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Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia
Hermed fremsendes basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia. Basisbudget 2012 bliver
behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. januar 2011.
Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2012, dels for hele trafikselskabet samlet
set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Lyngby-Taarbæk. Dette
brev beskriver indholdet i basisbudget 2012 for Lyngby-Taarbæk Kommune, med særlig
fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2011.
I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias
hjemmeside:
På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → Kommuner og regioner → Nøgletal findes:


Basisbudget 2012 (det samlede basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → Kommuner og regioner → vælg Lyngby-Taarbæk → Økonomi
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findes endvidere :


Basisbudget 2012 – Følgebrev (dette brev, der indeholder kommunespecifikke
uddybninger), og



Basisbudget 2012 – Specifikation (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Inden 1. maj 2011 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2012. Movia indarbejder ændringerne til førstebehandlingen af budget 2012 som udsendes i juni.
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På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 4 2010 og estimat 1 2011 med det
specificerede budget pr. buslinje i kommunen. Hertil findes også tidligere udsendte informationer om
økonomi til Lyngby-Taarbæk Kommune.
Trafikselskabet Movia
Ressourcecenter

Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Telefon 36 13 15 89
Fax -

movia@moviatrafik.dk
www.moviatrafik.dk
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Generelt om basisbudget 2012:
Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det
samlede basisbudget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.
Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik:
Busdrift:
Movia udsender basisbudgettet tidligere i år i forhold til tidligere år. Basisbudgettet fremskriver de økonomiske konsekvenser ved en uændret trafikbestilling for 2012. Det skal dermed
ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2012 frem mod bestil2
lingen 1. maj . Denne dialog sker med Trafik- og Rådgivningscentret i Movia.
Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2012 1. behandling, som forven2
tes udsendt til kommuner og regioner den 16. juni 2011 .

Budgetoverslagsår:
For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for 2013-2015 udarbejdet på kommune/regionsniveau. Dette giver kommuner
og regioner mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage bestik af den prognosticerede udvikling
i økonomien samt at indarbejde konsekvenserne af køreplanændringer på længere sigt.
Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra 2013 til 2015 er gennemgået i det
samlede basisbudget 2012.

Flextrafik:
Indenfor Flextrafik er basisbudget 2012 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 måneder af 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede basisbudget 2012.

2

I september 2011 vil budget 2012 2. behandling (hvorudfra kommunens acontobetalinger fastsættes)

blive udsendt. Movia gør opmærksom på, at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen
og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes budget for busdrift.
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Kommunespecifik forklaring til Lyngby-Taarbæk Kommune:
Tabel 1: Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab
2009 til basisbudget 2012:
Lokale

Handicap

Flex-

Komm.

Afdrag

Ydelse

busruter

kørsel

tur

ord.

Bruger

Elev

driftslån

rejsekortlån

Total

Regnskab 2009

22.679.294

3.038.912

-

-

2.511.226

2.336.701

-

-

30.566.133

Budget 2010

28.661.092

3.975.839

-

-

3.335.531

3.205.950

163.811

-

39.342.224

Estimat 4 2010

26.606.737

3.407.473

-

160.255

2.482.136

2.333.112

122.859

-

35.112.570

Budget 2011

29.922.657

3.497.316

-

285.842

2.552.297

2.500.411

122.859

-

38.881.382

Estimat 1 2011

28.847.100

3.541.069

-

344.653

2.489.775

2.370.064

122.859

-

37.715.521

Basisbudget 2012

31.692.377

3.629.996

-

395.123

2.569.880

2.445.645

122.859

679.520

41.535.400

BO2013

32.273.942

3.625.377

-

394.449

2.569.437

2.445.205

122.859

676.330

42.107.599

BO2014

33.437.142

3.620.805

-

393.782

2.568.998

2.444.769

122.859

705.042

43.293.397

BO2015

33.710.229

3.616.279

-

393.122

2.568.563

2.444.338

122.859

700.257

43.555.646

Lyngby-Taarbæk

Flextrafik, rute

Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lyngby-Taarbæk Kommunes finansiering af busdrift. Vi
henviser til det samlede basisbudget, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker yderligere
beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 til basisbudget 2012:
Lyngby-Taarbæk
Budget 2011
Effekt af ændret reguleringsindeks
Effekt af A8
Effekt af driftsudgifter til rejsekortet
Effekt af opdateret pendlerdata
Andre forklaringer
Basisbudget 2012

(mio. kr.)
29,9
1,9
0,8
0,4
0,1
-1,4
31,7
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Udvikling fra budget 2011 til basisbudget 2012 :

Effekt af ændret reguleringsindeks:
Til basisbudget 2012 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende
finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt
4

dieselpriser vil være på et lidt højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i budget 2011 . Dette
betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2012. til at være 1,9 mio. kr.
højere i Lyngby-Taarbæk kommune i forhold til budget 2011.
Effekt af udbud A8:
En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 skifte kontrakt som
følge af udbud A8.
Operatørerne kan i udbud A8 formentlig afgive bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2012 er
priserne fra første tilbudsrunde indarbejdet. Foran os ligger stadig anden og tredje tilbudsrunde, hvorfor priserne fra udbud A8 i basisbudgettet ikke er endelige.
Ud fra priserne i første tilbudsrunde, er de berørte linjer budgetteret til at øge LyngbyTaarbæk Kommunes tilskud med 0,8 mio. kr.
I forbindelse med udbud A8 bliver måleenheden for antal timer for de berørte linjer ændret. I
de kontrakter, som udløber ved udbud A8, afregnes i vogntimer, hvor udligningsophold og
nogle pauser er medregnet. I de nye kontrakter i udbud A8, vil timerne blive afregnet som
køreplantimer, hvor der kun afregnes for køretiden på de enkelte linjer.
Derfor vil der på baggrund af skiftet fra vogntimer til køreplantimer fremkomme et fald i antal
timer på de berørte linjer, hvis I sammenligner antal timer fra budget 2011 til basisbudget
2012. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i basisbudget 2012 et samlet fald på 1.381 timer,
på baggrund af skiftet i afregningsmetode; De 1.381 timer er derfor udtryk for at udligningsophold og nogle pauser ikke er medregnet i køreplantimer.
Da antal timer falder pga. af afregningsmetoden, vil timeprisen stige, hvis man dividerer udgifterne med antal timer. I gennemsnit stammer 12% af denne stigning i timepris fra færre
afregnede timer.
Movia vil gerne gøre opmærksom på at vi har indkaldt de berørte kommuner til orienteringsmøde om A8 den 25. januar 2011, hvor vi vil informere om de priser, der er fremkommet i
anden tilbudsrunde samt om øvrige væsentlige spørgsmål i forbindelse med udbuddet.

3

For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte

følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2011 2. behandling er analyseret.
4

Dieselprisen er i basisbudget 2012 budgetteret til at være 7% højere i forhold til budgetteret i budget

2011. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.
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Effekt af ændring i driftsudgifter til rejsekortet:
I 2012 er der budgetteret med flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2012 i forhold til budget 2011. For Lyngby-Taarbæk Kommune
betyder stigningen i driftsudgifter til rejsekortet at kommunens tilskud stiger med 0,4 mio. kr. i
forhold til budget 2011.
Effekt af opdateret pendlerdata:
I basisbudget 2012 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område.
Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks Statistik, og har via finansieringsmodellen
indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata øger
Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011 2. behandling.
Andre forklaringer:
Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder
opdaterede passager og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper

5

For Lyngby-Taarbæk Kommune dækker andre forklaringer derudover over en indtægtsstigning på 2,3 mio. kr., der blandt andet kan forklares med en væsentlig budgetteret fremgang i
antallet af passagerer på linje 150S og 184. Antallet af passagerer i buslinje 184 steg i 2010
og især under renoveringen af Nordbanen. Det er forventningen, at linjens fremgang fastholdes.
Da flere af kontrakterne i udbud A8 har indbygget incitamentsaftaler, øges kommunens tilskud med 0,3 mio. kr. på baggrund af incitamentsbonus til operatørerne. Denne bonus til
operatørerne skal dog ses i sammenhæng med indtægtsfremgangen.
Herudover øges kommunens budget med 0,6 mio. kr. som følge af et opdateret datagrundlag
for fordelingen af busser på buslinjerne.

Usikkerheder i budgettet:
De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen
mulighed for at vurdere budgetusikkerheden:
Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:
Lyngby-Taarbæk
Olieprisændring 25 %
Renteændring 1,0 procentpoint
Passagerændring 5 %

5

(mio. kr.)
1,9
0,9
1,5

Ændring i antallet af hverdage og helligdage.
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Processen frem mod det endelige budget 2012:
Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i
2012.
For den videre proces frem mod det endelige budget for 2012, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2011 for ønsker til ændrede køreplaner. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkelig konkret til at
effekten kan indarbejdes i budgettet.
Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for den 1. maj 2011, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter kontakter kommuner/regioner i januar/februar måned og aftaler den præcise
proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:
Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk
Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk
Lyngby-Taarbæk Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14,
e-mail jhi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller

6/6

