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12. Regulering af betalingen
12.1 Regulering af de månedlige satser
Reguleringen sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark.
Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark og offentliggøres på
www.trafikselskaberne.dk. Dette dog endnu ikke helt på plads på hjemmesiden, men forventes at blive
det i løbet af uge 46 2009. Hvis en byder har brug for at se udregningerne for udviklingen fra januar 2008
til november 2009 før da kan disse rekvireres fra Movia, Kontrakter.
Det fælles omkostningsindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks fra Danmarks Statistik, idet
de anførte vægte løbende justeres efter den relative udvikling i de enkelte indeks:






Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 – Total - Sæsonkorrigeret), 60% i januar 2008
Forbrugerprisindekset i alt (DS PRIS 6 - I alt), 8% i januar 2008
Forbrugerprisindekset for dieselolie (DS PRIS 6 – Diesel og smøreolie), 17% i januar 2008
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (DS PRIS 10 – Maskiner og værktøjer - I alt),
9% i januar 2008
Obligationsrentegennemsnittet (DS MPK3 – Samtlige serier), 6% i januar 2008

Omkostningsindekset for januar 2008 er fastsat til 100.
Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af delindeksene to måneder tidligere –
dog lønindekset 6 måneder tidligere. Eksempelvis er omkostningsindekset for november 2009 beregnet til
100,6 på basis af delindeksene for september 2009 – dog lønindekset for maj 2009, der gælder for 2.
kvartal 2009. Omkostningsindekset afrundes efter 4/5-reglen til 1 decimal.
Den aftalte tilbudssum reguleres hver måned efter udviklingen i det fælles omkostningsindeks for den
pågældende måned i forhold til omkostningsindekset for november 2009, der er anført som prisniveau i
udbudsbetingelserne.
Der vil IKKE blive foretaget efterregulering. Dog kan der blive tale om efterregulering, hvis et indeks bliver
så forsinket, at indekset ikke kan indgå rettidigt i ovennævnte model.
Hvis de i det samlede reguleringsindeks indgåede delindeks bortfalder eller ændrer indhold i
kontraktperioden, forbeholder Movia sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt dette
sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks.

