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1 

1-00-1-17 

1. Forslag til foreløbig dagsorden til møde i 
Repræsentantskabet den 19. maj 2017 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  

 

Bestyrelsen drøftede og vedtog forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet. 
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2 

1-25-1-16 

2. Indførelse af særligt pensionistkort i Holstebro 

Direktøren indstiller, 

at forsøget med billigt pensionistkort i Holstebro godkendes, og at kortet indføres så 

hurtigt det er praktisk muligt. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget:  

 

Forsøget med billigt pensionistkort i Holstebro blev godkendt, og kortet indføres så 

hurtigt det er praktisk muligt. 
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1-15-0-77-3-10 

3. Bestillerundersøgelse 2017 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter bestillerundersøgelsens resultater. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Bestyrelsen drøftede bestillerundersøgelsens resultater. 

  

Bilag 

 Bilag 1 - Bestillerundersøgelse 2017 

  

file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_1.pdf
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1-25-12-1-17 

4. Salgsplatforme for periodekort mv. 

Direktøren indstiller, 

at Midttrafik påbegynder salg af periodekort i Midttrafik app medio 2017. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Midttrafik påbegynder salg af periodekort i Midttrafik app medio 2017. 

  

Bilag 

 Bilag 1 - Input til business case for overflytning af produkter fra papkort som 

produktplatform til digitale platforme som MT appen og rejsekort 

 Bilag 2 - Midttrafiks driftsudgifter til Rejsekortet 

 Bilag 3 - Faktaark vedr. app (maj 2016 - feb 2017) 

  

file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_1.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_1.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_2.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_3.pdf
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1-25-1-16 

5. Gratis bybusser i Grenaa i sommerperioden 

Direktøren indstiller, 

at Norddjurs Kommunes anmodning om gratis bybuskørsel fra 1. juli til 15. august 

2017 imødekommes. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Norddjurs Kommunes anmodning om gratis bybuskørsel fra 1. juli til 15. august 2017 

blev imødekommet. 

  

  



 

 

Bestyrelsen for Midttrafik 24. marts 2017 

 

6 

1-30-75-1-26-16 

6. Kollektiv trafikplan 2017 

Direktøren indstiller, 

 Arbejdsgruppen arbejder videre med 1. udkast til strategisk net og planlægning 

af de øvrige strækninger samt uddannelsesstrækninger og 

 Den kommunal politiske godkendelse af trafikplanen udsættes til 1. kvartal 2018 

og godkendelse i Midttrafiks bestyrelse på møde i maj/juni 2018. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

  

 Arbejdsgruppen arbejder videre med 1. udkast til strategisk net og planlægning 

af de øvrige strækninger samt uddannelsesstrækninger og 

 Den kommunale politiske godkendelse af trafikplanen udsættes til 1. kvartal 2018 

og godkendelse i Midttrafiks bestyrelse på møde i maj/juni 2018. 
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1-30-75-5-1-17 

7. Skoler og øvrige institutioners brug af busserne i 
Midttrafik 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen drøfter muligheder og udfordringer for skoler og institutionernes brug 

af Midttrafiks produkter. 

  

Det anbefales, at 

  

 Aarhus Kommune tager stilling til fremadrettet serviceniveau for skoler og institutionernes 
brug af bybusserne i Aarhus 

 Serviceniveauet for håndtering af grupperejser fastholdes 

 Adminstrationen gennemgår de nuværende produkter og betalingsmuligheder med henblik 
på forbedringer 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

  

Bestyrelsen drøftede muligheder og udfordringer for skoler og institutionernes brug af 

Midttrafiks produkter. 

  

Bestyrelsen fulgte anbefalingen om, at   

 Aarhus Kommune tager stilling til fremadrettet serviceniveau for skoler og 

institutionernes brug af bybusserne i Aarhus 

 Serviceniveauet for håndtering af grupperejser fastholdes 

 Administrationen gennemgår de nuværende produkter og betalingsmuligheder 

med henblik på forbedringer 
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1-9-1-15 

8. Orientering om stemmeaftale om modernisering af 
taxilovgivningen 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

Bilag 

 Bilag 1 - Modernisering af taxiloven 

 Bilag 2 - Taxi til fremtiden - Regeringens udspil til modernisering af 
taxilovgivningen 

  

file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_8_Bilag_1.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_8_Bilag_2.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_8_Bilag_2.pdf
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1-21-1-17 

9. Orientering om udvikling i omkostningsindeks 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-22-1-15 

10. Uddybning til orientering om nøgletal for offentlig 
buskørsel regnskab 2015 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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1-21-1-17 

11. Orientering om udvikling i Region Midtjyllands økonomi 
inden for kollektiv trafik 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

Bilag 

 Bilag 1 - Udvikling i Region Midtjyllands økonomi (2012-2018) 

  

file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_11_Bilag_1.pdf
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1-13-38-17 

12. Orientering om Midttrafiks Personaleredegørelse 2016 

Direktøren indstiller, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

Bilag 

 Bilag 1 - Personaleredegørelse 2016 

  

file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_12_Bilag_1.pdf
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1-00-1-17 

13. Siden sidst 

Direktøren indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget: 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

Bilag 

 Bilag 1 - Sammenhængende mobilitet konference 27. februar 2017os 

 Bilag 2 - Aftaletekst Bedre og Billigst FEB17 

 Bilag 3 - Ansøgning om momsrefusion for drift og vedligeholdelse af 

rutebilstationer 

  

file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_13_Bilag_1.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_13_Bilag_2.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_13_Bilag_3.pdf
file:///C:/temp/mtdm/Dagsorden/Bilag/Punkt_13_Bilag_3.pdf
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1-00-1-17 

14. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at føre til referat. 

  

  

 

 

 

 


