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1.  Velkomst  

Frank bød velkommen til mødet og bad i den forbindelse medlemmerne overveje 

hvad emnerne skal være til de kommende møder og om det er i orden at aflyse et 

møde såfremt Midttrafik vurderer at der ikke er emner nok til dagsordenen.  

 

2.  Status på driften 

 

Frank gav status på driften. 

 

Der er indgået aftale mellem Aarhus Kommune og Midttrafik om at Midttrafik be-

holder driften af pakke 3 og 4 som Århus Taxa har vundet indtil den 1. juli. Det 

drejer sig om ca. 1200 ture dagligt. For at sikre at Midttrafik kan løfte opgaven, er 

der lavet aftale med FlexDanmark om, at de overtager den øvrige drift kl. 14.15 på 

hverdage.  

RM gav udtryk for at det var den korrekte beslutning AAK havde taget, at lade 

Midttrafik forestå driften frem til skoleårets slutning. 

Flere kontaktudvalgsmedlemmer mente at ventetiden på vognmandslinjen er alt 

for lang, når det er FlexDanmark der varetager driften for Midttrafik. 

 

Vinderne af 7. udbud af specialkørsel – Favrskov Kommune er offentliggjort og 

forberedelserne til skolestart er i gang. 

 

I forbindelse med opstarten af FG5/FV5 er der gennemført flere kontroller end tid-

ligere. Der er bl.a. kontrolleret følgende: møder garantibilerne i hjemzone på åb-

ningstidspunktet, korrekt brug af privatrejser og overholdelse af pauser jf. gæl-

dende regler. Herudover er alle garantibiler kontrolleret af vognkontrollen inden 

driftsstart. 
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SK spurgte om det var muligt at ændre kravet til ildslukker i næste udbud, så kra-

vet følger de standardløsninger der er inden for nogle bilmærker – ex. Mercedes 

har som standardudstyr en 800 gr. ildslukker. 

 

Der er flere biler til rådighed efter udbudsopstart, så Midttrafik har pt. ikke kapaci-

tetsproblemer. 

 

Midttrafik modtager et stigende antal klager over chaufføradfærd. I en del af sa-

gerne har chaufførerne ikke haft tilstrækkeligt kendskab til hvad der forventes af 

dem. Midttrafik ønsker i højere grad at kommunikere direkte med chaufførerne, 

men har svært ved, i den nuværende kommunikationsform, Nyhedsbreve, kurser 

og informationsaftner, at komme ud til alle. 

 

Pr. 25. juni udtræder Samsø Kommune af Midttrafik og overtager selv al kørsel på 

øen undtaget den siddende patientbefordring, som Midttrafik stadig skal varetage. 

 

Midttrafik skal stå for genoptræningskørselen i Norddjurs Kommune fra 1. august. 

Der forventes at være ca. 20.000 ture på årsbasis. 

 

Der er fortsat fokus på kommunikation i Driftscentret. Der bliver bl.a. afholdt kur-

sus i god kommunikation efter sommerferien hvor alle skal deltage. 

Flere kontaktudvalgsmedlemmer gav udtryk for at kommunikationen var forbedret 

væsentligt.  

 

Lis fortalte om de 3 Fly High Flex kurser der har været afholdt i marts og april. Ca. 

60 garantibilschauffører har deltaget i kurserne. Instruktørerne har efterfølgende 

sendt de OBS punkter de har registreret på kurserne og der evalueres sammen 

med dem efter sommerferien hvorefter de kommende kurser planlægges. 

 

 

3.  Teletaxa 

 

Jeppe informerede om bestyrelsens beslutning om omlægning af teletaxa. Pr. 25. 

juni omlægges alt teletaxakørsel fra områdebaseret til rutebaseret. Turene plan-

lægges ”snævert” så de kan bruges som tilkobling til busruter. Kunderne får mu-

lighed for at betale med ”Midttrafik app” – se information her Information og vej-

ledning - Midttrafik 

Der var et ønske fra medlemmerne om, at navnet ”teletaxa” bliver ændret, så 

kunderne ikke tager fejl af, hvad de bestiller. Forslaget om navneændringen er 

forelagt Midttrafiks direktion og den er positivt indstillet. 

 

 

4.  Flextur prisberegner 

Jeppe præsenterede den nye Flexturs prisberegner. Prisberegneren er udviklet til 

hjælp for kunderne, så de kan vælge den tur der passer dem. Link til prisberegne-

ren her Flextur  

Der blev påpeget at mindste ”gåafstand” burde sættes ned til 100-200 meter og 

der var et ønske om, at der kunne gives et alternativ til turen i form af en taxatur 

til ca. pris. 

 

5.  Tilfredshedsundersøgelse Flextur 

Frank orienterede om Midttrafiks kommende undersøgelse af Flexturs konceptet. 

Megafon gennemfører undersøgelsen og har bl.a. fulgt 12 kunder tæt – fra bestil-

ling af turen til turen er kørt. 1350 kunder deltager i undersøgelsen og resultatet 

er med til at danne grundlag for en revidering af Flexturs konceptet, så det bliver 

mere brugervenligt. 

 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/information-og-vejledning/
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/information-og-vejledning/
https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur/
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6.  Tilpasning af servicetider 

Frank fortalte at Midttrafik, med virkning fra den 11. april, har foretaget en juste-

ring af servicetider på sygehusene i Region Midtjylland. Justeringen har bevirket at 

der er bedre tid til at følge patienterne til og fra de enkelte afdelinger. Midttrafik 

overvåger at den afsatte tid er korrekt og der foretages stikprøver når vognkon-

trollørerne er ude på sygehusene. 

Der var spørgsmål til Jette angående holde-/afsætningspladser på regionshospita-

let i Gødstrup. Jette har haft kontakt til projektsekretariatet i Gødstrup, men de 

har ikke noget materiale klar til udsendelse endnu. Projektsekretariatet har lovet 

Jette, at hun bliver informeret når der er nyt fra dem. 

 

7.  Nye retningslinjer pr. 1. marts 

Lis gennemgik retningslinjerne for lukning af vogne og brugen af ”lås” på vogne.  

Flere kontaktudvalgsmedlemmer udtrykte, at det var positivt, at retningslinjerne 

var knap så restriktive som præsenteret på sidste møde og især ØF udtrykte til-

fredshed med at Midttrafik har lyttet til de udfordringer især landtaxi har og lavet 

særlige regler for dem. Retningslinjer medsendes referatet.  

 

8.  Indkomne punkter fra CAT 

Henning havde 2 emner med. Det ene omhandlede et ønske om, at ture der er 

planlagt på vogne kun kan omplanlægges/slettes med 2 timers varsel i tråd med at 

vognen kun kan lukkes med 2 timers varsel, hvis der er kørsel planlagt på vognen. 

Det andet emne omhandlede en konkret sag vedr. en forgæves kørsel og afregnin-

gen heraf.  

Frank kommenterede begge emner. Det første med at præcisere betingelserne i 

udbuddet, hvor der først betales for kørslen når den enkelte variable vogn modta-

ger køreordren på anlægget. Indtil det tidspunkt kan turen aflyses eller omplan-

lægges. Det andet emne, vedr. en konkret sag, er udredt og besvaret direkte til 

vognmanden. Herefter var der en snak om de udfordringer der er ved at byde ind 

med variable vogne, bl.a. med chauffører på rådighedsvagt, og om der eventuelt 

kan indføres rådighedsbetaling i fremtidige udbud. 

   

9.  Midttrafik Faglig Messe 2017 

Frank fortalte kort om Midttrafik Faglig Messe som afholdes den 22. juni. Søren 

Nymarks Vej 3 bliver omdannet til messeområde hvor man kan få et kig på fortid, 

nutid og fremtid. 

 

10.  Evt. 

Under eventuelt blev der talt om uniformsregler. Flere medlemmer af kontaktud-

valget havde dårlige eksempler fra dagligdagen og der var et ønske om at der bli-

ver kontrolleret flere vogne. 

Der blev også talt om arbejdsklausuler. Et flertal af kontaktudvalgsmedlemmerne 

ønskede at arbejdsklausuler bliver indarbejdet i kommende udbud.  

Frank spurgte om form og indhold på kommende møder. Der var forslag om at 

invitere medlemmer fra Midttrafiks bestyrelse med, at næste møde har den ny ta-

xalov på som emne, at flytte mødet ud af huset og have et sygehusbesøg på pro-

grammet. Frank foreslog et temamøde om chauffører med bl.a. uddannelse, kom-

munikation, uniform, adfærd som underemner. Alle var enige om, at der altid er 

en åben og positiv dialog på møderne.. 

 

Næste møde er den 14. september.  

   


