni-

formskrav o.a. Hun efterlyste mere kontrol og opfølgning overfor de leverandører 

der lader stå til. 

 

5.  Modernisering af taxiloven 

Frank lagde op til en dialog om modernisering af taxiloven med spørgsmålene: 

Hvad betyder ændringerne for jer? Hvordan ser Flexkørsel ud hvis loven bliver som 

i udkastet? Er det stadig muligt at få en taxi i yderområderne?  

Udvalgsmedlemmerne præciserede at der kun var tale om en ”skitse” Flere ville 

ikke kommentere på det, da det iflg. dem ligger langt fra et endeligt resultat, men 

var bevidst om, at det er nu der skal ”råbes” op overfor politikere og lobbyister for 

at opnå det resultat der ønskes. God diskussion om den kommende taxilov. 
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6.  Indkomne punkter 

C.A.T. havde et punkt med der omhandlede fejlberegning af egenbetaling. De hav-

de flere eksempler på, at der blev beregnet forkert egenbetaling selv om køretiden 

var korrekt. Aftalt at C.A.T. afleverer konkrete eksempler til Driften, så fejlen kan 

blive undersøgt. 

 

Søren Kjær havde et punkt om kvalitetsbrister og udsendelse af bod. Søren havde 

et ønske om at se statistikker for kvalitetsbrister, opdelt så man kunne se forhol-

det mellem antallet af brist fordelt på vogngrupper, driftsvognløb og garantibiler. 

Søren synes også det var stærkt utilfredsstillende at modtage bod for et kvalitets-

brist der var 1 måned gammelt. Frank medgav at udsendelse af bod på kvalitets-

brist der var så gamle ikke var ok. Fremover udsendes der senest 14 dage efter 

kvalitetsbristet. Frank mente ikke det gav værdi med ønskede statistik.  

 

Tilpasning af servicetider. 

Frank havde et extra punkt med om tilpasning af servcetider. 

Midttrafik har igangsat en gennemgang af den tid der afsættes til hente og afleve-

re kunder på sygehuse og behandlingssteder  

I alt vil servicetiden til 2250 specialadresser blive gennemgået og tilpasset.  

Tilpasningen vil ske ud fra kortmateriale over sygehuse samt via patient app. I 

særlige tilfælde vil der ske opmåling på sygehusene.  

Målet er at servicetiden skal afspejle den faktiske tid som anvendes, så manglende 

servicetid ikke medfører forsinkelser.  

Det er Midttrafiks vurdering at servicetiden vil bliver hævet på de fleste sygehus- 

afdelinger.  

Informationen om tilpasning af servicetiderne blev positivt modtaget af kontaktud-

valget. Allan bemærkede, at der ofte bliver brugt lang tid på at finde parke-

rings/standsningspladser på sygehusene og spurgte også ind til planlægningen af 

samme, i forbindelse med sygehusbyggeriet i Gødstrup og påpegede at der kan 

spares tid/penge hvis det bliver tænkt ind.. Jette svarede, at hun ikke havde hørt 

nyt om Gødstrup, men ville forsøge at følge op. 

 

Nød App 

Lis fortalte om Nød App´n som er udviklet for at kunne opretholde driften i tilfælde 

af afbrydelser i vognkommunikationen. 

I tilfælde af en afbrydelse mellem PLANET og en eller flere vognkommunikations 

systemer, er der mulighed for at chaufførerne kan logge på systemet og se hvilke 

ture der i øjeblikket er planlagt.  

Midttrafik sender i uge 10 vejledning ud til samtlige leverandører om Nød App’en 

   

 

7.  Kontaktudvalgets sammensætning 

Frank ønskede en udmelding fra Kontaktudvalget om sammensætningen og de 

faktiske medlemmer af udvalget skal ændres. Der var enighed om at sammensæt-

ningen er som den skal være og de nuværende medlemmer fortsætter (DTR har 

bekræftet) 

 

8.  Evt. 

 

Næste møde er den 1. juni kl. 12.00 

   


