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4 Forslag til budget 2023, 2. behandling

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

 Budgetforslag 2023 til 2. behandling jf. bilag 4.1
 At kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter i 2023 betales aconto hver 

måned som 1/12 af budgettet
 At trafikbestillingsgrundlaget i bilag 4.2 danner grundlag for trafikbestilling 2024

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med følgende forslag til at håndtere de ek-
straordinære omkostningsstigninger

a) Kommunernes og regionernes aconto tilskud til bus, bane og fællesudgifter i 2023 revurderes i esti-
mat 1, juni 2023. 

b) Hvis kommuner og regioner har ekstraordinære besparelsesønsker, skal de henvende sig til 
Movias rådgivning senest 31. januar 2023, med henblik på en samlet facilitering frem mod en ek-
stra trafikbestilling ultimo april, med mulighed for implementering af driftsændringer fra efteråret 
2023. 

c) Movia i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder samlet retter henvendelse til Transportmini-
steriet om at fremrykke den ordinære takstforhøjelse fra januar 2024 til forsommeren 2023.

d) Movia i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder og KL og Danske Regioner igangsætter dia-
log med staten om mulig lånefinansiering, for at kunne tilbyde kommuner og regioner at betale for 
de ekstraordinært høje udgifter i 2023 over flere år.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Budgetforslag 2023 til 2. behandling viser et tilskudsbehov på 3.528 mio. kr. Det er en stigning på 395 mio. 
kr. eller 13 procent i forhold til budget 2022, hvilket er en stor udfordring for Movias ejere. Det er primært 
stigninger i omkostningsindeks, der er skyld i stigningen i tilskudsbehovet i 2023. Der er dog også indarbej-
det et ekstraordinært statstilskud på 64,5 mio. kr. til dækning af højere energipriser i trafikselskaberne, som 
den tidligere regering besluttede i oktober. Der er samlet lovet 140 mio. kr. til trafikselskaberne i 2023.

Taksterne og dermed indtægterne stiger også, men med en forsinkelse i forhold til omkostningsstignin-
gerne. I 2023 er der indarbejdet en takststigning på 4,9 pct. som svarer til fuld udnyttelse af taksstignings-
loftet. Takststigningen afspejler dog ikke den historisk høje inflation i 2022, hvorfor der forventes en relativt 
stor takststigning i 2024. I 2024 forventes tillige et fald i diesel- og elpriser, ligesom en række buskontrakter 
skifter i forbindelse med udbud A21 som har lavere udgifter. Derfor forventes tilskudsbehovet at falde igen i 
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2024. 

Figur 1. Kommuner og regioners samlede tilskudsbehov fra regnskab 2021 til budget 2023 og frem

Anm.: Estimat 2 2022 (godkendt 3. november 2023) er forventningen til 2022 og er bl.a. afhængig af indeksudvikling, passagertal og 
udmøntning af statskompensation i 2022. R2021-B2023 er i årets priser. Budgetoverslagsår (BO2024-BO2026) er i 2023 priser.

Som det fremgår af figur 1, er det særligt 2022 og 2023 der er ramt af ekstraordinært høje tilskudsbehov. 
Der forventes et fald i 2024 på baggrund af Nationalbankens prognoser, idet det forventes, at prisstignin-
gerne klinger af, hvilket reducerer operatørudgifterne, ligesom der i 2024 forventes en relativt stor takststig-
ning som øger passagerindtægterne. Der er ekstraordinær stor usikkerhed i budget 2023 dels på grund af 
usikkerhed på prognoser for omkostningsindeks, men også fordi den tidligere regerings lovede statstilskud 
endnu ikke er udmøntet ved aktstykker. I afsnit 2 redegøres for de opstillede forslag til håndtering af de hi-
storisk høje omkostningsstigninger. 

Afsnit 1: Gennemgang af budgetforslaget

Budgetforslag 2023 til 2. behandling er vedlagt som bilag 1. 

Forslag til Budget 2023 blev 1. behandlet på bestyrelsesmødet 30. juni 2022. Normalt indarbejdes alene 
kommuners og regioners trafikbestillinger i budgetforslaget i forbindelse med 2. behandlingen. Bestyrelsen 
besluttede dog i forbindelse med budgetforslagets førstebehandling at afvige fra dette som konsekvens af 
den ekstraordinære situation med historisk høj inflation. Det indebærer, at budgetforslaget ved 2. behand-
lingen er opdateret med realiserede data siden budgettets førstebehandling og med de nyeste prognoser 
fra Nationalbanken.  

Opdateringen af omkostningsindeks er således hovedårsagen til at operatørudgifterne stiger 311 mio. kr. 
eller 7 pct. i forhold til budget 2023 1. behandling. Det tidligere nævnte ekstraordinære statstilskud på 64,5 
mio. kr. til dækning af højere energipriser i trafikselskaberne er også medregnet her og er hovedårsagen til, 
at tilskudsbehovet kun stiger 232 mio. kr. i forhold til budget 2023 1. behandling. Der er også indregnet en 
øget indtægt på 11 mio. kr. som følge af kontrolafgift ved manglende rejsehjemmel er steget fra 750 kr. til 
1000 kr. pr. 1. oktober 2022. I 2024 og frem forventes helårseffekten af den øgede kontrolafgift at udgøre 
16 mio. kr.

Kommuners og regioners trafikbestilling pr. 1. november 2022 viser et stabilt driftsomfang i forhold til bud-
get 2022. I busserne forventes passagertallet øget i løbet af året, med et passagerindeks på 93 i starten af 
2023 stigende til indeks 97 ved udgangen af 2023, hvilket giver et gennemsnitligt passagerindeks på indeks 
95 i forhold til hvis der ikke havde været Covid-19. Et øget passagertal for baner i løbet af 2022 indebærer, 
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at passagerindeks for baner budgetteres til at være 97 i hele 2023. Det er lagt til grund, at passagererne 
fortsætter med gradvist at komme tilbage, og at der ikke kommer flere nedlukninger i samfundet eller re-
striktioner i den kollektive transport. Da indtægten pr. passager også forventes øget, er indtægterne på bus 
og bane tæt på niveauet før Covid-19 med 98 pct. af indtægterne.

På flextrafikområdet er der, som på bus- og baneområdet, store udgiftsstigninger som følge af prisstignin-
ger og stor usikkerhed. Flextrafik afregnes månedligt efter forbrug. Budgettet har derfor ingen konsekvens 
for kommuner og regioners acontobetaling til Movia.

I nedenstående tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabel 1. Budgetforslag 2023, 2. behandling. Med fokus på forskellen mellem budgetforslag til 1. be-
handling og 2. behandling (mio. kr.)
  B2023 B2023 1. beh. - 2. beh.
 B2022 1. beh. 2. beh. ∆ %
Bus
Indtægter -1.488 -1.701 -1.709 -9 1%
Operatørudgifter 3.153 3.261 3.484 223 7%
Supportudgifter 202 196 196 0 0%

Bus i alt 1.867 1.757 1.971 214 12%

Bane
Indtægter -194 -209 -211 -3 1%
Operatørudgifter 527 561 585 23 4%
Supportudgifter 12 12 12 0 0%

Bane i alt 346 365 386 21 6%

Fællesudgifter
Supportudgifter 322 332 332 0 0%
Pensioner 29 31 31 0 0%
Finansielle poster 15 12 12 0 0%

Fællesudgifter i alt 367 374 374 0 0%

Flextrafik
Indtægter -52 -59 -63 -4 6%
Operatørudgifter 690 768 833 65 8%
Supportudgifter 87 91 91 0 0%

Flextrafik i alt 725 800 862 61 8%

Tilskudsbehov før statstilskud 3.305 3.296 3.593 297 9%

Ekstraordinær statskompensation -172 0 -65 -65  

Tilskudsbehov efter statstilskud 3.134 3.296 3.528 232 7%
Anm.: Statskompensationen for B2023 er ikke endeligt bevilget med aktstykke. 

Kommunernes/regionernes trafikbestillinger samt udviklingen i tilskudsbehovet fremgår af budgetbogen til 
budgetforslag 2023 til 2. behandling, jf. bilag 1.

Rejsekort
Der arbejdes efter en ny strategi for Rejsekort og Rejseplan. Det vil kræve væsentlige investeringer som 
starter i 2023. Movias andel af investeringerne forudsættes fuldt ud lånefinansieret. Der er ikke i budgetfor-
slag 2023 indregnet effekter af strategien.

Likviditet 
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Under forudsætning af at den nye regering udmønter både den ekstra Covid-19 statskompensation for 
2022 samt inflationskompensation for 2023 er det administrationens forventning, at Movias likvidbeholdning 
er tilstrækkelig i 2023 med en forlængelse af den ekstraordinært forhøjede kassekredit fra 100 til 330 mio. 
kr. Den forhøjede kassekredit løber til 1. februar 2023. Bestyrelsen godkendte den 19. september 2022, at 
forhøjelsen af kassekreditten forlænges med endnu et år, således at kassekreditten samlet fastholdes på 
330 mio. kr. indtil 1. februar 2024. 

Budgetoverslagsår 2024-2026
Buspassagertallet efter Covid-19 forventes at være på indeks 97 i forhold til en situation uden Covid-19. 
Indtægten pr. passager forudsættes ca. 3 pct. højere end i en situation uden Covid-19. Den øgede indtægt 
pr. passager skyldes, at den gennemsnitlige rejselængde er steget i perioden med Covid-19. Samtidig rej-
ser en større andel af passagererne på rejsekort fremfor pendlerkort, hvilket øger indtægten pr. passager. 
Indtægterne er fra 2024 yderligere tillagt en forventet takststigning på 10 pct, hvilket hovedsageligt skyldes 
en korrektion for at de indeks der regulerer takststigningen er steget væsentligt mere i 2022 end forudsat, 
da takststigningsloftet for 2023 blev udmeldt i første kvartal af 2022.

På udgiftssiden er det i overslagsårene indarbejdet at Nationalbankens prognose viser lavere priser på el 
og diesel fra 2024, hvilket sammen med lavere priser i Movias udbud A21 reducerer operatørudgifterne i 
busdriften i forhold til 2023.

På baneområdet er der i 2024 en samlet reduktion i tilskudsbehovet på 28 mio. kr. i forhold til budgetforslag 
2023. Der er ligesom i busdriften en forventning om takststigning på 10 pct. i budgetoverslagsårene, lige-
som indeks for diesel er prognosticeret lavere i budgetoverslagsårene.

Budgetforudsætningerne for overslagsårene er nærmere beskrevet i bilag 2. Budgetforudsætningerne ud-
gør det grundlag som kommuner og regioner kan bruge i forbindelse med trafikbestillingen for 2024.

Afsnit 2: Forslag til håndtering af de historisk høje omkostningsstigninger
Det indstilles at bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med følgende fire forslag med henblik på at 
håndtere de historisk høje omkostningsstigninger i 2022 og 2023.

a) Forslag om revurdering af aconto betalinger i 2023
På grund af de ekstraordinært store prisstigninger som påvirker omkostningsindeks er usikkerheden i bud-
get 2023 ekstraordinært høj. Usikkerheden er yderligere øget, da statstilskuddet på 140 mio. kr. til alle tra-
fikselskaber i Danmark endnu ikke er godkendt ved et aktstykke. Aconto betalingerne besluttes for hele 
2023 med vedtagelsen af budgettet. Movia skal ikke ophobe likviditet, hvis udgifterne bliver realiseret lavere 
end budget. Omvendt kan det være nødvendigt at hæve aconto betalingerne for at sikre likviditeten. På 
grund af den ekstraordinært høje usikkerhed foreslås, at der i forbindelse med estimat 1 (juni 2023) foreta-
ges en revurdering af kommuners og regioners aconto betalinger for resten af 2023. 

b) Forslag om koordineret indmelding af eventuelle sparetiltag
For nogle kommuner/regioner kan det være nødvendigt at foretage besparelser. Det er vigtigt, at eventuelle 
besparelser koordineres mellem de involverede kommuner/regioner og Movia. Det indstilles derfor, at der 
helt ekstraordinært åbnes for en supplerende trafikbestilling hvor kommuner og regioner som ønsker be-
sparelser i driften, på baggrund af trafikbestillingsgrundlag 2024, skal indmelde disse ønsker til Movias råd-
givning senest 31. januar 2023, med henblik på afgivelse af en ekstra trafikbestilling senest ultimo april. Im-
plementering af driftsændringer kan herefter forventes at ske i perioden mellem september og december 
2023. Forudsætningerne for trafikbestillingsgrundlaget og henvisning til hvor kommuner/regioner kan se 
specifikation heraf er beskrevet i bilag 2. 
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Det skal samtidigt bemærkes at Movias operatørkontrakter kun har et vist råderum til at gennemføre reduk-
tioner i produktionsomfanget og antallet af driftsbusser. Samme kontrakt kan indeholde drift i forskellige 
kommuner og regioner, der så deler råderummet til reduktioner. Hvis der er sammenfaldende ønsker fra 
flere ejere i samme trafikbestilling, der samlet set ligger ud over råderummet til reduktioner i en kontrakt, vil 
administrationen arbejde for, at udmøntningen af råderummet koordineres mellem parterne. Ved næste tra-
fikbestilling nedskrives råderummet efter den forrige trafikbestilling, og evt. nye ønsker om reduktioner vur-
deres med udgangspunkt i det nye, nedskrevne råderum. Samme håndtering vil ske med trafikbestillin-
gerne i henholdsvis april og oktober 2024. Movias kontraktmæssige råderum til reduktioner forudsættes 
altså fortsat udmøntet fra trafikbestilling til trafikbestilling.

c) Forslag om fremrykning af den forventede takstforhøjelse på 10 pct. fra januar 2024 til forsommeren 
2023.
Den helt ekstraordinære økonomiske situation i 2022 og 2023, med historisk høje prisstigninger, er forstær-
ket af at prisstigninger på billetter og dermed øgede indtægter, er forsinket i forhold til udviklingen i omkost-
ningerne. Trafikstyrelsen fastsætter årligt et takststigningsloft som er det maksimale taksterne kan hæves. 
Metoden hvormed takststigningsloftet beregnes på betyder, at der går 2 år før realiserede stigninger bliver 
indregnet i takststigningsloftet. Det betyder også, at alene den forventede takststigning i januar 2024 på 10 
pct. vil bedre økonomien betydeligt i 2024.

KL og Danske Regioner har, på foranledning af Trafikselskaberne i Danmark, i forbindelse med møde med 
den tidligere transportminister peget på at undersøge mulighederne for at kunne fremrykke den ordinære 
takstforhøjelse fra januar 2024 til forsommeren 2023. En sådan fremrykning ville afbøde en del af effekten 
fra de store stigninger i prisindeks og det foreslås derfor at administrationen i samarbejde med de øvrige 
trafikvirksomheder i Danmark, arbejder videre på at kunne fremrykke den ordinære takstforhøjelse. Hvis 
fremrykningen får effekt pr. 1. maj, vil det betyde en forventet øget indtægt i 2023 på over 100 mio. kr. 
Dette vil kræve godkendelse fra Transportministeriet i form af en ændret bekendtgørelse. Såfremt en sådan 
takstforhøjelse vil kunne gennemføres, forventes det at kommuners og regioners acontobetalinger kan ned-
sættes tilsvarende.

d) Forslag om udvidet lånemulighed
En mulighed for at undgå varige besparelser i bustrafikken på baggrund af en ekstraordinær udgiftsstigning 
og forsinket indtægtsstigning i 2022 og 2023, vil være at udskyde en del af udgiften til senere år, som KL og 
Danske Regioner allerede har drøftet med den tidligere transportminister, ved samme lejlighed som også 
nævnt i c) ovenfor. Dette vil lægge et yderligere pres på Movias likviditet. Det indstilles derfor, at admini-
strationen sammen med Trafikselskaberne i Danmark igen retter henvendelse til staten for at sikre yderli-
gere muligheder for lånefinansiering. Movias kassekredit er på nuværende opskrevet maksimalt i forhold til 
lånebekendtgørelsen, og det vil derfor kræve en ændring eller dispensation, for at Movia kan optage yderli-
gere lån. Det vil i givet fald være Indenrigsministeriet, der skal behandle en ændring af, eller dispensation 
fra, Lånebekendtgørelsen. 

Økonomi:

Som beskrevet under sagsfremstillingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.
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Kommunikation:

Sagsdokument og bilag offentliggøres på moviatrafik.dk. Borgmestre og regionsrådsformænd orienteres 
om Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024 jf. bilag 6. Kommuner og regioners forvaltninger orienteres om 
budgettets vedtagelse og muligheden for den ekstra trafikbestilling.

Bilag:

1. 04.1 Budgetforslag 2023 2. behandling
2. 04.2 Trafikbestillingsgrundlag 2024
3. 04.3 Budgetteret og realiseret indeksudvikling
4. 04.4 Budgetteret statskompensation pr. kommune og region pr. ordning
5. 04.5 Udvikling i tilskudsbehovet pr. kommune og region fra 1. til 2. behandling af budget 2023
6. 04.6 Brev til borgmestre og regionsrådsformænd om Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024.
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Movia varetager kollektiv transport for de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland og øerne. Movia udbyder 
transportopgaven til private operatører. 

Movia forventer at transportere 179 mio. passagerer fordelt på de 3 transportformer bus, bane og flextrafik i 
2023. Flest passagerer – 165 mio. – transporteres i bus. Busdriften omfatter i alt 4,1 mio. køreplantimer fordelt 
på 1.151 busser. Banerne forventes at transportere 10 mio. passagerer og køre 160.000 køreplantimer, mens 
der forventes ca. 4 mio. passagerer med flextrafik. Det forventes, at indtægterne på bus og bane er tæt på 
niveauet før Covid-19 med 98 pct. af indtægterne. Til gengæld er budgetforslaget præget af væsentligt sti-
gende udgifter som følge af den historisk høje inflation i 2022, som også afspejles i Nationalbankens forvent-
ninger til priser på energi, rente og lønninger.

Samlet forventes tilskudsbehovet fra kommuner og regioner at stige med 13 pct. i forhold til budget 2022, jf. 
tabel 1. 
 
Tabel 1. Budgetoverblik, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -1.418 -1.733 -1.983 -2.139 -2.139 -2.140 -250 14%
Operatørudgifter 4.344 4.371 4.902 4.783 4.779 4.789 531 12%
Supportudgifter 614 623 631 623 596 596 8 1%
Pensioner 27 29 31 32 33 34 1 5%
Finansielle poster 10 15 12 12 12 6 -3 -23%
Statskompensation -464 -172 -65 0 0 0 107 -62%
Tilskudsbehov i alt 3.114 3.134 3.528 3.311 3.281 3.286 395 13%

Anm.: Statskompensationen i B2023 er ikke endeligt bevilget med aktstykke. 

Budgettet for bus, bane og flextrafik er beskrevet i afsnittene 1.1, 1.2 og 1.3. I afsnit 1.4 og 1.5 er budgettet for 
Movias supportudgifter, pensioner og finansielle poster beskrevet.

I afsnit 1.6 beskrives usikkerheder i budgettet, mens Movias likviditetsforventninger fremgår af afsnit 1.7.    

I kapitel 2 er Movias finansieringsbehov opdelt på de enkelte kommuner og regioner. 

Medmindre andet er nævnt, er tal for perioden 2021 til 2023 vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 
2023-priser. Udgifter vises med positive tal, mens indtægter vises med negative tal. 

I tabellerne kan afrundinger medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

1. Budgetforslag 2023
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1.1 Bus

Tabel 2. Bus Indtægter og operatørudgifter, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -1.205 -1.488 -1.709 -1.850 -1.850 -1.850 -222 15%
Operatørudgifter 3.173 3.153 3.484 3.373 3.371 3.371 331 11%
Statskompensation -439 -163 -46 0 0 0 118 -72%
I alt 1.529 1.502 1.729 1.523 1.521 1.520 227 15%

Indtægter
Der forventes busindtægter på 1.709 mio. kr. i budgetforslag 2023, hvilket er 222 mio. kr. højere end i budget-
tet for 2022, hvor der blev forventet indtægter på 1.488 mio. kr. Indtægtsudviklingen er opdelt i del-effekter i 
tabel 3, hvorefter effekterne beskrives.

Tabel 3. Indtægtsændring på bus fra B2022 til B2023, mio. kr.
Indtægter i budget 2022 -1.488
Flere passagerer efter Covid (indeks 93 primo 2023 stigende til indeks 97 ulti-
mo 2023)

-125

Øvrig forventet stigning i indtægt pr. passager -4
Passagerændring pga. trafikbestillinger 2
Kontrolafgifter hævet fra 750 kr. til 1.000 kr. -11
Udmøntning af takststigningsloft på 4,9% -83
Indtægter i budgetforslag 2023 -1.709

Anm.: Da indtægter har negativt fortegn, betyder negative tal en stigning i indtægter (dvs. et fald i tilskudsbehov).

 I budget 2022 blev det forudsat, at der manglede 12,5 pct. af passagererne set i forhold til, hvis der ikke 
havde været Covid-19. I budgetforslag 2023 forventes et passagertal, som er 5 pct. lavere set i forhold til 
en situation uden Covid-19. Dvs. at der i budgetforslag 2023 forventes en stigning sammenlignet med 
budget 2022, hvilket giver 13 mio. flere passagerer og 125 mio. kr. mere i indtægter i 2023, sammenlignet 
med det budgetterede i 2022. Der budgetteres med et passagerindeks på 93 pct. i januar 2023, stigende til 
indeks 97 ved udgangen af 2023. 

 Der forventes en mindre stigning i indtægt pr. passager, hvilket øger indtægterne med ca. 4 mio. kr. Den 
gennemsnitlige rejselængde er steget i perioden med Covid-19, hvor relativt flere korte rejser er faldet 
bort i bustrafikken. Desuden rejser en større andel af passagererne på rejsekort fremfor pendlerkort, og 
dermed betales lidt mere pr. rejse, hvilket øger indtægten pr. passager. 

 Kommuner og regioners trafikbestillinger betyder en lille reduktion i passagertallet på 150.000 passagerer 
svarende til ca. 2 mio. kr. i mindre indtægter.

 Der er indregnet en øget indtægt på 11 mio. kr. som følge af at kontrolafgift ved manglende rejsehjemmel 
er hævet fra 750 kr. til 1000 kr. pr. 1. oktober 2022. Den del af indtægterne fra kontrolafgifter som inddri-
ves via SKAT, har først helårseffekt i 2024, hvor den samlede effekt af højere kontrolafgifter forventes at 
udgøre 16 mio. kr.

 Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 4,9 pct. fra 2022 til 2023. Der er budgetteret med fuld 
udmøntning, hvilket betyder, at indtægterne øges med 83 mio. kr.
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Operatørudgifter
Operatørudgifter for bus er bestemt af antal køreplantimer og antal busser pr. buslinje sammenholdt med 
priserne i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx 
ekstrakørsel og operatørdrevet realtid mv.

I budgetforslag 2023 udgør operatørudgifterne 3.484 mio. kr., hvilket er 331 mio. kr. eller 11 pct. mere end 
budget 2022. Udviklingen er opdelt i deleffekter i tabel 4, hvorefter effekterne er forklaret.

Tabel 4.  Ændring i operatørudgifter på bus - fra B2022 til B2023, mio. kr.
Operatørudgifter budget 2022 3.153
Effekt af indeksudvikling 410
Effekt af ændrede trafikbestillinger 1
Effekt at skift fra HVO til diesel -10
Stop for ekstraordinær rengøring af busserne (Covid-19) -15
Lavere kontraktudgifter ifm. nye udbud mv. -54
Operatørudgifter budgetforslag 2023 3.484

Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter.

 De prisindeks, som operatørerne afregnes efter, fremskrives med Nationalbankens seneste prognose fra 
september 2022. Prognosen for prisindeks betyder en stigning i udgifter på 410 mio. kr. svarende til 13 
pct., hvilket hovedsageligt skyldes højere priser på diesel, el, rente, forbrugerpriser og løn i 2023 i forhold 
til budget 2022.

 I budgetforslag 2023 til 2. behandling er køreplanerne i 2022 tillagt effekten af kommuners og regioners 
kendte trafikbestillinger, hvilket giver 0,1 pct. flere timer end budgetteret i 2022, men samtidig reduceres 
antallet af driftsbusser. Samlet øger trafikbestillingerne udgifterne med 1 mio. kr. 

 En række kommuner har på baggrund af væsentligt stigende priser på HVO (syntetisk biodiesel) valgt at 
overgå fra HVO til dieseldrift, hvilket reducerer udgifterne med 10 mio. kr.

 Der er i 2022 budgetteret med ekstraordinær rengøring af busserne i første halvår af 2022 pga. Covid-19. 
Der budgetteres ikke med ekstraordinær rengøring af busserne i 2023, hvilket reducerer udgifterne med 
15 mio. kr.

 De kontrakter som Movia har indgået i forbindelse med udbud A19X, udbud A20 og udbud A21, har været 
gunstige og giver færre udgifter for kommuner og regioner, hvilket sammen med en række andre mindre 
bevægelser giver en udgiftsreduktion på 54 mio. kr. svarende til 1,7 pct. 

Budgetoverslagsår 2024-2026
I budgetoverslagsårene forventes passagerindtægterne at svare til niveauet uden Covid-19. Udviklingen er 
sammensat af, at antallet af passagerer fra indgangen af 2024 og frem forudsættes at være indeks 97 i forhold 
til en situation uden Covid-19. Indtægt pr. passager forudsættes ca. 3 pct. højere end i en situation uden Covid-
19. Indtægterne er yderligere tillagt en takststigning på 10 pct, hvilket hovedsageligt skyldes en korrektion for 
at de indeks der regulerer takststigningen er steget væsentligt mere i 2022 end forudsat da takststigningslof-
tet 2023 blev udmeldt i første kvartal af 2022.
På udgiftssiden er der i overslagsårene indarbejdet, at Nationalbankens prognose viser lavere priser på el og 
diesel, hvilket sammen med lavere priser i udbud A21 reducerer operatørudgifterne i forhold til 2023.
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Nøgletal bus
I Tabel 5 vises udviklingen i driftsomfang og antal passagerer samt udvalgte nøgletal. Der forudsættes som 
ovenfor beskrevet en gradvis tilbagevending af passagerer efter Covid-19, ligesom der i 2023 er regnet med 
højere prisindeks, hvilket øger operatørudgifterne pr. time.

Tabel 5. Nøgletal for bus
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Passagerer, 1.000 117.633 152.267 165.242 168.665 168.665 168.665 12.975 9%
Busser 1.185 1.160 1.151 1.149 1.148 1.148 -9 -1%
Timer, 1.000 4.078 4.105 4.110 4.105 4.105 4.105 5 0%
Indtægt pr. passager -10,2 -9,8 -10,3 -11,0 -11,0 -11,0 -1 6%
Operatørudgift pr. 
passager 27,0 20,7 21,1 20,0 20,0 20,0 0 2%
Operatørudgift pr. time 778 768 848 822 821 821 80 10%

1.2 Bane 
Tabel 6. Bane indtægter og operatørudgifter, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -161 -194 -211 -224 -224 -224 -18 9%
Operatørudgifter 529 527 585 570 569 569 57 11%
Statskompensation -39 -6 -8 0 0 0 -2 29%
I alt 329 328 366 346 345 345 38 12%

Indtægter
Der forventes baneindtægter på 211 mio. kr. i budgetforslag 2023, hvilket er 18 mio. kr. højere end i budgettet 
for 2022, hvor der blev forventet indtægter på 194 mio. kr. Indtægtsudviklingen er opdelt i del-effekter i Tabel 
7, hvorefter effekterne beskrives.

Tabel 7. Indtægtsændring på bane fra B2022 til B2023, mio. kr.
Indtægter i budget 2022 -194
Flere passagerer efter Covid (indeks 97) -2
Øvrig forventet stigning i indtægt pr. passager -6
Udmøntning af takststigningsloft på 4,9% -10
Indtægter i budgetforslag 2023 -211

Anm.: Da indtægter har negativt fortegn, betyder negative tal en stigning i indtægter (dvs. et fald i tilskudsbehov).

 I budget 2022 blev det forudsat, at der manglede 4 pct. af passagererne set i forhold til, hvis der ikke hav-
de været Covid-19. I budgetforslag 2023 forventes et passagertal, som er 3 pct. lavere set i forhold til en si-
tuation uden Covid-19. Dvs. at der i budgetforslag 2023 forventes en stigning sammenlignet med budget 
2022, hvilket giver ca. 100.000 flere passagerer og 2 mio. kr. mere i indtægter i 2023, sammenlignet med 
det budgetterede i 2022. 

 Der forventes en stigning i indtægt pr. passager, hvilket øger indtægterne med ca. 6 mio. kr. Den gen-
nemsnitlige rejselængde er steget i perioden med Covid-19, hvor relativt flere korte rejser er faldet bort i 
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bustrafikken. Desuden rejser en større andel af passagererne på rejsekort fremfor pendlerkort, og dermed 
betales lidt mere pr. rejse, hvilket øger indtægten pr. passager. 

 Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 4,9 pct. fra 2022 til 2023. Der er budgetteret med fuld 
udmøntning, hvilket betyder, at indtægterne øges med 10 mio. kr.

Operatørudgifter
Udgifterne til lokalbaneoperatøren Lokaltog A/S forventes at stige med 57 mio. kr. fra budget 2022 til budget-
forslag 2023 svarende til 11 pct. Hovedårsagen til udviklingen i operatørudgifterne er de stigende priser, hvor 
særligt stigningen i diesel- og forbrugerpriser, og for region Hovedstadens vedkommende også renteudviklin-
gen, som påvirker det samlede omkostningsindeks, som Lokaltogs kontraktbetaling reguleres med. 

Anlæg

Budgetforslag 2023 omfatter ikke udgifter til store anlægsprojekter. Anlægsudgifter til vedligeholdelsespla-
nen og etablering af Favrholm station i Region Hovedstaden samt Østbanen i Region Sjælland finansieres ved 
de to regioners tilskud til Movia, som efterfølgende ydes til Lokaltog A/S som ansvarlige lån. 

Indtil sporrenoveringens færdiggørelse på Østbanen er driften nedsat for at mindske sliddet på sporene. Re-
gion Sjælland sparer derfor ca. 5,5 mio. kr. årligt. Den forventede stigning som følge af en normaliseret drift, 
når sporrenoveringen er færdiggjort, er ikke indarbejdet i budgetforslag 2023. 

Budgetoverslagsår 2024-2026

I budgetoverslagsårene forventes passagerindtægterne at svare til niveauet uden Covid-19. Udviklingen er 
sammensat af, at antallet af passagerer fra indgangen af 2023 og frem forudsættes at være indeks 97 i forhold 
til en situation uden Covid-19. Indtægt pr. passager forudsættes ca. 3 pct. højere end i en situation uden Covid-
19. Indtægterne er yderligere tillagt en takststigning på 10 pct, hvilket hovedsageligt skyldes en korrektion for 
at de indeks der regulerer takststigningen er steget væsentligt mere i 2022 end forudsat da takststigningslof-
tet 2023 blev udmeldt i første kvartal af 2022.
På udgiftssiden er der i overslagsårene indarbejdet, at Nationalbankens prognose viser lavere priser på diesel i 
2024.

Movias nuværende kontrakt med Lokaltog A/S udløber i 2025, og indtil en ny kontrakt foreligger budgetteres 
der med udgangspunkt i de nuværende kontraktpriser.

Nøgletal bane

Tabel 8. Nøgletal for bane
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Passagerer, 1.000 7.740 9.904 10.019 10.019 10.008 10.008 115 1%
Tog km, 1.000 8.035 8.077 8.119 8.119 8.096 8.096 43 1%
Timer, 1.000 158 159 160 160 160 160 1 0%
Indtægt pr. passager -20,8 -19,5 -21,1 -22,4 -22,4 -22,4 -2 8%
Operatørudgift pr. pas-
sager 68,3 53,3 58,4 56,9 56,9 56,9 5 10%
Operatørudgift pr. tog 
km. 66 65 72 70 70 70 7 10%
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Passagertallet på bane i budgetforslag 2023 forudsættes at være godt 1 pct. højere end forventningen i budget 
2022. Det skyldes at der ikke forventes yderligere Covid-19 effekter på passagertallet fra 2023 og frem. 
Indtægter pr. passager forventes at stige til 21,1 kr. i 2023 svarende til knap 8 pct. Det dækker over en takst-
stigning på 4,9 pct. og en øget indtægt som følge af en, i gennemsnit, lidt dyrere rejsehjemmelanvendelse 
svarende til en stigning på 3 pct. 

Operatørudgiften pr. passager er højere i budgetforslag 2023 end i 2022, da operatørudgifterne stiger med 
prisudviklingen. Der ses dog et fald i forhold til regnskab 2021. Det skyldes, at antallet af passagerer var mar-
kant lavere i 2021 på grund af Covid-19 og restriktioner, mens køreplanen - og dermed operatørudgifterne - 
blev fastholdt, da den kollektive trafik er samfunds-kritisk.

1.3 Flextrafik
Flextrafik omfatter seks kørselsordninger: flexrute, flexpatient, flexhandicap, flextur, flexkommune og Plustur.

Tabel 9. Flextrafik indtægter og operatørudgifter, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Indtægter -51 -52 -63 -65 -65 -66 -10 20%
Operatørudgifter, rute 243 260 273 273 273 274 12 5%
Operatørudgifter, variabel 399 430 561 567 566 576 131 30%
Statskompensation 21 0 -11 0 0 0 -11  
I alt 612 638 760 775 774 783 121 19%

Anm.: Besparelser på flextrafik i 2021 er modregnet i Covid-statskompensationen. Der er derfor en Covid regning for flextrafik

Indtægter

Taksterne for at køre med Flexhandicap fastholdes i 2023 på samme niveau som i 2022, så der fortsat er sam-
menhæng til en 2-zoners enkeltbillet. Taksten i flextur og Plustur stiger med 13 procent fra januar 2023. Sam-
men med den forventede stigning i passagertallet giver det en forventet indtægtsstigning på 10 mio. kr. sva-
rende til 20 pct. Der er alene indtægter på ordningerne flexhandicap, flextur og Plustur.

Operatørudgifter
Operatørudgifterne i flextrafikken forventes samlet 21 pct. højere end budget 2022. Stigningen skyldes pri-
mært en markant stigning i omkostningsindeks, men også en forventning om flere rejser og større efter-
spørgsel efter service.

Budgetoverslagsår 2024-2026
I budgetoverslagsår 2024-2026 forventes fortsat stigning i antallet af passagerer. I flexhandicap er udviklingen 
drevet af den demografiske udvikling med flere ældre/handicappede og kommunernes øgede visitering af 
borgere til ordningen. I øvrige ordninger forventes en tilbagevenden til det normale niveau, hvilket er en stig-
ning i forventet antal passagerer og udgifter efter de store nedgange i kørslen, som er set i perioden med 
Covid-19.

Nøgletal flextrafik
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I både flexrute og den variable flextrafik forventes i budgetforslag 2023 flere passagerer end i budget 2022, jf. 
tabel 10.

I flexrute forventes et fald i operatørudgifter med det nye udbud FR18 fra oktober 2022. Det betyder, at der 
trods forventning om stor prisindeksregulering forventes en begrænset stigning i operatørudgifterne i flexru-
te. 

I den variable flextrafik stiger operatørudgifterne primært på grund af de store stigninger i omkostningsin-

deks. Kørselseffektiviteten forventes dog forbedret i 2023, hvilket tager toppen af omkostningsstigningerne.  

Det skyldes, at leverandørmarkedet i 2023 forventes normaliseret efter en turbulent situation under Covid-19 

og i foråret 2022.

Tabel 10. Nøgletal for flextrafik
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Flextrafik, rute
Passagerer, 1.000 1.556 1.620 1.711 1.710 1.708 1.705 91 6%
Operatørudgift pr. passager 156 161 159 160 160 161 -1 -1%

Flextrafik, variabel
Passagerer, 1.000 1.845 2.156 2.053 2.060 2.068 2.076 -103 -5%
Operatørudgift pr. passager 216 199 273 275 274 277 74 37%

1.4 Supportudgifter 
Supportudgifter omfatter driftsunderstøttende aktiviteter som IT-systemer, salgssystemer, rejsekortudgifter, 
markedsføring, billetkontrol, kundecenter samt udgifter til DOT, Flexdanmark, løn og administration mv. 

Tabel 11 viser udviklingen i supportudgifter opdelt på bus og bane henholdsvis flextrafik.

Tabel 11. Supportudgifter, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Bus og bane 529 536 540 532 506 506 4 1%
Flextrafik 84 87 91 91 90 90 4 5%
Statskompensation -7 -2 0 0 0 0 2 -100%
Supportudgifter i alt 607 621 631 623 596 596 10 2%

Supportudgifter bus og bane
Budgetrammen for 2022 er reguleret i henhold til den økonomiske politik, hvor der er indregnet en effektivise-
ring på 2 pct. på udgifter ud over rejsekortudgifter, jf. tabel 12. Der er foretaget pris- og lønregulering med 2,7 
pct. baseret på KLs skøn fra marts 2022.
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Tabel 12 Ændring i supportudgifter bus og bane, mio. kr.
Supportudgifter bus og bane, budget 2022 536

Heraf Covid relaterede udgifter i 2022 -2
Pris- og lønfremskrivning 2,7 pct. 14
Effektivisering 2 pct. ekskl. Rejsekortudgifter -8
Supportudgifter bus og bane, budgetforslag 2023 540
- Heraf ekstra effektivisering 0,9 pct. p.a. i omstillingspulje 11

Note: Supportudgifter er reguleret i henhold til den økonomiske politik og omfatter i budget 2023 udgifter til både bus og bane. I budget 
2022 var opgørelsen alene for bus, og opgørelsen er derfor 11,8 mio. kr. højere sammenlignet med budget 2022.

Movia har indgået aftale med Københavns Kommune om drift af den nye busterminal i København ved 
Dybbølsbro Station. Movia skal stå for opkrævning af brugerafgift for benyttelse af busterminalen. Bustermi-
nalen forventes at åbne 1. juli 2023. Alle udgifter til drift af busterminalen betales af Københavns Kommune, 
som også modtager brugerbetalingen. Herunder dækkes også alle ressourcer, som Movia leverer til bustermi-
nalen. Busterminalen påvirker derfor ikke de samlede supportudgifter.

Budgetoverslagsår 2024-2026, supportudgifter for bus og bane
Ud over den årlige effektivisering på 2 pct. afsættes der i den økonomiske politik 0,9 pct. svarende til ca. 4 
mio. kr. årligt indenfor budgetrammen til en omstillingspulje i årene 2021 – 2024. Omstillingspuljen dispone-
res ved separat beslutning i bestyrelsen til projekter, der effektiviserer driften eller omstiller Movia til fremti-
dens udfordringer. Omstillingspuljen realiseres som besparelse i 2025, hvorved der opnås en ekstra besparelse 
på 3,7 pct. (rundet op - 0,9 pct. i 4 år fra 2021 til 2024). Hermed sikres, at supportudgifter pr. bustime holdes 
konstant, selvom antallet af bustimer forventeligt vil falde i 2025, når Sydhavnsmetroen og Letbanen åbner. 
Der er ikke i budgetoverslagsår 2025 indregnet et fald i bustimer, da beslutning herom endnu ikke er truffet. 
Supportudgifter falder som følge af den økonomiske politik med 8 mio. kr. i 2024 og 26 mio. kr. i 2025.

Flextrafik
I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af 25. februar 2020 om finansiering af en ny optimeringsplat-
form til flextrafikken (NOP) er den samlede budgetramme til supportudgifter i flextrafik i Budgetforslag 2023 
pris- og lønreguleret med KLs pris- og lønfremskrivningsprocent uden et effektiviseringskrav. Budgetrammen 
til supportudgifter for flextrafik-området blev i Budget 2021 øget med 5 mio. kr. Budgetrammen øges med 
yderligere 1 mio. kr. i Budgetforslag 2023 og frem til kontrol af chaufførernes arbejdsforhold. Dette er en varig 
indsats.

Supportudgifter for flextrafik-området øges derudover med 1 mio. kr. i Budgetforslag 2023 og budgetover-
slagsår 2024 til øget beredskab til håndtering af driften og kritiske driftssituationer. Det er i marts 2022 efter 
igangsætning af nye kontrakter samt udbrud af krig i Ukraine og de økonomiske følger heraf blevet klart, at 
der ikke er den tilstrækkelige bemanding i Movias trafikstyring. Ud over den daglige drift kan der hurtigt opstå 
meget ressourcekrævende situationer, og det har vist sig nødvendigt at tilføre ressourcer for at sikre en stabil 
drift af flextrafik-området. Det vurderes som rettidig omhu at sikre øget bemanding i denne periode.
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Tabel 13. Ændring i supportudgifter, flextrafik, mio. kr.
Supportudgifter, flextrafik, budget 2022                                                      87 
Styrket kontrol med chaufførers arbejdsvilkår mv.                                          1 
Optimeret trafikstyring                                          1 
Pris- og lønfremskrivning 2,7 pct.                                          2 
Supportudgifter, flextrafik, budgetforslag 2023                                        91 

Supportudgifter pr. passager varierer mellem de forskellige ordninger i flextrafik. Opkrævning af supportud-
gifter til flextrafik sker via månedlige afregninger til kommuner/regioner. I Tabel 21 ses den budgetterede 
opkrævning af supportudgifter opdelt pr. ordning. 

Budgetoverslagsår 2024-2026, supportudgifter flextrafik
Supportudgifter budgetteres i 2024 på niveau med Budgetforslag 2023. Der gennemføres i forbindelse med 
Budgetforslag 2025 en analyse af ressourceforbruget i trafikstyringen. I forbindelse med Budgetforslag 2026 - 
efter implementering af ny optimeringsplatform - revurderes den økonomiske politik for supportudgifter i 
flextrafik.

Nøgletal supportudgifter
Supportudgifter pr. passager er lavere i flexrute end i bus og bane, idet planlægning og opfølgning på den 
daglige drift er en del af operatøropgaven i flexrute. I flextrafik variabel er der en væsentlig omkostning til 
driftsstyring, callcenter og kundeservice, som ikke indgår i de rutedrevne områder bus og bane og flexrute.

Tabel 14. Nøgletal supportudgifter pr. passager, kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Supportudgifter pr. passager
Bus og bane 4,2 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 -0,2 -7%
Flextrafik, rute 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0 1%
Flextrafik, variabel 43,4 38,4 42,3 42,1 41,5 41,3 3,9 10%

Supportudgifter pr. passager i bus og bane falder løbende over årene. Det skyldes besparelserne i den økono-
miske politik. Besparelsen er størst i 2025, hvor omstillingspuljen realiseres. Den økonomiske politik løber til 
2025. Der er derfor ikke budgetteret med ændringer i 2026. Bestyrelsen behandler senest i 2025 en ny øko-
nomisk politik for budget 2026 og frem.

Supportudgifter pr. passager i den variable flextrafik stiger i 2023 pga. opnormering til styrket kontrol af 
chaufførernes arbejdsvilkår m.v. samt øget beredskab til trafikstyring i 2023 og 2024. I budgetoverslagsårene 
er der et lille fald i supportudgifter pr. passager i flextrafik pga. forventet effektivisering i forbindelse med 
stigning i passagertallet.
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1.5 Pensioner og finansielle poster
Pensioner 
Pensioner omfatter udbetalinger fra Movia og lokalbanerne til tjenestemænd, der er gået på pension efter 1. 
januar 2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og Lokaltog A/S har pt. 185 tjenestemænd (i 
arbejde, pensionerede og enker), heraf budgetteres 142 at være pensionerede ultimo 2023. Samlet forventes 
pensionsudgifterne at stige med 1,3 mio. kr. svarende til 4,5 pct. i forhold til budget 2022. Udviklingen i udgif-
ten afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor forbundet med usikkerhed. 

Budgetoverslagsår 2024-2026
Den samlede pensionsforpligtelse er aktuarberegnet i 2019 og genberegnes minimum hvert 5. år i henhold til 
regnskabspraksis og dermed igen senest i 2024.

Finansielle poster
Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån i Kommunekredit. Movias lån er optaget i Kom-
munekredit og dækker dels Movias investering i aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S og anlægsaktiver, dels 
ansvarlige lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S ifm. etableringen af selskabet. Rejsekort og Rejseplan A/S 
forrenter de ansvarlige lån og tilbagebetaler lånet til Movia i takt med, at der er likviditet i Rejsekort og Rejse-
plan A/S. Movia afdrager tilsvarende på lån optaget i Kommunekredit. Tilbagebetalinger fra Rejsekort og Rej-
seplan A/S modregnes i de finansielle poster.

Nettoudgiften til rejsekortlån er budgetteret til 25 mio. kr. årligt, indtil lånene er tilbagebetalt. Folketinget har 
i 2019 vedtaget L206, der betyder, at der skal udvikles en fælles national Mobility-as-a-Service-app (MaaS-
app) med henblik på nem digital planlægning, booking og betaling af kollektiv transport. Der er 7. juni 2022 
indgået aftale mellem KL, DR og den tidligere regering om, at projektet kan lånefinansieres indenfor en ram-
me på 550 mio. kr. Movias andel af lånefinansieringen til MaaS-app er ikke besluttet og indarbejdet i budget-
forslag 2023, men forventes at kunne afholdes indenfor de nuværende samlede udgifter til rejsekort og rejse-
kortlån.

Stigning i renter og gebyrindtægter i Budgetforslag 2023 skyldes primært en øget indsats i billetkontrollen, 
der resulterer i øgede kontrolafgifter og som følge heraf øgede gebyrindtægter på for sent betalte kontrolaf-
gifter.
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Tabel 15. Finansielle poster, mio. kr. 
 R2021 B2022 B2023 BO2024 BO2025 BO2026
Rejsekort lån

Movias lån i Kommunekredit 
      

Ydelse for Movia 40 58 45 38 25 20
Restgæld, ultimo 177 123 80 43 19 0
Ansvarlige lån til Rejsekort og Rejseplan A/S       
Ydelse (Movia indtægt) -19 -33 -19 -13 0 0
RKRPs restgæld til Movia, ultimo -64 -32 -13 0 0 0
Rejsekort lån, netto finansiel udgift 21 25 25 25 25 20

Øvrige renter og gebyrindtægter fra billetkontro-
lafgift -11 -10 -13 -13 -13 -13
Finansielle poster i alt 10 15 12 12 12 6

Anm.: Ydelse er sammensat af afdrag og renter.

Finansieringsplanen for nyt IT-system til flextrafik (ny optimeringsplatform - NOP) indebærer, jf. bestyrelsens 
beslutning af 25. februar 2020, at supportudgifter er øget med 5 mio. kr. fra 2021. På den måde udjævnes 
investeringsbehovet over en længere årrække, og det undgås at optage lån til finansiering af NOP. Der er 
således ingen finansielle poster i budgetforslag 2023 vedrørende NOP.

Budgetoverslagsår 2024-2026
Den samlede nettopåvirkning vedrørende rejsekortlån er 25 mio. kr. årligt i 2021-2025, jf. bestyrelsens beslut-
ning på mødet den 5. november 2020, hvormed tilbagebetaling af rejsekortfinansieringen afsluttes i 2026.
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1.6 Usikkerheder i budgetforslag 2023
Der er usædvanlig stor usikkerhed forbundet med 
budgetforslag 2023. Den nuværende situation med 
stigende priser og inflation på det højeste niveau 
siden midtfirserne kombineret med usikkerheden 
skabt af Covid-19 giver usædvanlige forhold. I de 
følgende afsnit vil de væsentligste usikkerheder blive 
opridset. 

Pris- og Indeksudvikling
På udgiftssiden bidrager særligt de store prisstignin-
ger og øgede indeksforventninger til usikkerhed. 
Indeks for blandt andet diesel, el, løn og rente regu-
lerer kontraktuelt operatørbetalingerne, og indeks-
forventningerne fremskrives ud fra Nationalbankens 
prognoser. I en situation med høj generel inflation og 
store prisstigninger på brændstof og elektricitet i en 
økonomi påvirket af den globale pandemi samt kri-
gen i Ukraine er der større usikkerhed om udviklin-
gen i prisindeks.

I nedenstående følsomhedsanalyse fremgår effekten 
af ændringer i udvalgte indeks på Movias samlede 
kontraktbetalinger. For den enkelte kommune og 
region vil den procentuelle udvikling i operatørudgif-
terne kunne afvige fra den samlede udvikling i 
Movia, da det på kommune- og regionsniveau også 
vil være afhængigt af sammensætningen af drivmid-
del på de enkelte buslinjer.

Prisudviklingen vil samtidig slå forskelligt igennem 
på kommune- og regionsniveau afhængigt af hvilke 
udbud, de er omfattet af. Fx reducerer FR18 generelt 
priserne for flexrute fra oktober 2022, men der er 
stigninger i enkelte kommuner, og ikke alle kommu-
ner tilbyder flexrute.

Der er dog også indarbejdet et ekstraordinært ener-
giforsyningstilskud på 140 mio. kr. til dækning af 
højere energipriser i trafikselskaberne, som den tidli-
gere regering besluttede i oktober. Movias andel af 
de 140 mio. kr. forventes at blive 64,5 mio. kr. Kom-
pensationen er endnu ikke udmøntet ved aktstykke, 
hvilket giver usikkerhed om modtagelse af støtten.

Covid-19
Det er i Budgetforslag 2023 forudsat, at der ikke 
kommer flere generelle nedlukninger af samfundet 
eller restriktioner i den kollektive transport. Der er 
dog fortsat en indirekte effekt af Covid-19 på antallet 
af passagerer og indtægt pr. passager. Passagerantal-
let forventes i 2023 at være 5 pct. lavere end i en situa-
tion uden Covid-19 som følge af passagerernes ad-
færdsændringer og omlagte vaner fx mere hjemme-
arbejde, online undervisning og andre transportveje. I 
2024 forventes passagerindekset at være på indeks 
97, hvilket forventes at være det varige niveau også i 
2025 og 2026 

På den anden side er indtægten pr. passager steget 
og forventes varigt på et højere niveau. Det skyldes, 
at passagererne i gennemsnit er skiftet til lidt dyrere 
rejsehjemmel fx ved at gå fra pendlerkort til enkeltrej-
ser på rejsekort. Det betyder, at det samlede forven-
tede indtægtstab i 2023 både indeholder færre passa-
gerer og en højere indtægt pr. passager. Fra 2024 og 
frem forudsættes et passagerindeks på 97, som kom-
bineret med den højere indtægt pr. passager giver 
samlede indtægter svarende til en situation uden 
COVID-19.

Implementering af NOP i flextrafikken
Det forventes, at et nyt IT-system til flextrafikken 
(NOP) skal i pilotdrift i 2023/2024. Det giver en øget 
kompleksitet i trafikstyringen, og det må forventes, at 
det tager tid at opnå optimal drift i det nye system. 
Pilotdriftsomkostningerne er en del af NOP investe-
ringsbudgettet og påvirker derfor ikke kommuner og 
regioners økonomi direkte.
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Tabel 16. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks
 Ændring Effekt (Mio. kr.)
Diesel, forbrugerpris 20% 115
Elpris, nettoforbrugerpris 20% 25
Løn 1% 25
Rente 1 procentpoint 30
Passagertal/indtægter 5% 100

Anm.: Analysen indeholder alle 3 forretningsområder (bus, bane, flextrafik)

1.7 Likviditet
I foråret 2020 blev Movias kassekredit øget til det maksimale niveau på 330 mio. kr. som følge af den ekstraor-
dinære situation med Covid-19 med vigende indtægter og pres på likviditeten. Presset på likviditeten forven-
tes at forsætte i 2023. For at imødegå likviditetsmæssige udfordringer i 2023 forventes Movias forhøjede kas-
sekredit fastholdt frem til 1. februar 2024. 

Det er særligt usikkerhed om udviklingen i omkostningsindeks, samt usikkerhed om bevilling af de lovede 
statstilskud til Covid-19 for 2022 og til kompensation for omkostningsstigninger i 2023, der giver usikkerhed 
ift. likviditeten.
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2. Budget for den enkelte kom-
mune og region
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I de følgende tabeller med budget for den enkelte kommune og region fremgår finansieringsbehovet opdelt 
på bus, bane, fællesudgifter og flextrafikordningerne. Tabel 17 og Tabel 18 viser kommuner hhv. regioners 
budgetterede tilskud. Dvs. nettoomkostninger fratrukket forventet statstilskud, jf. bilag 4. Opdelingen følger 
finansieringsmodellen, som den er beskrevet i Movias vedtægter. Opdelingen af budgettet iht. finansierings-
modellen er vist i Tabel 20. Her er supportudgifter opdelt på henholdsvis bus, bane, flextrafik og fællesudgifter 
for at sikre korrekt fordeling af fællesudgifter på de individuelle kommuner og regioner.

I budgetforslag 2023 til andenbehandling er der indarbejdet følgende trafikbestillinger, som sammenlagt be-
tyder næsten uændret driftsomfang:

I København og Gladsaxe øges betjeningen på linje 68 mellem Bellahøj og Gladsaxe Trafikplads, mens linje 
4A modsat reduceres mellem Emdrup Torv og Buddinge, på strækningen som går igennem Gladsaxe, Frede-
riksberg, Københavns og Gentofte kommuner. Hertil får linje 7A ekstra afgange om morgenen for at afhjæl-
pe kapacitetsproblemer.

I Rødovre Kommune reduceres aftendriften på linje 7A, da hver anden aftenafgang vendes ved kommune-
grænsen mellem København og Rødovre.

I Tårnby Kommune er linje 36 reduceret i myldretiden.

I Furesø Kommune bliver driften udenfor myldretiden opskaleret på linjerne 151, 332 og 333, mens linje 851 
nedlægges.

I Halsnæs Kommune nedlægges linje 328.

I Gribskov Kommune bliver driften på linje 363 reduceret.

I Hørsholm- og Fredensborg Kommune fjernes weekenddriften på linje 383.

I Holbæk Kommune bliver linje 501A udvidet fra Ladegårdsparken til Sportsbyen, mens linje 507 nedlægges.

Slagelse Kommune har besluttet, at linje 462 og 495 nedlægges ved udløb af kontrakten i december 2022. 
Den endelige trafikbestilling fra Slagelse kommune er ikke indkommet ved budgettets udarbejdelse, og er 
derfor ikke indarbejdet i budgettet.

I Lolland Kommune nedlægges sommerbuslinje 712.

I Vordingborg Kommune reduceres linjerne 664, 667 og 669, mens linje 663 og 678 nedlægges.

I Region Sjælland er linje 102A omlagt, så den kører via Tureby st., ligesom der på Lollandsbanen indføres 
natdrift i weekenden i samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommune.

2. Budget for den enkelte kommune 
og region
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En række kommuner har besluttet mindre justeringer af driften, ligesom kommuner og regioners trafikbestil-
linger med start i 2022 får helårseffekt i 2023.
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2.1 Kommune- og regionsspecifikationer
Tabel 17. Kommuners tilskud efter statskompensation fordelt på ordninger, 1.000 kr.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

København         
R2021 329.768 52.977 0 0 28.646 13.769 19.391 444.552
B2022 336.837 53.424 0 0 27.947 14.753 18.907 451.869
B2023 384.164 54.464 0 0 37.110 12.048 21.954 509.740
BO2024 330.418 54.020 0 0 37.512 12.145 23.536 457.632
BO2025 330.088 50.442 0 0 37.321 12.060 24.755 454.665
BO2026 330.041 49.700 0 0 37.198 12.123 25.908 454.970
Frederiksberg         
R2021 53.971 8.642 0 0 6.008 0 2.707 71.328
B2022 50.157 8.547 0 0 5.982 0 3.073 67.759
B2023 57.049 8.646 0 0 9.246 0 2.819 77.760
BO2024 49.536 8.576 0 0 9.346 0 2.799 70.256
BO2025 49.483 8.008 0 0 9.300 0 2.741 69.532
BO2026 49.476 7.890 0 0 9.270 0 2.684 69.320
Albertslund         
R2021 10.975 1.578 0 0 1.678 3.970 4.556 22.758
B2022 9.648 1.570 0 0 1.705 4.048 4.539 21.510
B2023 11.425 1.587 0 0 1.867 3.648 5.014 23.542
BO2024 10.145 1.574 0 0 1.887 3.685 4.978 22.271
BO2025 10.135 1.470 0 0 1.877 3.674 4.876 22.033
BO2026 10.134 1.449 0 0 1.871 3.668 4.774 21.895
Ballerup         
R2021 25.651 2.502 939 0 4.528 2.090 9.913 45.623
B2022 24.866 2.501 981 0 4.613 2.085 11.575 46.621
B2023 28.374 2.500 1.301 0 5.138 2.545 10.042 49.900
BO2024 26.608 2.480 1.296 0 5.194 2.571 9.970 48.119
BO2025 26.591 2.316 1.296 0 5.168 2.562 9.765 47.698
BO2026 26.589 2.282 1.288 0 5.151 2.558 9.562 47.429
Brøndby         
R2021 16.963 1.987 976 0 2.521 1.047 8.503 31.996
B2022 16.827 2.002 997 0 2.571 1.047 8.977 32.420
B2023 19.331 2.007 1.256 0 3.324 1.112 8.566 35.596
BO2024 15.410 1.990 1.402 0 3.360 1.250 8.504 31.917
BO2025 15.397 1.859 1.552 0 3.343 1.373 8.329 31.852
BO2026 15.396 1.831 1.711 0 3.332 1.497 8.156 31.923
Dragør         
R2021 6.287 796 50 0 906 22 380 8.441
B2022 6.427 792 58 0 911 21 481 8.689
B2023 7.144 810 105 0 1.188 0 434 9.682
BO2024 6.347 804 104 0 1.202 0 431 8.888
BO2025 6.341 751 103 0 1.196 0 422 8.813
BO2026 6.341 740 104 0 1.192 0 414 8.790



Movia, Budgetforslag 2023, 2. behandling

21/33



Movia, Budgetforslag 2023, 2. behandling

22/33

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Gentofte         
R2021 37.778 4.986 0 0 4.542 37 5.682 53.025
B2022 37.957 4.986 0 0 4.624 40 6.562 54.169
B2023 42.046 5.020 0 0 6.249 18 5.592 58.924
BO2024 38.721 4.979 0 0 6.317 18 5.692 55.727
BO2025 38.690 4.649 0 0 6.285 18 5.700 55.342
BO2026 38.686 4.581 0 0 6.264 18 5.704 55.252
Gladsaxe         
R2021 36.066 4.995 2.011 3 3.674 28 8.529 55.306
B2022 34.244 5.017 2.028 0 3.591 24 8.672 53.577
B2023 40.756 5.016 2.332 2 5.100 24 9.678 62.908
BO2024 35.761 4.975 2.629 1 5.155 24 9.609 58.156
BO2025 35.730 4.646 2.918 1 5.130 24 9.412 57.860
BO2026 35.725 4.578 3.211 1 5.113 24 9.216 57.869
Glostrup         
R2021 12.548 1.767 0 0 1.165 1.360 4.616 21.457
B2022 12.219 1.756 0 0 1.088 1.428 5.058 21.549
B2023 14.167 1.778 0 0 1.834 1.202 5.051 24.032
BO2024 12.918 1.763 0 0 1.854 1.214 5.015 22.764
BO2025 12.907 1.646 0 0 1.843 1.210 4.911 22.518
BO2026 12.906 1.622 0 0 1.836 1.207 4.809 22.381
Herlev         
R2021 15.375 2.255 0 0 2.155 32 3.570 23.388
B2022 15.059 2.254 0 0 2.163 32 3.811 23.319
B2023 19.621 2.254 0 0 2.615 38 4.072 28.600
BO2024 17.259 2.236 0 0 2.644 39 4.069 26.247
BO2025 17.244 2.088 0 0 2.630 39 3.994 25.994
BO2026 17.242 2.057 0 0 2.621 39 3.913 25.872
Hvidovre         
R2021 23.996 3.542 0 0 3.586 1.495 8.016 40.635
B2022 25.499 3.833 0 0 3.503 1.639 9.282 43.757
B2023 27.807 4.032 0 0 5.418 1.213 7.951 46.421
BO2024 23.519 3.999 0 0 5.476 1.224 7.948 42.166
BO2025 23.494 3.734 0 0 5.447 1.220 7.751 41.646
BO2026 23.490 3.680 0 0 5.429 1.218 7.690 41.507
Høje-Taastrup         
R2021 21.518 2.499 877 0 3.453 110 6.216 34.673
B2022 21.848 2.514 903 0 3.538 111 6.752 35.665
B2023 25.333 2.552 926 0 3.836 87 7.360 40.095
BO2024 19.524 2.531 918 0 3.878 89 8.059 34.999
BO2025 19.025 2.364 912 0 3.859 87 8.280 34.527
BO2026 19.022 2.329 910 0 3.846 88 8.828 35.024
Ishøj         
R2021 4.819 467 212 0 1.433 39 3.496 10.465
B2022 5.029 470 184 0 1.400 43 3.958 11.083
B2023 5.892 475 147 0 2.079 24 3.582 12.199
BO2024 4.660 471 145 0 2.071 24 3.557 10.929
BO2025 4.563 440 144 0 2.029 24 3.484 10.684
BO2026 4.562 434 144 0 1.991 24 3.411 10.566
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Egedal         
R2021 19.015 1.903 816 3 1.563 191 13.430 36.921
B2022 18.964 1.901 847 0 1.465 217 14.455 37.849
B2023 21.300 1.915 725 2 2.309 180 13.710 40.141
BO2024 20.033 1.900 716 1 2.335 182 13.612 38.780
BO2025 20.020 1.774 712 1 2.324 182 13.332 38.344
BO2026 20.018 1.748 710 1 2.317 181 13.055 38.029
Lyngby-Taarbæk         
R2021 30.629 3.466 977 0 2.418 132 4.099 41.721
B2022 28.303 3.396 977 0 2.353 140 4.135 39.305
B2023 32.629 3.524 1.307 0 3.863 69 3.978 45.369
BO2024 29.719 3.495 1.294 0 3.905 69 3.950 42.432
BO2025 29.695 3.263 1.286 0 3.885 69 3.869 42.068
BO2026 29.692 3.215 1.282 0 3.872 69 3.789 41.919
Rødovre         
R2021 28.917 4.028 0 0 2.661 50 5.680 41.335
B2022 28.213 4.050 0 0 2.622 46 6.514 41.445
B2023 32.522 4.091 0 0 4.339 134 5.881 46.966
BO2024 26.509 4.032 0 0 4.424 135 5.839 40.939
BO2025 26.485 3.765 0 0 4.401 135 5.719 40.505
BO2026 26.482 3.710 0 0 4.387 134 5.600 40.313
Rudersdal         
R2021 36.652 3.467 1.505 0 2.700 38 5.542 49.905
B2022 35.811 3.316 1.512 0 2.614 29 5.664 48.948
B2023 39.665 3.418 1.565 1 3.652 91 5.766 54.157
BO2024 37.263 3.390 1.552 1 3.692 92 5.725 51.714
BO2025 37.239 3.165 1.543 0 3.673 92 5.608 51.320
BO2026 37.235 3.119 1.539 0 3.660 91 5.491 51.136
Tårnby         
R2021 20.807 3.142 0 1 2.660 32 4.373 31.016
B2022 21.579 3.129 0 0 2.672 23 4.621 32.025
B2023 24.306 3.113 0 1 3.711 56 4.560 35.746
BO2024 20.421 3.023 0 0 3.752 56 4.528 31.780
BO2025 20.401 2.822 0 0 3.732 56 4.435 31.448
BO2026 20.399 2.781 0 0 3.720 56 4.342 31.298
Vallensbæk         
R2021 3.957 393 119 0 405 53 1.222 6.149
B2022 3.577 393 113 0 398 59 1.327 5.867
B2023 4.427 399 221 0 630 40 1.348 7.064
BO2024 4.024 395 218 0 637 41 1.339 6.653
BO2025 4.020 369 216 0 634 41 1.311 6.592
BO2026 4.020 364 216 0 632 42 1.284 6.556
Furesø         
R2021 20.732 1.710 1.046 1 2.623 80 5.311 31.502
B2022 20.696 1.699 1.009 0 2.721 86 5.528 31.739
B2023 21.575 1.796 1.572 2 3.341 31 5.971 34.287
BO2024 20.646 1.823 1.565 2 3.254 30 6.164 33.484
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BO2025 20.632 1.702 1.557 1 3.217 30 6.269 33.409
BO2026 20.630 1.677 1.553 1 3.203 30 6.364 33.460

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Allerød         
R2021 16.642 1.527 477 0 1.021 550 5.989 26.206
B2022 16.810 1.517 443 0 1.019 562 6.234 26.585
B2023 14.822 1.547 727 0 1.763 834 7.378 27.071
BO2024 13.754 1.534 721 0 1.783 843 7.783 26.419
BO2025 13.744 1.432 717 0 1.775 842 8.061 26.572
BO2026 13.742 1.411 715 0 1.770 842 8.362 26.842
Fredensborg         
R2021 17.308 1.882 1.601 10 2.520 1.663 11.437 36.421
B2022 17.544 1.945 1.540 0 2.459 1.589 12.007 37.084
B2023 21.000 1.970 1.967 152 3.606 2.749 13.867 45.311
BO2024 19.601 1.951 1.950 155 3.647 2.778 14.049 44.131
BO2025 19.587 1.822 1.938 155 3.631 2.771 14.047 43.950
BO2026 19.585 1.795 1.932 155 3.620 2.766 14.047 43.899
Frederikssund         
R2021 25.814 2.026 1.474 79 1.935 1.724 16.544 49.596
B2022 26.500 2.131 1.456 161 1.959 1.209 16.825 50.242
B2023 26.850 2.136 1.558 82 2.452 1.284 21.792 56.154
BO2024 25.385 2.118 1.540 66 2.480 1.298 24.253 57.141
BO2025 25.369 1.978 1.531 54 2.469 1.295 26.317 59.013
BO2026 25.366 1.949 1.527 43 2.461 1.292 28.280 60.918
Halsnæs         
R2021 9.899 1.002 659 0 1.360 1.303 7.629 21.853
B2022 9.956 994 684 0 1.352 902 8.152 22.039
B2023 11.222 1.006 720 0 2.382 1.015 8.603 24.949
BO2024 10.331 972 842 0 2.411 1.026 8.542 24.122
BO2025 10.323 907 965 0 2.400 1.023 8.366 23.984
BO2026 10.321 894 1.089 0 2.393 1.022 8.192 23.911
Gribskov         
R2021 20.466 1.623 1.122 0 2.148 5.110 5.388 35.857
B2022 20.538 1.630 1.139 0 2.187 5.225 5.539 36.257
B2023 20.354 1.603 1.287 0 2.549 6.521 6.076 38.390
BO2024 18.652 1.542 1.276 0 2.579 7.308 6.033 37.390
BO2025 18.639 1.440 1.269 0 2.567 8.006 5.909 37.830
BO2026 18.637 1.419 1.266 0 2.558 8.706 5.786 38.372
Helsingør         
R2021 38.103 4.006 1.415 0 2.771 292 17.841 64.428
B2022 40.424 4.543 2.356 0 2.797 108 19.426 69.654
B2023 45.323 4.645 2.779 0 4.581 1.242 19.478 78.048
BO2024 37.929 4.607 3.268 0 4.634 1.255 19.339 71.033
BO2025 37.897 4.302 3.757 0 4.614 1.251 18.941 70.762
BO2026 37.892 4.239 4.248 0 4.600 1.249 18.547 70.775
Hillerød         
R2021 31.641 3.547 659 0 2.281 3.461 15.123 56.712
B2022 32.689 3.572 503 0 2.242 3.639 14.667 57.312
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B2023 36.598 3.605 1.868 9 2.844 3.320 16.762 65.006
BO2024 30.300 3.576 1.858 7 2.876 3.355 16.643 58.615
BO2025 30.275 3.339 1.851 6 2.863 3.346 16.301 57.980
BO2026 30.271 3.290 1.850 5 2.853 3.339 15.962 57.570

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Hørsholm         
R2021 14.039 1.486 866 1 1.644 112 3.367 21.516
B2022 14.055 1.480 841 0 1.580 109 3.798 21.864
B2023 16.270 1.516 1.080 3 1.838 254 2.995 23.957
BO2024 15.152 1.465 1.076 3 1.859 257 2.974 22.786
BO2025 15.143 1.368 1.072 2 1.850 256 2.912 22.604
BO2026 15.141 1.348 1.071 2 1.843 256 2.852 22.513
Lejre         
R2021 18.715 2.224 1.186 71 1.971 1.352 1.176 26.696
B2022 18.606 2.223 1.182 65 2.006 1.388 974 26.443
B2023 17.462 2.096 1.609 36 2.740 2.172 1.350 27.464
BO2024 16.637 2.079 1.803 30 3.094 2.194 1.340 27.178
BO2025 16.626 1.941 1.998 26 3.405 2.187 1.313 27.496
BO2026 16.624 1.913 2.196 21 3.717 2.183 1.286 27.939
Greve         
R2021 13.630 1.807 0 0 2.822 0 1.348 19.607
B2022 13.738 1.833 0 0 2.628 0 1.577 19.777
B2023 15.601 1.879 0 0 3.990 0 1.163 22.634
BO2024 13.606 1.864 0 0 4.035 0 1.155 20.660
BO2025 13.416 1.741 0 0 4.015 0 1.131 20.303
BO2026 13.414 1.715 0 0 4.002 0 1.108 20.239
Roskilde         
R2021 53.234 6.479 4.117 27 4.874 0 708 69.439
B2022 54.004 6.519 4.110 78 4.806 0 856 70.373
B2023 60.165 6.698 4.012 26 7.280 0 764 78.945
BO2024 56.901 6.644 3.989 21 7.173 0 759 75.487
BO2025 56.862 6.205 3.968 17 6.973 0 743 74.769
BO2026 56.857 6.114 3.958 14 6.754 0 728 74.424
Køge         
R2021 46.209 5.988 1.932 39 3.600 0 2.828 60.596
B2022 46.362 6.004 2.008 78 3.536 0 2.818 60.806
B2023 52.872 6.093 1.850 39 4.915 0 2.947 68.716
BO2024 44.037 6.044 1.832 31 4.971 0 2.926 59.841
BO2025 43.154 5.645 1.821 26 4.948 0 2.866 58.460
BO2026 43.150 5.562 1.816 21 4.931 0 2.807 58.286
Solrød         
R2021 5.114 739 681 0 661 0 92 7.287
B2022 4.972 737 691 0 624 0 156 7.180
B2023 5.698 770 699 30 1.085 0 102 8.383
BO2024 5.212 764 695 26 1.097 0 101 7.895
BO2025 5.177 713 691 23 1.092 0 99 7.795
BO2026 5.177 703 689 20 1.088 0 97 7.773
Stevns         
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R2021 13.856 1.394 714 59 1.160 1.578 68 18.830
B2022 13.341 1.401 755 90 1.171 1.569 78 18.406
B2023 14.850 1.440 1.196 48 1.838 2.135 52 21.559
BO2024 14.069 1.429 1.185 38 1.831 2.157 52 20.762
BO2025 14.011 1.334 1.178 32 1.800 2.151 51 20.557
BO2026 14.009 1.315 1.175 25 1.765 2.147 50 20.487

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Kalundborg         
R2021 32.231 3.662 1.872 195 3.383 1.652 0 42.994
B2022 31.672 3.663 2.557 362 3.498 1.636 0 43.389
B2023 35.866 3.721 2.440 319 4.027 2.153 0 48.526
BO2024 34.988 3.691 2.420 320 4.076 2.760 0 48.255
BO2025 34.966 3.447 2.407 319 4.058 3.335 0 48.533
BO2026 34.963 3.397 2.400 318 4.046 3.910 0 49.035
Sorø         
R2021 15.393 1.681 1.026 60 1.172 1.581 8.547 29.459
B2022 15.020 1.756 1.052 62 1.151 1.621 8.733 29.394
B2023 16.901 1.837 1.398 95 1.667 1.718 8.753 32.369
BO2024 16.393 1.822 1.386 95 1.687 1.736 8.691 31.810
BO2025 16.382 1.702 1.381 95 1.679 1.731 8.512 31.481
BO2026 16.381 1.677 1.380 95 1.673 1.728 8.335 31.267
Odsherred         
R2021 18.920 1.948 2.194 0 1.827 1.501 7.426 33.816
B2022 18.917 1.956 2.134 0 1.784 1.485 9.640 35.916
B2023 21.127 2.014 2.566 0 2.454 1.895 9.772 39.829
BO2024 20.803 1.997 2.551 0 2.483 1.915 9.703 39.452
BO2025 20.790 1.866 2.537 0 2.471 1.909 9.503 39.076
BO2026 20.788 1.838 2.531 0 2.462 1.906 9.306 38.831
Næstved         
R2021 39.149 4.427 1.776 141 5.391 0 2.640 53.524
B2022 32.787 4.361 1.812 251 5.159 0 10.693 55.063
B2023 37.235 4.652 2.663 197 6.926 0 8.633 60.306
BO2024 35.188 4.614 2.639 198 6.932 0 8.571 58.140
BO2025 35.157 4.310 2.624 197 6.849 0 8.394 57.532
BO2026 35.154 4.247 2.617 197 6.754 0 8.220 57.188
Slagelse         
R2021 40.131 4.687 2.756 106 6.062 1.484 169 55.395
B2022 38.097 4.551 2.681 139 6.098 1.499 153 53.217
B2023 39.760 4.589 4.208 113 7.518 1.490 267 57.944
BO2024 37.522 4.552 4.180 113 7.602 1.505 265 55.739
BO2025 37.493 4.251 4.163 113 7.570 1.500 260 55.350
BO2026 37.489 4.189 4.160 113 7.548 1.497 255 55.251
Faxe         
R2021 10.791 1.036 2.189 129 2.178 2.210 297 18.831
B2022 7.965 927 2.156 206 1.892 2.015 353 15.514
B2023 8.043 939 2.217 124 3.677 2.394 363 17.757
BO2024 7.710 931 2.194 100 3.684 2.493 361 17.473
BO2025 6.517 657 2.182 83 3.632 2.523 353 15.946
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BO2026 6.516 647 2.175 66 3.585 2.537 346 15.872
Holbæk         
R2021 26.975 3.508 3.124 245 3.264 4.787 872 42.774
B2022 26.958 3.544 3.134 503 3.157 4.768 1.353 43.418
B2023 31.417 3.700 3.440 564 4.674 5.308 901 50.004
BO2024 30.234 3.743 3.414 565 4.664 5.363 895 48.879
BO2025 30.210 3.496 3.396 563 4.576 5.347 877 48.465
BO2026 30.207 3.445 3.386 562 4.495 5.337 858 48.290

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale

busruter
Fælles-

udgifter
Flex-

tur
Plus-

tur
Flex-

handicap
Flex-

kommune
Flex-
rute I alt

Ringsted         
R2021 19.507 2.561 1.763 40 1.277 3.969 7.453 36.569
B2022 19.875 2.555 1.701 70 1.248 4.471 6.624 36.544
B2023 22.406 2.600 2.001 54 1.774 4.715 7.734 41.284
BO2024 22.491 2.579 1.994 54 1.794 4.762 7.679 41.354
BO2025 22.476 2.409 1.984 54 1.785 4.747 7.521 40.975
BO2026 22.474 2.373 1.979 54 1.779 4.738 7.364 40.761
Lolland         
R2021 35.061 3.305 2.713 291 3.573 6.557 38 51.539
B2022 33.961 3.258 2.825 826 3.614 6.905 40 51.429
B2023 36.443 3.345 2.960 418 4.462 5.095 40 52.763
BO2024 35.679 3.318 3.413 421 4.551 5.150 40 52.572
BO2025 35.658 3.099 3.946 419 4.555 5.137 39 52.854
BO2026 35.655 3.054 4.457 419 4.532 5.127 39 53.282
Vordingborg         
R2021 22.594 3.034 3.155 0 2.856 3.502 51 35.192
B2022 19.969 3.077 3.150 0 2.884 3.587 0 32.668
B2023 20.383 2.770 3.605 0 4.222 4.200 279 35.458
BO2024 18.430 2.578 3.592 0 4.273 4.249 277 33.398
BO2025 18.413 2.408 3.575 0 4.254 4.243 271 33.164
BO2026 18.411 2.372 3.566 0 4.241 4.242 265 33.097
Guldborgsund         
R2021 22.570 3.023 4.784 0 2.855 1.139 0 34.371
B2022 22.771 3.059 4.874 0 2.966 1.173 0 34.844
B2023 25.422 3.120 5.526 0 4.301 2.182 26 40.577
BO2024 23.785 3.095 5.506 0 4.351 2.204 26 38.969
BO2025 23.765 2.891 5.480 0 4.333 2.198 26 38.693
BO2026 23.763 2.848 5.466 0 4.320 2.194 25 38.616
Kommuner total         
R2021 1.364.415 175.703 53.782 1.503 143.931 70.104 242.264 2.051.701
B2022 1.351.288 176.788 55.395 2.890 142.300 71.334 264.586 2.064.580
B2023 1.513.620 179.686 65.832 2.314 196.416 75.234 273.431 2.306.534
BO2024 1.354.234 177.965 67.162 2.249 198.465 77.498 277.781 2.155.354
BO2025 1.350.228 165.978 68.670 2.190 197.458 78.694 277.777 2.140.995
BO2026 1.350.072 163.539 70.316 2.133 196.695 80.085 278.108 2.140.948

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.
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Tabel 18. Regioners tilskud efter statstilskud fordelt på ordninger, 1.000 kr.

Region
Regionale

busruter
Fælles-

udgifter
Patient-

befordring
Lokal-
baner I alt

Region Hovedstaden      
R2021 218.044 160.777 30.836 134.597 544.255
B2022 224.646 162.161 31.253 134.700 552.759
B2023 270.432 166.022 34.431 156.673 627.557
BO2024 232.328 165.242 31.446 146.377 575.393
BO2025 231.559 155.590 28.008 146.377 561.535
BO2026 231.526 154.070 26.309 146.377 558.282
Region Sjælland      
R2021 129.793 27.488 154.542 205.770 517.593
B2022 125.942 27.982 157.313 204.930 516.167
B2023 141.199 28.662 203.131 221.327 594.319
BO2024 128.772 28.444 212.071 211.273 580.560
BO2025 129.648 26.758 211.437 210.996 578.838
BO2026 129.630 26.365 219.838 210.996 586.829

Perioden 2021 til 2023 er vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2023-priser.
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3. Øvrige tabeller og figurer 
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Tabel 19 viser det samlede indstillede budgetforslag. 

Tabel 19. Budgetoversigt samlet, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Bus         
Indtægter -1.205,1 -1.487,6 -1.709,3 -1.850,1 -1.850,1 -1.850,1 -221,7 15%
Operatørudgifter 3.173,1 3.153,2 3.484,5 3.373,4 3.370,7 3.370,5 331,3 11%
I alt 1.968,0 1.665,6 1.775,2 1.523,4 1.520,7 1.520,5 109,6 7%
Bane
Indtægter -161,2 -193,6 -211,2 -224,5 -224,2 -224,2 -17,6 9%
Operatørudgifter 529,0 527,4 584,8 570,0 569,4 569,4 57,4 11%
I alt 367,8 333,8 373,6 345,5 345,3 345,3 39,8 12%
Flextrafik
Indtægter -51,3 -52,1 -62,6 -64,5 -65,2 -66,0 -10,4 20%
Operatørudgifter 642,1 690,3 833,1 840,0 839,2 849,2 142,8 21%
I alt 590,8 638,2 770,5 775,4 774,0 783,3 132,3 21%
Supportudgifter
Bus og bane 529,5 536,0 539,9 532,0 506,1 506,1 4,0 1%
Flextrafik 84,1 86,9 91,2 91,2 90,2 90,2 4,3 5%
Supportudgifter i alt 613,6 622,8 631,2 623,2 596,3 596,3 8,3 1%
Pensioner 27,4 29,3 30,7 31,9 33,3 34,5 1,3 5%
Finansielle poster 10,1 15,3 11,8 11,8 11,8 6,3 -3,5 -23%
Statskompensation -464,0 -171,6 -64,5 0,0 0,0 0,0 107,1 -62%
Tilskudsbehov i alt 3.113,5 3.133,5 3.528,4 3.311,3 3.281,4 3.286,1 394,9 13%

3. Øvrige tabeller og figurer
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Tabel 20 viser budgettet opdelt efter, hvordan udgifterne indgår i finansieringsmodellen, som fordeler udgif-
terne på kommuner og regioner. Finansieringsmodellen for fællesudgifter er illustreret i figur 1 nedenfor.

Tabel 20. Finansieringsoversigt, mio. kr.
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Bus         
Indtægter -1.205,1 -1.487,6 -1.709,3 -1.850,1 -1.850,1 -1.850,1 -221,7 15%
Operatørudgifter 3.173,1 3.153,2 3.484,5 3.373,4 3.370,7 3.370,5 331,3 11%
Supportudgifter 189,9 201,9 195,9 192,0 190,8 190,8 -5,9 -3%
Bus i alt 2.157,9 1.867,5 1.971,1 1.715,3 1.711,4 1.711,2 103,6 6%
Bane
Indtægter -161,2 -193,6 -211,2 -224,5 -224,2 -224,2 -17,6 9%
Operatørudgifter 529,0 527,4 584,8 570,0 569,4 569,4 57,4 11%
Supportudgifter 11,8 11,8 12,1 12,1 12,1 12,1 0,3 3%
Bane i alt 379,5 345,6 385,7 357,6 357,4 357,4 40,1 12%
Flextrafik
Indtægter -51,3 -52,1 -62,6 -64,5 -65,2 -66,0 -10,4 20%
Operatørudgifter 642,1 690,3 833,1 840,0 839,2 849,2 142,8 21%
Supportudgifter 84,1 86,9 91,2 91,2 90,2 90,2 4,3 5%
Flextrafik i alt 674,8 725,1 861,8 866,7 864,2 873,5 136,7 19%
Fællesudgifter
Supportudgifter 327,8 322,3 331,9 327,9 303,2 303,2 9,6 3%
Pensioner 27,4 29,3 30,7 31,9 33,3 34,5 1,3 5%
Finansielle poster 10,1 15,3 11,8 11,8 11,8 6,3 -3,5 -23%
Fællesudgifter i alt 365,2 366,9 374,4 371,7 348,3 344,0 7,4 2%

Statskompensation -464,0 -171,6 -64,5 0,0 0,0 0,0 107,1 -62%
Tilskudsbehov i alt 3.113,5 3.133,5 3.528,4 3.311,3 3.281,4 3.286,1 394,9 13%

Anm.: I denne tabel er supportudgifter opdelt på bus, bane, flextrafik og fællesudgifter i forhold til hvordan udgifterne finansieres af 
kommuner og regioner.

Figur 1. Finansieringsmodel for fordeling af fællesudgifter
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Supportudgifter tillægges den månedlige fakturering til kommuner og regioner for flextrafik i forhold til antal-
let af passagerer.

Tabel 21 viser den budgetterede opkrævning af supportudgifter pr. passager.

Tabel 21. Flextrafik supportopkrævning pr. passager. Kr. 
       B2022 - B2023
 R2021 B2022 B2023 BO2024 B2025 BO2026 ∆ %
Flextrafik gennemsnit 25 23 24 24 24 24 1 5%
Flexrute 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0 1%
Flexpatient 35 30 34 34 33 33 4 12%
Flexpatientbus 9 11 12 12 12 12 1 12%
Flexhandicap 40 34 37 37 36 35 3 8%
Flextur 41 44 47 47 46 46 3 6%
Flexkommune 35 30 34 34 33 33 4 12%
Plustur 35 30 34 34 33 33 4 12%





Bestyrelsesmøde 15. december 2022 / Punkt 04 / Bilag 2

1

Bilag 04.2 Trafikbestillingsgrundlag 2024

Budgetoverslagsår 2024 er en fremskrivning af økonomien til 2024 og kan danne grundlag for kommuner-
nes og regionernes fremadrettede bestilling af bus- og lokalbanetrafik. På Movias hjemmeside kan de 
kommunale og regionale forvaltninger finde specifikationer for den enkelte kommune og regions økonomi.

Budgetoverslagsår 2024 tager udgangspunkt i Budget 2023 tillagt den nyeste viden om indtægter og udgif-
ter, og alle kendte trafikbestillinger er indarbejdet. I Budgetforslag 2023 til 2. behandling, jf. bilag 1, fremgår 
kommuners og regioners trafikbestillinger, ligesom udviklingen i tilskudsbehov i den enkelte kommune og 
region fremgår. Overslagsåret er i 2023-priser. 

Budgetoverslagsåret er ikke et budget
Budgetoverslagsåret er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2024 og kan ikke betragtes som et budget, 
men kan anvendes som grundlag for trafikbestillingen til budget 2024. Der kan ske mange ændringer i for-
udsætningerne for budgettet for 2024 i perioden fra budgetoverslagsåret udarbejdes i november 2022 til 
budgettets endelige vedtagelse i december 2023.

Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen mellem budgetoverslagsåret og det endelige 
budget kan blive større i den enkelte kommune og region, hvis der lokalt ændres i den trafikbestilling, som 
budgetoverslagsåret bygger på. På Movias hjemmeside kan de kommunale og regionale forvaltninger finde 
specifikationer for den enkelte kommune og regions økonomi. For at tydeliggøre usikkerheden er tilskuds-
behovet i disse specifikationer opgjort i intervaller med +/- 5 pct. i budgetoverslagsåret. Det bemærkes at 
situationen med COVID-19 i de seneste år, og i særdeleshed prisudviklingen og den historisk høje inflation 
i 2022, øger usikkerheden, også i 2024, i forhold til normalt.

Forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget 2024 (2023 pris- og lønniveau)
Budgetoverlagsåret er i 2023 priser. For at indregne den forventede udvikling til 2024 er forventninger til 
indeks og takster indregnet for 2024 – men resultatet er herefter fratrukket KLs seneste skøn for pris- og 
lønfremskrivning mellem 2023 og 2024 på 3,5 pct. Kommuner og regioner kan derfor opregne til 2024 pri-
ser ved at tillægge 3,5 pct., såfremt de ønsker at se resultatet i 2024 priser.

 Antallet af passagerer fra indgangen af 2023 og frem forudsættes at være indeks 97 i forhold til en 
situation uden Covid-19. Takststigningen fra 2023 til 2024 er forudsat at være på 10 pct. Den faktiske 
takststigning er endnu ikke meddelt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så skønnet baserer sig på 
den forventede udvikling i de bagvedliggende indeks, hvor særligt en korrektion af de store prisstignin-
ger i 2022 (som var skønnet noget lavere i takststigningen for 2023) øger takststigningen. Se faktaboks 
på side 3 for mere detaljeret beskrivelse.

 Udviklingen i indeks i 2024 til brug for operatørafregningen er baseret på seneste prognose fra Natio-
nalbanken fra september 2022. For at kunne angive budgetoverslagsåret i 2023-priser er pris- og løn-
stigningsprocenten på 3,5 pct. fra 2023 til 2024 herefter fratrukket.  

Forventet udvikling i tilskud fra budget 2023 til budgetoverslagsår 2024
Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes det samlede tilskudsbehov at være 217 mio. kr. lavere end 
forudsat i Budget 2023 svarende til en reduktion på 6 pct., hvilket på indtægtssiden kan henføres til at de 
opdaterede forventede prisstigninger i 2022 og 2023 ikke i tilstrækkelig grad er indarbejdet i takststigningen 
for 2023, hvorfor takststigningen i 2024 er budgetteret til 10 pct. I 2023 priser svarer det til en takststigning 
på 6,3 pct. Hertil er passagertallet fra 2024 og frem budgetteret til indeks 97 i forhold til en situation uden 
Covid-19, hvilket giver 2 pct. flere passagerer i forhold til budget 2023. På udgiftssiden skifter ca. 18 pct. af 
bustimerne til nye kontrakter i udbud A21, hvilket reducerer udgifterne, ligesom den budgetterede udvikling 
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i de prisindeks der regulerer operatørudgifterne reducerer operatørudgifterne, da Nationalbankens progno-
se for diesel og el viser et fald fra 2023 til 2024. Udviklingen er forklaret nærmere efter tabellen.

Tabel 1.  Budgetoversigt for budgetforslag 2023 og budgetoverslagsår 2024, begge i 2023 priser.

   B2023 - BO2024
 B2023 BO2024 ∆ %
Bus     
Indtægter -1.709 -1.850 -141 8%
Operatørudgifter 3.484 3.373 -111 -3%
Supportudgifter 196 192 -4 -2%

Bus i alt 1.971 1.715 -256 -13%

Bane
Indtægter -211 -224 -13 6%
Operatørudgifter 585 570 -15 -3%
Supportudgifter 12 12 0 0%

Bane i alt 386 358 -28 -7%

Fællesudgifter
Supportudgifter 332 328 -4 -1%
Pensioner 31 32 1 4%
Finansielle poster 12 12 0 0%

Fællesudgifter i alt 374 372 -3 -1%

Flextrafik
Indtægter -63 -65 -2 3%
Operatørudgifter 833 840 7 1%
Supportudgifter 91 91 0 0%

Flextrafik i alt 862 867 5 1%

Tilskudsbehov før statskompensation 374 372 -3 -1%

Statskompensation -65 0 65 -100%

Tilskudsbehov efter statskompensation 3.528 3.311 -217 -6%

Udviklingen i tilskudsbehov fra Budget 2023 til budgetoverslagsår 2024 er beskrevet herunder.



3

Bus 2023-2024
Tilskudsbehovet til bus er 256 mio. kr. lavere i forhold til Budget 2023 svarende til et fald på 13 pct. Udvik-
lingen skyldes dels, at indtægterne er 141 mio. kr. højere, hvilket hovedsageligt skyldes at takststigningen 
fra 2023 til 2024 er forudsat at være på 10 pct. (6,3 pct. når der omregnes til 2023 priser). Den faktiske 
takststigning er endnu ikke meddelt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så skønnet baserer sig på den 
forventede udvikling i de bagvedliggende indeks, hvor særligt en korrektion af de store prisstigninger i 2022 
(som var skønnet noget lavere i takststigningen for 2023) øger takststigningen. Hertil er der budgetteret 
med 2 pct. flere passagerer, da passagertallet forventes at være oppe på indeks 97 i forhold til en situation 
uden Covid-19, mens passagerindekset i 2023 i gennemsnit er på indeks 95.

Operatørudgifterne er 111 mio. kr. svarende til 3 pct. lavere, hvilket er sammensat af at 18 pct. af busti-
merne overgår til udbud A21 som har lavere priser, og dermed reducerer udgifterne med 62 mio. kr. Hertil 
er den budgetterede udvikling i de prisindeks der regulerer operatørudgifterne lavere end KLs seneste 
skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024 på 3,5 pct, hvilket i faste priser reducerer operatørudgif-
terne – Det er hovedsageligt fordi Nationalbankens prognose for diesel og el viser et fald fra 2023 til 2024. 
Supportudgifter under busdrift er reduceret 4 mio. kr. svarende til 2 pct. i forhold til Budget 2023, hvilket 
hovedsageligt skyldes lavere udgifter til rejsekortudstyr i busserne. 

Faktaboks om indeksregulering af operatørudgifter og takster i budgetoverslagsår 2024

Priser og takster:
Prisindeks og takster er i 2024 tillagt nyeste forventninger til 2024. Da budgetoverslagsårene i budget 
2023 angives i 2023-priser, er KLs seneste skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024 på 3,5 pct. 
herefter fratrukket.

Takster:
Trafik- Bygge- og boligstyrelsen udmelder hvert forår et takststigningsloft for det efterfølgende år baseret 
på den forventede udvikling i en række prisindeks. Takststigningsloftet reguleres også for eventuelle 
unøjagtigheder vedr. tidligere års skøn. Stigningen i taksterne bruges til at budgettere Movias forventede 
indtægter. I Movias prognose for 2024 er indregnet, at det udmeldte takststigningslofter for særligt 2022 
forventes at være for lave sammenlignet med den forventede pris- og lønudvikling i 2022 år. (f.eks. stig-
ningen i priser for diesel, el og rente og løn og forbrugerpriser i 2022 været højere end da takststigninger-
ne for 2023 blev udmeldt). Movias prognose for takststigningen er estimeret på baggrund af Nationalban-
kens forventninger, hvorefter der er niveaukorrigeret for forventet regulering vedr. 2022 og 2023. Derefter 
er niveauet tilbagediskonteret, således at indtægterne er opgjort i 2023-priser. 

Operatørudgifter:
Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, som regulerer Movias kontraktbetalinger til operatører-
ne, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Fremskrivning af operatørudgifterne med de 
forventede kontraktreguleringer og efterfølgende tilbagediskontering til 2023-priser giver samlet en reduk-
tion på 1,4 pct. Årsagen til reduktionen er hovedsageligt fordi Nationalbankens prognose for diesel og el 
viser et fald fra 2023 til 2024

Bane 2023-2024
For lokalbanetrafikken er forudsætningerne fremskrevet efter samme principper som for busdriften. Det er 
særligt effekten af den forventede takststigning på 10 pct. der øger indtægterne. Takststigningen er udar-
bejdet efter samme principper som på busområdet, jf. ovenstående tekstboks. På udgiftssiden er der en 
reduktion af operatørudgifterne på 15 mio. kr., som skyldes en opdatering af forventningerne til de prisin-
deks, der regulerer kontraktbetalingen til Lokaltog A/S.
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Supportudgifter 2023-2024
Supportudgifterne følger den økonomiske politik. Der forudsættes fra 2023 til 2024 en effektivisering på 2 
pct. samt en omlægning på 0,9 pct. til Movias omstillingspulje. Supportudgifter under bus, bane og fælles-
udgifter er samlet reduceret 1,5 pct. Årsagen til at reduktionen ikke er 2 pct. er at rejsekortafgifter er friholdt 
fra effektiviseringen på 2 pct. 

I 2021-2025 tilpasses budgetrammen for supportudgifter gradvist til åbningen af Sydhavnsmetroen og Let-
banen i Ring 3 ved at øremærke 0,9 pct. svarende til 4 mio. kr. årligt til en omstillingspulje. Omstillingspulj-
en nulstilles i 2025. Hermed sikres, at supportudgifter pr. bustime holdes konstant, når omfanget af busti-
mer forventeligt reduceres i 2025 i forbindelse med, at Sydhavnsmetroen og Letbanen åbner.

Flextrafik 2023-2024
Passagerer i flextrafik er tilbage på et niveau svarende til før Covid-19. I 2024 forventes en begrænset stig-
ning i passagertal og omkostninger. 

Den forventede takststigning i 2024 som er beskrevet ovenfor forventes at bidrage med øgede indtægter 
på ordningerne flextur og Plustur.

Der er i 2024 en særlig usikkerhed omkring økonomien i flextrafikken, idet implementering af det nyt IT-
system NOP forventes at ske i Movias område, som det første sted i landet. Implementering af NOP vil 
betyde store udfordringer for driften i overgangsperioden, ligesom der vil være risiko for ”børnesygdomme”.
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Bilag 04.3 Budgetteret og realiseret indeksudvikling

Budgetforslag 2023 til 2. behandling er behæftet med usædvanlig stor usikkerhed på grund af den nuvæ-
rende situation, med inflation der er på det højeste niveau siden starten af 1980’erne.

I Movias kontrakter med operatørerne, som udfører driften, reguleres priserne med udviklingen i en række 
prisindeks, herunder udviklingen i priser for diesel, el, løn, forbrugerpriser og rente. Reguleringen er iværk-
sat for at sikre de bedste priser, idet risikoen dermed løftes væk fra operatøren, og operatørerne således 
ikke behøver at indregne en økonomisk ’risikopræmie’. Omvendt ligger risikoen ved prisudsving hos trafik-
selskabet - og derigennem hos kommuner og regioner. På samme vis indeksreguleres kommunernes og 
regionernes bloktilskud ud fra den kommunale pris- og lønudvikling, som KL opgør løbende, ligesom kom-
munernes skattegrundlag stiger, når lønnen stiger.

Den historisk høje inflation i 2022 har betydet at indeksudviklingen der indarbejdedes i budgettets 1. 
behandling, på baggrund af Nationalbankens prognose fra marts 2022, har undervurderet den reelle udvik-
ling. Samtidig har Nationalbanken opdateret deres prognose for 2023 i halvårsrapporten fra september 
2022. Det fremgår af figur 1 og 2 nedenfor at den realiserede udvikling i 2022 mellem budgettets 1. og 2. 
behandling har afveget væsentlig fra prognosen i budgettets 1. behandling, og som konsekvens heraf er 
også forventningen til 2023 ændret væsentligt i den seneste prognose fra Nationalbanken.

Elomkostnings- og dieselomkostnings-indekset i de ovenstående figurer, fsva. de realiserede perioder, 
opgøres af Trafikselskaberne i Danmark og bruges af alle trafikselskaberne. Indeks er sammensat af en 
række delindeks som, foruden el og diesel, er løn, forbrugerpriser, og rente. I tabel 1 nedenfor ses de gen-
nemsnitlige ændringer i 2022 og 2023.

Tabel 1. Ændringer i indeks
 B2023 1. beh B2023 2. beh
Periode 21 til 22 22 til 23 21 til 22 22 til 23
Elomkostnings-indeks 7% -1% 17% 2%
Dieselomkostnings-indeks 6% 3% 11% 4%
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Der er dog fortsat stor usikkerhed om prisudviklingen i 2023 og frem. I nedenstående følsomhedsanalyse 
fremgår effekten på kontraktbetalingerne af ændringer i udvalgte indeks. Det fremgår, at en ændring i die-
selpriser på 20 pct. vil medføre en ændring i Movias kontraktbetalinger på ca. 115 mio. kr. En ændring i 
elpriser på 25. pct. vil medføre en udgiftsændring på ca. 25 mio. kr. Stigning i elpriserne har ikke lige så 
stor effekt som en ændring i dieselpriser, dels fordi der er færre el-busser end diesel-busser, dels fordi el-
busserne er mere energieffektive end dieselbusserne, hvorfor elpriserne ikke vægter så meget i det samle-
de elomkostnings-indeks, som diesel gør i det samlede dieselomkostnings-indeks.

Ændringer i løn vægter med over 60 pct. i den vægtede indeksudvikling, når Movia regulerer operatørbeta-
lingerne, hvorfor en ændring på 1 pct. betyder en ændring i operatørbetalingerne på ca. 25 mio. kr. Lønud-
viklingen er typisk mindre volatil end fx priserne på diesel, el og rente.

Tabel 1. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks
 Ændring Effekt (Mio. kr.)
Diesel, forbrugerpris 20% 115
Elpris, nettoforbrugerpris 20% 25
Løn 1% 25
Rente 1 procentpoint 30
Passagertal/indtægter 5% 100

Anm.: Tabellen viser den samlede effekt for alle 3 forretningsområder (bus, bane, flextrafik)
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Bilag 04.4 Budgetteret statskompensation pr. kommune og region pr. ordning

Pr. 1. oktober meddelte den tidligere regering i en pressemeddelelse, at de ville afsætte 140 mio. kr. i ek-
straordinært energiforsyningstilskud til trafikselskaberne for at understøtte den offentlige transport. I nær-
værende budget er indarbejdet, at Movias andel af de 140 mio. kr. vil være 64,5 mio. kr. Fordelingen mel-
lem kommuner, regioner og ordninger kan ses herunder i tabel 1. 

Nedenstående statskompensation er endnu ikke udmøntet ved aktstykke og statskompensationen afhæn-
ger derfor af kommende beslutninger i regeringen og det nye Folketing. Det skal bemærkes, at nedenstå-
ende statskompensation er indregnet i kommunernes forventede tilskud i tabel 17 og regionernes forvente-
de tilskud i tabel 18 i budgetbogen.

Såfremt den fremtidige regering ikke ønsker at udmønte de 140 mio. kr., kan kommuner og regioner derfor 
forvente at skulle finansiere nedenstående i tillæg til finansieringen i tabel 17 og 18. 

Fordelingen af de oprindelige 140 mio. kr. mellem trafikselskaber, ordninger og kommuner/regioner efter-
reguleres efter regnskab 2023. Der kan derfor opstå mindre forskydninger.
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Budgetteret statskompensation pr. kommune og region pr. ordning, (1.000 kr.)
Bus Bane Flex Total

København          10.397              915         11.312 
Frederiksberg            1.556              159           1.715 
Ballerup               562              247              809 
Brøndby               410              184              593 
Dragør               155               24              179 
Gentofte               964              158           1.122 
Gladsaxe               979              224           1.203 
Glostrup               325              103              428 
Herlev               472               89              561 
Albertslund               292              132              425 
Hvidovre               744              188              932 
Høje-Taastrup               591              163              754 
Lyngby-Taarbæk               753              122              875 
Rødovre               739              136              875 
Ishøj               135               78              213 
Tårnby               611              111              721 
Vallensbæk                 98               30              128 
Furesø               414              145              559 
Allerød               314              141              454 
Fredensborg               445              292              737 
Helsingør               990              372           1.362 
Hillerød               797              325           1.122 
Hørsholm               323               82              405 
Rudersdal               802              149              951 
Egedal               419              224              643 
Frederikssund               508              359              867 
Greve               290               70              360 
Køge            1.067              133           1.200 
Halsnæs               258              169              427 
Roskilde            1.178              164           1.341 
Solrød               114               26              139 
Gribskov               400              213              612 
Odsherred               335              219              554 
Holbæk               643              195              838 
Faxe               154              116              271 
Kalundborg               601              119              721 
Ringsted               431              206              636 
Slagelse               777              179              957 
Stevns               258               69              327 
Sorø               301              181              481 
Lejre               344              103              447 
Lolland               596              171              766 
Næstved               811              251           1.062 
Guldborgsund               523              159              682 
Vordingborg               423              162              585 
Region Hovedstaden            8.097      3.545              400         12.043 
Region Sjælland            3.459      4.151           2.510         10.120 
I alt          45.854      7.696         10.963         64.513 
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Bilag 04.5 Udvikling i tilskudsbehovet pr. kommune og region fra 1. til 2. behandling af budget 2023 
(1.000 kr.)
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  Budget 2023 1. behandling  Budget 2023 2. behandling  

Kommune
 Bus, bane,

fællesudgifter Flextrafik  I alt 
 Bus, bane,

fællesudgifter Flextrafik  I alt 
1. til 2. beh. 

I alt
København 401.784 62.543 464.327 438.628 71.112 509.740 45.413
Frederiksberg 60.127 9.894 70.021 65.695 12.065 77.760 7.739
Albertslund 11.492 10.017 21.510 13.013 10.529 23.542 2.032
Ballerup 28.132 21.246 49.378 30.874 19.026 49.900 522
Brøndby 19.444 14.341 33.786 21.338 14.259 35.596 1.811
Dragør 7.457 1.470 8.927 7.955 1.727 9.682 755
Gentofte 42.934 12.170 55.104 47.065 11.859 58.924 3.820
Gladsaxe 41.314 15.144 56.458 45.773 17.135 62.908 6.450
Glostrup 14.245 7.834 22.079 15.945 8.088 24.032 1.954
Herlev 17.957 5.972 23.929 21.875 6.726 28.600 4.671
Hvidovre 28.999 14.389 43.388 31.840 14.581 46.421 3.033
Høje-Taastrup 25.707 12.335 38.042 27.886 12.210 40.095 2.053
Ishøj 5.851 6.428 12.279 6.367 5.832 12.199 -80
Egedal 20.898 18.139 39.037 23.215 16.926 40.141 1.104
Lyngby-Taarbæk 33.190 8.517 41.707 36.152 9.217 45.369 3.662
Rødovre 33.793 9.236 43.029 36.612 10.354 46.966 3.938
Rudersdal 38.868 11.329 50.197 43.083 11.074 54.157 3.960
Tårnby 26.344 8.640 34.985 27.418 8.328 35.746 762
Vallensbæk 4.129 1.820 5.949 4.825 2.239 7.064 1.115
Furesø 21.059 10.345 31.404 23.371 10.916 34.287 2.883
Allerød 15.158 9.956 25.114 16.369 10.702 27.071 1.957
Fredensborg 20.801 21.913 42.714 22.970 22.341 45.311 2.597
Frederikssund 27.082 23.991 51.073 28.985 27.169 56.154 5.081
Halsnæs 11.844 11.296 23.140 12.228 12.721 24.949 1.808
Gribskov 20.857 18.383 39.239 21.957 16.433 38.390 -849
Helsingør 47.080 28.613 75.693 49.968 28.080 78.048 2.355
Hillerød 37.286 25.687 62.973 40.203 24.803 65.006 2.033
Hørsholm 16.691 7.146 23.837 17.786 6.171 23.957 120
Lejre 18.245 6.060 24.305 19.558 7.907 27.464 3.159
Greve 16.452 5.571 22.022 17.481 5.154 22.634 612
Roskilde 62.044 10.905 72.949 66.862 12.083 78.945 5.996
Køge 53.752 9.066 62.818 58.965 9.751 68.716 5.898
Solrød 6.052 1.621 7.672 6.468 1.916 8.383 711
Stevns 15.367 4.292 19.659 16.290 5.268 21.559 1.899
Kalundborg 37.188 7.960 45.147 39.587 8.939 48.526 3.379
Sorø 17.665 10.515 28.180 18.738 13.631 32.369 4.189
Odsherred 21.962 15.930 37.893 23.141 16.688 39.829 1.936
Næstved 39.668 21.300 60.969 41.887 18.419 60.306 -663
Slagelse 41.419 12.778 54.197 44.348 13.596 57.944 3.747
Faxe 8.436 8.058 16.494 8.982 8.775 17.757 1.263
Holbæk 32.174 14.711 46.885 35.116 14.887 50.004 3.119
Ringsted 23.729 15.409 39.138 25.006 16.278 41.284 2.146
Lolland 39.571 14.053 53.623 39.788 12.975 52.763 -860
Vordingborg 23.335 10.925 34.260 23.153 12.305 35.458 1.198
Guldborgsund 26.751 10.010 36.761 28.542 12.035 40.577 3.816
Region Hovedstaden 556.177 34.751 590.928 593.126 34.431 627.557 36.629
Region Sjælland 375.400 177.681 553.081 391.188 203.131 594.319 41.238
I alt 2.495.909 800.391 3.296.300 2.677.620 850.790 3.528.411 232.110
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Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024 - konsekvenser for kommuner og regioner 

Kære kolleger

De høje energipriser har desværre væsentlige negative konsekvenser for Movias økonomi – og dermed for 
de nødvendige bidrag fra kommuner og regioner i 2022 og 2023 til driften af busser, flextrafik og lokaltog. 

Bidragene fra kommuner og regioner i 2023 forventes at blive 232 mio. kr. højere end oprindeligt udmeldt
På baggrund af de seneste prognoser fra Nationalbanken forventes betalingerne fra kommuner og regioner 
i 2023 at ligge 13 pct. højere end budgettet for 2022. Det er en stigning på 7 pct., svarende til 232 mio. kr., i 
forhold til den udgave af Movias budget for 2023 (førstebehandlingsbudgettet), der har ligget til grund for 
jeres budgetlægning i kommuner og regioner. Stigningen skyldes især energipriserne, der samtidig svinger 
i en sådan grad, at der er større usikkerhed i budgetlægningen end normalt.

Konsekvenserne for den enkelte kommune og region kan ses her [indsæt link] og er også sendt til kommu-
nernes forvaltninger og regionernes administrationer.

De store ekstraudgifter i 2023 kommer oveni de store ekstraudgifter, vi desværre også har set i 2022, og 
hvor Movias bestyrelse har været nødt til at bede kommuner og regioner om at indbetale yderligere 149 
mio. kr. per 1. oktober 2022 til Movia.

Forventningerne til 2024 er betydeligt bedre 
Det ekstraordinært høje tilskudsbehov vurderes at være et problem til og med 2023. I 2024 er forventnin-
gen på baggrund af Nationalbankens prognoser, at bidragene til Movia i faste priser vil falde med godt 200 
mio. kr. i forhold til 2023, som følge af højere passagerindtægter, lavere forventede energiudgifter og bedre 
kontraktpriser i det seneste udbud af bustrafik, som har fuld effekt i 2024. 

Movia arbejder for at reducere udgiftspresset i 2023 for kommuner og regioner
Movias bestyrelse tager situationen meget alvorligt og arbejder for at finde løsninger for 2023, der mindsker 
udfordringen:

 Fremrykning af takstindtægter: Efter de gældende regler kan trafikselskaberne først lægge pris- og løn-
stigninger i 2022 på taksterne (billetpriserne) for passagererne fra januar 2024. Sammen med de øv-
rige trafikvirksomheder i Danmark arbejder Movia på at få Transportministeriet til at sikre hjemmel til at 
fremrykke Takst 24, hvilket kan bidrage med over 100 mio. kr. i ekstra billetindtægter i 2023, hvis en 
takststigning kan gennemføres 1. maj 2023.
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 Øget låneadgang: KL og Danske Regioner har inden folketingsvalget overfor staten rejst ønsket om at 
øge trafikselskabernes lånemuligheder. I lyset af, at Movia forventer et særligt problem i 2022 og 2023, 
har bestyrelsen bedt Movias administration sammen med KL og Danske Regioner om at genoptage ar-
bejdet med at forøge trafikselskabernes lånemuligheder, så den enkelte kommune og region kan 
vælge, at finansieringen af merudgifterne i 2022 og 2023 fordeles over 2023, 2024, 2025 og gerne 
også 2026.

 Revurdering af a conto-betalinger: Movias bestyrelse har ligeledes besluttet at lægge en revurdering af 
den økonomiske situation ind til juni 2023 med henblik på at kunne nedsætte kommuners og regioners 
à conto betalinger for 2. halvår 2023, hvis der er mulighed for det. Det kan blive aktuelt, hvis National-
bankens nuværende prognose for prisstigninger nedjusteres, hvis der opnås øget låneadgang, eller 
hvis det lykkes at få hjemmel til en fremrykning af Takst 24.

 Besparelser på bus- og lokalbanedriften: For de kommuner og regioner, der kunne have behov for at 
gennemføre kompenserende økonomiske besparelser med effekt tidligere end den ordinære trafikbe-
stilling i oktober 2023 muliggør, åbnes der helt ekstraordinært for en supplerende trafikbestilling. Der 
kan således frem til 31. januar 2023 indmeldes ønsker til Movia om reduceret drift med henblik på afgi-
velse af en ekstra trafikbestilling senest ultimo april 2023, hvorefter implementering af driftsændringer 
kan ske i perioden mellem september og december 2023. Det bemærkes at på grund af kontrakterne, 
hvor der er krav om varsling, vil effekten på 2023-regnskabet vil være begrænset.

Movias administration har også orienteret jeres forvaltninger og administrationer og vil kunne besvare 
eventuelle spørgsmål, I må have i forbindelse med denne vanskelige situation.

KL og Danske Regioner er ligeledes orienteret. 

Venlig hilsen

Kirsten Jensen Gert Jørgensen
Formand Næstformand
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Punkt 7 Godkendelse af aftale om off-peak takstnedsættelse

Indstilling

Det indstilles, at:

 bestyrelsen giver administrationen mandat til at indgå aftale om en etårig aftale med staten (Tra-
fikstyrelsen) om off-peak rabat på rejsekortrejser 

 administrationen i 2023 indgår dialog med Trafikstyrelsen med henblik på at kunne indgå en per-
manent aftale om off-peak rabat på rejsekortrejser gældende fra 1. januar 2024 som sikrer Movia 
fuld kompensation for ydet off-peak rabat

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Siden 2012 har staten finansieret rabat på rejsekort uden for myldretiden. Rabatten kaldes off-peak rabat 
og er på 20 pct. i forhold til ordinær pris. Off-peak rabatten gælder for alle rejser i Movias område, som star-
ter i tidsrummene 11-13 og 18-07 på hverdage, samt hele dagen i weekender og på helligdage. Da takst-
kompetencen ligger hos trafikselskaberne, er rabatten udmøntet i aftaler mellem Trafikstyrelsen og de en-
kelte selskaber, herunder Movia.

Udfordringen med den nuværende aftale er, at trækket på bevillingen på Finansloven i 2019 udgjorde 90 
pct. af den statslige ramme, og at det kunne imødeses, at trækket på rammen indenfor en kort årrække ville 
overstige bevillingen. Grundet Covid19 situationen er forventningen til hvornår rammebevillingen overskri-
des udsat et par år. 

Bestyrelsen gav på møde 25. februar 2022 administrationen mandat til at indgå ny aftale med Trafikstyrel-
sen om off-peak rabat på rejsekortrejser til erstatning for den nugældende aftale fra 2012, så Movia i den 
ny aftale kunne beslutte finansiering inden for takststigningsloftet, såfremt den statslige bevillingsramme 
ikke fuldt ud dækker udgiften til fortsat rabat.

Det er ikke på nuværende tidspunkt lykkedes at finde en endelig løsning indenfor det af bestyrelsen givne 
mandat, men administrationen forventer, at en løsning kan findes i første halvår 2023.

Trafikstyrelsen har opsagt den nuværende aftale til d. 31. december 2022. For at sikre, at kunderne også i 
2023 får off-peak rabat, når de rejser på rejsekort, har Trafikstyrelsen og administrationen derfor aftalt at 
der kan indgår en etårig aftale med staten (Trafikstyrelsen). En etårig aftale i 2023, forventes ikke at give 

Dokumentnummer
1479735 

Bestyrelsen

Mødedato:
15. december 2022
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Movia økonomiske udfordringer, idet trækket på rammen i 2023 ikke forventes at overstige på Finansloven. 

Økonomi:

En etårig forlængelse af nuværende aftale om off-peak rabat til kunderne vurderes at give Movia fuld kom-
pensation for ydet off-peak rabat. 

En permanent aftale fra 2024 skal ligeledes sikre Movia kompensation for ydet off-peak rabat. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Ingen

Bilag:

07.1 Rammer for offpeak-rabatten (Lukket bilag)
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8 Godkendelse af strategi (forretningsplan) 2023 - 2025. 2. behandling

Indstilling

Det indstilles at, 

 bestyrelsen godkender udkast til strategi for 2023 -2025

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen 1. behandlede på møde 3. november 2022 udkast til forretningsplan for 2023 – 2025.Bestyrel-
sen havde ikke bemærkninger til udkastet.

Udkast til forretningsplanen er efterfølgende blevet drøftet i Movias direktion og i Movias chefgruppe. På 
den baggrund foreslås det, at forretningsplanen fremover kaldes Movias strategi, at der tilføjes et afsnit om 
effektivisering samt at der som noget nyt indgår en figur, der illustrerer behov for udvikling af nye mobilitets-
former.

Tilføjelser er markeret med gult i bilag ”Strategi 2023 – 2025”.

Det foreslås endvidere, at der rapporteres på status for forretningsplanen til bestyrelsen mindst en gang 
årligt.

Økonomi:

Intet

Åbent/lukket punkt:

Åben

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside og Movias ledelse vil sammen med medarbejderne 
sikre, at alle i virksomheden kender og arbejder efter strategien

Bilag:

1. 08.1 Udkast til forretningsplan 2023 - 2025

Dokumentnummer
1480335 

Bestyrelsen

Mødedato: 15.12.22
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BILAG 08.1

 
 

Dokumentnummer
1436717 

Dato 
15. december 2022

Sagsbehandler
EST 

Direkte 
+45 36 13 16 10 

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Udkast til Strategi for Movia 2022 - 2025 

Grundlæggende rammer for Movias strategi

Movias fireårige strategi er rammesat af bestyrelsens prioriteringer for organisationens arbejde, og under-
støtter samtidig de overordnede målsætninger aftalt med kommuner og regioner i Movias fireårige mobili-
tetsplan.

Movia er en netværksorganisation, hvor størstedelen af alle opgaver bliver løst gennem samarbejde. Plan-
lægning og bestilling af bus-, bane- og flextrafik bliver udført i samarbejde med kommuner og regioner, og 
den daglige drift i samarbejde med private operatører, vognmænd og Lokaltog. 

Kundeservice, trafikinformation samt billet- og bestillingssystemer bliver koordineret gennem fælles pro-
cesser med de øvrige trafikvirksomheder. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at Movia effektivt understøtter den daglige drift og udvikler den 
kollektive transport i et tæt, forpligtende samarbejde med kommuner, regioner og øvrige interessenter. 

Strategien udmønter sig i tre retninger – Movia udvikler mobilitet overalt på Sjælland | Movia skaber sam-
menhæng for alle | Movia prioriterer bæredygtighed og innovation – der alle tager udgangspunkt i Movias 
vision og mission: 

Mission Movia leverer bæredygtig mobilitet, der hænger sammen for alle

Vision Movia samarbejder for, at kollektiv transport er et attraktivt mobilitetsvalg

Den kollektive trafik er et borgerrettet servicetilbud, der i takt med ændringer i borgernes behov og kommu-
ner og regioners ønsker og rammer altid udvikler sig. Det kan eksempelvis være gennem forbedring af 
eksisterende produkter tog, bus og flextrafik, eller i udviklingen af nye løsninger såsom BRT og fleksibel 
rutetrafik. Alle borgere skal have adgang til den kollektive transport, hvilket vi sikrer gennem en styrkelse af 
tilgængeligheden eller via skræddersyede tilbud.
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Kollektiv transport er ikke målet i sig selv, men en forudsætning for, at borgere kan leve aktive liv med ud-
dannelse, beskæftigelse og fritid, og at virksomheder kan tiltrække medarbejdere fra et større geografisk 
område og derigennem skabe et mere effektivt arbejdsmarked.

Movias område strækker sig fra tæt storby, med S-togs- og metrostationer og indgående trængsel, over 
købstæder med en enkelt station og lokal trængsel, til mindre bysamfund og landområder, hvor der er langt 
mellem husene – og ikke mindst busserne. 

Mobilitetsplanen er med til at sikre, at der bliver taget højde for dækningsområdets varierende behov gen-
nem en sammenhængende planlægning på tværs af geografi og mobilitetsformer. 

I byområderne skaber udviklingen i biltrafikken et behov for at reducere trængslen gennem veltilrettelagte 
kollektive transportløsninger. Samtidig skaber færre passagerer i busserne uden for byerne et behov for 
nye, fleksible løsninger. Kort sagt leverer de store gule busser den bedste service på nogle områder, me-
dens flextrafik andre steder leverer en bedre serviceløsning.

Kommuner og regioner efterspørger nye løsninger, der adskiller 
sig fra den kollektive trafiks kerneprodukter tog, bus og flex. 
BRT (Bus Rapid Transit) er et godt eksempel på dette. Det går 
under betegnelsen højklasset busprodukt og er kendetegnet 
ved en række af de fordele, som tog og letbane har med både 
trængselsfri kørsel og høj komfort. Et andet eksempel er fleksi-
bel rutetrafik. Her søger man at kombinere fleksibiliteten i fle-
xtrafikken med forudsigeligheden af rutekørslen. Hertil kommer 
arbejdet med Mobility as a Service (MaaS) og samkørsel. De 
har, med de rigtige lovgivningsmæssige rammer, potentiale til 
at styrke mobiliteten, også hvor der er langt mellem husene.

Movia sigter efter at udvikle og understøtte nutidige og holdba-
re mobilitetsløsninger overalt på Sjælland i samarbejde med 
kommuner og regioner. Derfor bliver der løbende tilført nye fag-
lige kompetencer, ligesom organisationen løbende inddrager 
flere typer mobilitet i udviklingsarbejdet. Movia vil være med li-
ge netop dér, hvor udviklingen modnes og gavner kunderne i den kollektive transport bedst muligt, hvilket 
indebærer nye eksterne samarbejdsrelationer, både med andre afdelinger og fagligheder i den enkelte 
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kommune og region og til andre eksterne samarbejdspartnere. 

Movia skaber sammenhæng for alle

Den kollektive transport skal være tilgængelig for alle. Det handler i sin enkelhed om, at såvel transportmid-
ler som billetsystemer og trafikinformationer er tilgængelige for flest mulig og om at etablere særlige løs-
ninger for grupper i samfundet, der ikke har mulighed for at bruge de fælles produkter. Det kunne eksem-
pelvis være handicaptransporten i flextrafikken eller særlige billetprodukter til blinde.

Ambitionen er, at både trafikinformation og billetsystemer skal være nemme at orientere sig i og anvende. 
DOT vil som i de foregående år også fremadrettet være en central samarbejdsorganisation for Movia, med 
fokus på en fortsat styrket sammenhæng på tværs af transportformerne til gavn for passagererne. 

Det fælles arbejde vil i høj grad blive båret frem af den fortsatte digitalisering af den kollektive transport.

Movia er i kraft af sin rolle i Rejsekort & Rejseplan A/S i gang med at forberede næste generation af lands-
dækkende billet- og trafikinformationsservices. I den forbindelse skal der udvikles løsninger for de passa-
gerer, der i dag har svært ved at bruge de digitale løsninger. Der skal derfor være høj tilgængelighed i et 
nyt rejsekort- og rejseplanprodukt, ligesom der skal udvikles effektive ikke-digitale løsninger. 

Sammen med de øvrige trafikselskaber og Flexdanmark er Movia i gang med at forberede implementering 
af et nyt planlægningssystem for flextrafikken. Det bliver en afgørende opgave, at overgangen til et nyt 
system sker uden at kompromittere driftsstabiliteten af flextrafiksystemet. Implementeringen vil i en periode 
trække store ressourcer og derved mindske udviklingsmulighederne i det eksisterende flextrafiksystem.

Arbejdet i Movias ungeudvalg har medvirket til, at alle trafikvirksomheder i Danmark har udarbejdet et fæl-
les forslag til enklere og bedre rabatter til unge og studerende. Der arbejdes videre med at udvikle og im-
plementere rabatterne i transport- og uddannelsesverdenen.

I alle disse samarbejder sikres inddragelse af brugere og interessenter. Det sker via Movias tilgængelig-
hedsforum og borgerpanel, ligesom organisationer og interessenter har været inddraget i udviklingen af 
pensionist- og ungereformerne. I forhold til udviklingen af et ikke-digitalt alternativ til rejsekort vil der blive 
inddraget en repræsentativ målgruppe. En struktureret inddragelse af brugerne kræver kompetencer, både 
gennem udvikling af eksisterende medarbejdere og rekrutteringer. I forbindelse med arbejdet med VVM for 
BRT på Ring 4 er Movia optaget af at opnå indsigt i kommuners og Vejdirektoratets erfaringer med borger-
involvering.

Movia prioriterer bæredygtighed og innovation

Movia sikrer, at den leverede service er skræddersyet, innovativ og effektiv. I Movia har vi en lang tradition 
for at udbyde driftsopgaverne til private busoperatører og flextrafikvognmænd, hvor leverandørerne konkur-
rerer om at levere de mest effektive løsninger. Movia sikrer, at udbudsprocesserne understøtter den effek-
tive konkurrence, så leverandørerne bringer ny teknologi og opgaveløsning ind i projekterne. 

Introduktionen af elbusser er et godt eksempel. Udviklingen af batteriteknologi hos busproducenterne er 
gået hånd i hånd med operatørernes evne til at omstille til en effektiv drift baseret på el fremfor diesel, hvor 
miljømæssig og økonomisk bæredygtighed kombineres. Erfaringerne med grøn omstilling sammen med 
markedet bliver også brugt i omstillingen af flextrafikken til elbiler og ved indkøb af batteritog til Lokaltog. 

Ambitionen er at bruge disse erfaringer til også i højere grad af inddrage den private sektor i andre opga-
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ver. Et godt eksempel var, da DTU og et privat udviklingsselskab baseret i Ukraine udviklede et koncept for 
billigere skærme til trafikinformation. Fremadrettet skal Movia have et skarpere fokus på social bæredygtig-
hed ved at trække brugernes ønsker og behov tættere ind i udviklingsprocesserne.

Bus- og flextrafikdrift udgør 76 pct. af Movias samlede udgifter og konkurrenceudsættes løbende. For Lo-
kaltog indarbejdes effektiviseringskrav i den forhandlede kontrakt. For øvrige supportudgifter til kundecen-
tre, billetsystemer, administration mv. har bestyrelsen siden 2017 fastlagt løbende effektiviseringskrav, for 
de kommende år på 2,9 pct. årligt. I 2025 vil den samlede, årlige effektiviseringsgevinst udgøre 106 mio. kr. 

Grøn- såvel som social bæredygtighed har stor betydning i Movia, heriblandt ansvaret for at medvirke til et 
grønnere samfund og ordentlige arbejdsvilkår for medarbejdere, såvel i Movia som hos leverandører, har 
høj prioritet. Socialt ansvar indgår i Movias kontrakter, der løbende bliver fulgt op gennem, eksempelvis et 
kontrolpanel i flextrafikken, med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Punkt 9 Godkendelse af pilotforsøg vedr. registrering af arbejdstid for chauffører i flextrafikken

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

 at der i første halvår af 2023 gennemføres et pilotforsøg vedr. registrering af arbejdstid for chauffø-
rer i flextrafikken inden for en ramme på 400.000 kr.

 at bestyrelsen tager administrationens analyse af mulighederne for tidsregistrering af arbejdstid i 
flextrafikken til efterretning

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Baggrund
Bestyrelsen besluttede på møde 30. juni 2022, at administrationen skulle gennemføre en analyse af mulig-
hederne for at indføre tidsregistrering af arbejdstid for chaufførerne i Movias flextrafik. Bestyrelsen beslut-
tede samtidig, at der skulle forelægges forslag til, hvordan et pilotforsøg med tidsregistrering i praksis kan 
gennemføres i et samarbejde mellem Movia og udvalgte flextrafikoperatører.

Movia har gennemført en analyse i tre spor vedr. muligheder for indførsel af tidsregistrering af arbejdstid for 
chauffører i Movias flextrafik.

Analysens hovedresultat er, at der findes tre metoder til indsamling af data, hvoraf dog kun to af metoderne 
vurderes umiddelbart at kunne iværksættes på en måde, som er i overensstemmelse med GDPR-reglerne, 
i forhold til at Movia vil udbede sig data fra operatørerne. Det vil kræve test at få mere sikre indikationer om, 
hvilke typer omkostninger, der vil knytte sig til disse metoder.

Sagen indeholder: 
 et forslag til hvordan et pilotforsøg med tidsregistrering i flextrafikken konkret kan gennemføres, 
 forudsætningerne for analysen vedr. muligheder for indførsel af tidsregistrering, der også ligger til 

grund for pilotforsøget, 
 de samlede analyseresultater.    

Dokumentnummer
1463760 

Bestyrelsen

Mødedato:
15. december 2022 
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Forslag om pilotforsøg med tidsregistrering i første halvår 2023

Der foreslås, at Movia gennemfører et pilotforsøget i første halvår 2023. 

Forsøget vil omfatte både operatører med chauffører og operatører, der kører som enkeltkørende vogn-
mænd uden ansatte chauffører. Deltagende operatører med ansatte vil forpligte sig til at indsamle tidsregi-
streringer for mellem fem og ti chauffører. For de enkeltkørende vognmænd vil Movia trække på data som 
allerede er til rådighed om vognenes åbningstid og den tid, hvor vognene udfører flextrafik for Movia. Data 
indsamles for en periode på 1-2 måneder inden 1. marts 2023. Administrationen lægger op til, at to opera-
tører med ansatte chauffører skal deltage og indsende data til Movia, mens data fra alle 70 operatører, der i 
dag kører som selvstændige vognmænd, allerede er tilgængelige i flextrafikkens IT-systemer, og alle 70 
operatører vil blive kontaktet og informeret om pilotprojektet inden pilotforsøget igangsættes 

I pilotforsøget vil data blive brugt i en dialog med operatørerne, men vil derudover alene blive brugt til at un-
dersøge, om der kan gennemføres en automatiseret analyse af om 11-timers reglen, 48 timers reglen og 
reglen om fridøgn overholdes. Operatører, der deltager i pilotforsøget, vil således blive rådgivet om reg-
lerne om arbejdstid, såfremt det viser sig, at disse ikke bliver overholdt, men de vil ikke blive sanktioneret.

I opsamling på pilotforsøget vil følgende spørgsmål blive søgt besvaret:

 Er sikkerheden for kunder og chauffører i flextrafikken i orden, eller er der indikationer i data på, at der 
systematisk er chauffører og/eller selvstændige, som har meget lange arbejdsdage?

 Er der chauffører som arbejder for meget, og er det udtryk for, at de bliver presset af deres arbejdsgiver 
uden hensyntagen til arbejdstidsreglerne?

 Er der indikationer på unfair konkurrence fra ”falske” selvstændige i markedet, som reelt kører som an-
satte?

Yderligere er et vigtigt formål med pilotforsøget at dokumentere, hvor tidskrævende det er for Movias admi-
nistration og operatørerne at omsætte elektronisk tidsregistrering til konklusioner vedr. chaufførernes ar-
bejdstid og selvstændige vognmænds egen tid som chauffør. Hertil kommer hvilket samlet datagrundlag, 
herunder vognløb, der er behov for at inkludere i et evt. fremtidigt, kontraktmæssigt krav omkring levering af 
tidsregistreringsdata.

Pilotforsøget skal samlet set ligge til grund for en vurdering af, om det er muligt at implementere en model, 
der kan udrulles til at være et gældende krav i Movias kontrakter i flextrafikken, og hvad det vil koste.

Sideløbende foreslås det, at det undersøges om det dataopsamlingssystem, som efter lovgivningen findes i 
taxier, vil kunne bruges til tidsregistreringsformål. Fordele og ulemper ved de undersøgte modeller skal der-
for beskrives, herunder hvordan de hver især vil kunne bruges i det nuværende arbejde og indgå som en 
del af stikprøvekontroller i Movias kontrolpanel.

Det foreslås, at Dansk Person Transport (DPT) samt andre trafikselskaber inddrages i forbindelse med pi-
lotforsøget for at indhente input, samt at afklare om der er ønske om en bredere og mere ensartet løsning 
på tværs af selskaberne. Relevante myndigheder forventes at have en interesse i at kende til pilotforsøgets 
resultater og Movias overvejelser ift. tidsregistrering. Herudover foreslås, at pilotforsøgets resultater drøftes 
i Movias kontrolpanel, så kontrolpanelets vurderinger heraf indgår som input til bestyrelsen stillingtagen.

Bestyrelsen vil skulle træffe beslutning om, hvorvidt tidsregistrering på baggrund af pilotforsøgets resultat 
skal indføres i Movia Flextrafik som et kontraktmæssigt krav i nye udbud.
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En indstilling herom forelægges bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i juni 2023. 

Det forventes, at pilotforsøget vil koste ca. 400.000 kr. at gennemføre.

Analysens forudsætninger og forudsætninger for pilotforsøget
Helt overordnet skal kontrol af arbejdstid for chauffører i flextrafikken kunne bidrage til at sikre, at operatø-
rerne i flextrafikken overholder deres arbejdsgiveransvar, herunder at deres chauffører er ansat og deres 
arbejdstid er tilrettelagt så 11-timers reglen, 48 timers reglen og reglen om fridøgn overholdes.

11-timers reglen betyder, at arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på 
mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Fridøgnsreglen betyder, at inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der 
skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på 
søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

48-timers regel betyder, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en 
periode på 4 måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perio-
der med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet.

For vognmænd, der selv kører som chauffører i deres egne virksomheder, gælder disse regler ikke, men de 
kan være vejledende for hvor meget man som selvstændig bør arbejde, for at man er frisk nok til at passe 
arbejdet ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Det bemærkes, at der ikke fra Folketingets side har 
været taget stilling til dette spørgsmål.
  
Fokus i analysearbejdet har derfor været rettet mod tidsregistrering af arbejdstid hos operatører med an-
satte chauffører såvel som operatører, der er enkeltmandsvirksomheder. 

Det er endvidere lagt til grund at Movia skal føre tilsyn med operatørernes overholdelse af reglerne. Dette 
er vigtigt, fordi det entydigt er operatørerne, der har ansvaret som arbejdsgiver, overfor arbejdets tilrette-
læggelse, og ikke Movia. 

I forhold til de selvstændige operatører uden ansatte, er udgangspunktet, at de frit kan tilrettelægge deres 
arbejdsdag, og ikke er forpligtet til at overholde 11-timers reglen, 48-timers reglen og reglen om fridøgn.

Administrationen har foretaget en gennemgang af kørselsdata for alle de 70 operatører i flextrafikken, som 
ikke ifølge VIRK.dk har ansatte. Heraf kører 62 flextrafik på kontrakt med Movia, mens otte af disse kører 
som underleverandører. Over en periode på 3 måneder er der ni operatører, som systematisk har haft dage 
med lange åbningstider på over 12 timer i døgnet, hvor der typisk kun køres ¾ af åbningstiden. Det tegner 
et billede af, at der er en lille gruppe af selvstændige operatører, som vælger at arbejde med forholdsvis 
lange åbningstider i flextrafikken. Fra den foreløbige dialog med de selvstændige vognmænd, er det et be-
vidst og frivilligt valg, at de arbejder mange timer, og formålet er opnår en øget indtjening. 

Resultatet af analyse af tidsregistrering af arbejdstid i flextrafikken

Analysen er opdelt i følgende spor;
 et data og administrativt spor,
 et juridisk spor,
 et økonomisk spor
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Data- og administrativt spor

Det helt centrale spørgsmål omkring indsamling af data om chaufførernes arbejdstid ved et krav om tidsre-
gistrering er, hvordan der både i et operatørperspektiv og i et administrativt perspektiv hos Movia, sikres en 
enkel, ikke tidskrævende proces, og en proces, der modsat, i videst muligt omfang, giver valide og for hver 
enkelt operatør et komplet datagrundlag til videre behandling.

Der er i analysefasen blevet arbejdet med tre metoder for tidsregistrering og dataindsamling. Alle tre metoder 
har som udgangspunkt, at alle operatører skal sikre, at deres chauffører eller den enkeltkørende vognmand 
registrerer deres arbejdstid, og at data kan stilles til rådighed for Movia ifm. stikprøvekontroller af arbejdstid:

 I metode 1, er det operatøren selv som indsamler og opbevarer data, men med et krav om, at data skal 
kunne sendes til Movia i digitalt format ved stikprøvekontroller

 I metode 2 indsamles data via en app som Movia skal finde i markedet eller udvikle, som kan stilles til 
rådighed for de flextrafikoperatører som har et ønske om at få stillet et værktøj til tidsregistrering til rå-
dighed, og hvor Movia kan anmode operatørerne om data ved stikprøvekontroller

 I metode 3 anvendes en tilsvarende metode, som den der anvendes i taxibranchen, hvor det er lovplig-
tigt at der installeres udstyr med henblik på at kunne registrere vognens chauffør, og ud fra dette, vil det 
sandsynligvis også kunne konstateres, hvor mange timer en chauffør har været på arbejde i bilen. 
Disse data vil automatisk skulle overføres til en database, og Movia skal kunne anmode operatørerne 
om at få adgang hertil ved stikprøvekontroller

Administrativt vurderes metode 2 eller 3 at være lettest og mindst tidskrævende for både chauffører, opera-
tører og Movias administration. Modsat vil metode 2 og metode 3 kræve, at Movia påtager sig et ansvar ift., 
at et centralt system (en database) kan opbevare data eller skal pålægge enhver operatør selv at opbevare 
data. Operatørerne kan i en app-baseret løsning eller et system baseret på de enheder taxibranchen har in-
stalleret i deres vogne, løbende have adgang til data mhp. at kunne tjekke og/eller følge med i registreret 
tid hos deres ansatte chauffører. Såfremt en operatør har et eget IT-system til planlægning af kørsel og 
vagtplaner, der muliggør registrering af den faktiske arbejdstid, er det relevant at vurdere, om operatøren 
skal have mulighed for at trække en rapport herfra og fremsende disse data elektronisk til Movia, frem for at 
anvende en app eller have et installeret udstyr i vognen.

Uanset metode for dataindsamling, er det vigtigt, at der kan gennemføres dataudtræk, databehandling og 
rapportering i en automatisk sagsbehandlingsproces hos Movia. Administrationen skal i forbindelse med 
stikprøvekontroller af chaufførernes arbejdsvilkår, kunne bede operatøren om at indsende de ønskede data 
elektronisk i korrekt format. Herefter skal det være muligt at køre en automatiseret dataanalyse på, om der 
sker overtrædelse af arbejdstidsreglerne (11-timers-reglen, 48-timers-reglen og reglen om fridøgn) hos den 
enkelte operatørs chauffører. Samme krav til en automatiseret proces gælder, hvis det yderligere besluttes, 
at der også skal gennemføres stikprøvekontroller af selvstændige vognmænds arbejdstid.

Såfremt Movia konstaterer overtrædelser af arbejdstidsreglerne, vil disse først blive forelagt operatøren til 
udtalelse. Operatøren vil dermed få en mulighed for at forklare sig og rette op. Efterfølgende og såfremt der 
er grov overskridelse af arbejdstidsreglerne, vil overtrædelserne kunne forelægges Movias kontrolpanel 
som en del af det samlede materiale, som indgår i en stikprøvekontrol.

Operatører i taxibranchen er ifølge taxilovgivningen forpligtet til digitalt for hver chaufførs vagt at indsamle 
og opbevare oplysninger om:

 Bilens registreringsnummer
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 Start og sluttidspunkt
 Hvilken chauffør som kører vognen (chaufførkortnummer)
 Bilens kilometertællers visning ved start- og sluttidspunkt

Disse oplysninger skal leveres til, og opbevares af, det kørselskontor som en taxa udfører kørsel for. Bag-
grunden for disse krav til taxibranchen udspringer af Folketingets ønske og beslutning om, at det skal være 
muligt til hver en tid at kunne identificere en chauffør både over for kunder og myndigheder, og at det der-
med også er muligt at dokumentere enhver taxas kørsel og indtjening.

Flextrafikken er undtaget fra de lovkrav, der stilles til taxier, og det vil derfor være et nyt, ekstra krav, at 
operatørerne skal levere tidsregistrering på alle deres chauffører, når de kører flextrafik for Movia. Hvilke 
kunder, der sidder i en vogn i flextrafikken på et hvilket som helst tidspunkt, samt data om kørsel og indtje-
ning, er oplysninger Movia selv, allerede er i besiddelse af fra IT-systemet bag flextrafikken, hvor alle ture 
bestilles og planlægges. Movia kender dog i dag alene navnet på operatøren, der udfører kørslen, og har 
ikke viden om hvilken chauffør, der sidder bag rattet, og kan ikke kontrollere, i hvor mange timer en chauf-
før har siddet bag rattet. Disse oplysninger vil blive tilgængelige med en indførelse af tidsregistrering for 
chauffører i flextrafikken.

Juridisk spor

Administrationen har som en del af analysearbejdet indhentet erfaringer fra Fynbus’ allerede igangsatte 
indsats på området. Udgangspunktet har været at gennemgå Fynbus’ juridiske grundlag og afklaring som 
et første skridt. 

Som et supplement hertil har advokatselskabet DLA Piper bistået Movia med en supplerende juridisk vur-
dering. 

For det første har DLA Piper for Movia vurderet muligheden for at indsamle og analysere på tidsregistre-
ringsdata, ud fra en databeskyttelsesretlig betragtning. Vurderingen er, at er det tvivlsomt, om Movia lovligt 
vil kunne indsamle samtlige chaufførers tidsregistrering ved at stille krav om, at tidsregistrering skal ske 
gennem et system stillet til rådighed af Movia (metode 2), da en sådan indsamling i datebeskyttelsesretlig 
forstand med overvejende sandsynlighed vil være disproportionalt i forhold til formålet med behandlingen, 
ligesom der næppe vil være hjemmel til en gennemgang og behandling af alle data og løbende, hverken i 
databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven. 

Movia vurderes lovligt at kunne stille et system til rådighed for operatørerne til tidsregistrering, forudsat at 
anvendelsen heraf er frivillig. I så fald vil Movia være databehandler for operatørerne, hvilket vil medføre en 
række yderligere forpligtelser for Movia, ligesom Movia vil være afskåret fra at benytte data til egne formål, 
og således ikke vil kunne benytte data til at føre løbende tilsyn med operatørerne. 

Det er derfor vurderingen, at en platform, eksempelvis en app som metode 2 ovenfor tager udgangspunkt i, 
og som stilles til rådighed af Movia, skal være frivillig at anvende, og for øvrige operatører, at kontrollen 
med operatørerne i stedet skal basere sig på oplysninger indhentet fra de enkelte operatører på stikprøve-
basis. 

I forhold til metode 3 og en parallel til de enheder taxibranchen anvender i deres vogne, er det vigtigt at 
data forbliver hos operatørerne, og at ansvaret for data entydigt placeres hos operatørerne. Movia vil dog 
være dataansvarlig for oplysninger om chauffører, der stilles til rådighed og behandles i forbindelse med 
Movias kontrolpanels stikprøvekontroller af operatørerne.
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For det andet har DLA Piper foretaget en vurdering af, hvorvidt Movia ved at indføre et krav om, at operatø-
rerne skal registrere deres chaufførers arbejdstid, kan blive betragtet som chaufførernes reelle arbejdsgi-
ver.

I dansk ret er det arbejdsgiveren, der juridisk hæfter for, at den ansættelsesretlige lovgivning overholdes. 
Det forhold, at operatørerne udbetaler lønnen til chaufførerne og har instruktionsbeføjelsen over for det ud-
førte arbejde i flextrafikken, medfører, at det som det klare udgangspunkt vil være operatørerne, der hæfter 
for eventuelle krav, der måtte blive rejst i forbindelse med kørslen, herunder ved manglende overholdelse 
af arbejdstidsreglerne. Det indebærer derfor også, at Movia som kontraherende part til operatørerne, ikke 
er ansvarlig for at arbejdstidsreglerne i arbejdsmiljøloven overholdes, medmindre andet fremgår af den en-
kelte kontrakt mellem Movia og de pågældende operatører.

Ud fra ovenstående betragtninger, er det administrationens konklusion, at der er en minimal risiko for, at 
Movia, ved at indføre et krav om at operatørerne skal registrere chaufførernes arbejdstid og med krav om 
at operatørerne opbevarer data, kan blive anset for at være chaufførernes reelle arbejdsgiver. Tilsvarende 
gælder for enkeltkørende vognmænd, der i givet fald af Movia bliver bedt om at registrere arbejdstiden. 

Økonomisk spor

Det har i forhold til det økonomiske spor været analysens udgangspunkt, at der ikke skal lægges en ekstra, 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde over på operatørerne eller på Movias administration for at kunne 
implementere tidsregistrering af arbejdstid for chauffører i flextrafikken. En elektronisk indsamling af data vil 
derfor være en forudsætning. Gennemførelse af et pilotforsøg vil kunne give grundlag for estimering af om-
kostninger for udførelse af tidsregistrering og kontrol af disse, og er derfor vigtigt at belyse og dokumentere.

Økonomi:

Der er i Movias bestyrelse truffet beslutning om, at der i 2023 afsættes 1 mio. kr. ekstra i Movias budget fra 
2023 til at styrke arbejdet og indsatsen i Movias kontrolpanel. 

Med beslutning om igangsættelse af pilotforsøget skal der frigives 400.000 kr. til gennemførelse af pilotfor-
søget. De resterende midler indstiller administrationen fastholdes i budgettet, men at disse ikke disponeres 
før resultatet af pilotforsøget, foreligger og en endelig beslutning i bestyrelsen om tidsregistrering i flextrafik-
ken.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Der foreslås ikke en bredere kommunikationsindsats omkring tidsregistrering eller pilotforsøget. Eventuelle 
kommunikationstiltag vil blive målrettet de eksterne parter og interessenter som er beskrevet ovenfor: 
Movias kontrolpanel, de øvrige trafikselskaber, Dansk Persontransport og relevante myndigheder.
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10. Godkendelse af mindre ændringer af mødeformen i Movias repræsentantskab 

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

 godkender ændringsforslag til mødeformen for Movias repræsentantskab,

Beslutning:

På repræsentantskabsmødet 19. september 2022, blev medlemmerne opfordret til at indsende ideer til 
justeringer af den måde som repræsentantskabsmøderne afholdes på. Baggrunden var, at enkelte med-
lemmer af repræsentantskabet inden mødet havde spurgt til muligheden for at deltage i mødet på Teams, 
ligesom der forventedes at være få deltagere ved repræsentantskabsmødet. Der deltog 22 medlemmer i 
repræsentantskabets møde i september, hvilket var relativt lidt ift. andre repræsentantskabsmøder. Til gen-
gæld var der en god og interesseret debat ved mødet. Referatet fra mødet er vedlagt til orientering. 

Bestyrelsen skulle efter tilbagemeldingerne drøfte mødeform, indhold og tidspunkter for afholdelse af mø-
der i repræsentantskabet. 

Der holdes i dag minimum to årlige repræsentantskabsmøder, normalt af to timers varighed. Møderne fin-
der sted i Movias lokaler i Valby. Under Covid-19 nedlukningerne blev møderne afholdt på Teams i fornø-
dent omfang. Der er tradition for, og det fremgår af bestyrelsens besluttede mødekalender, at møderne i 
repræsentantskabet holdes i september, hvor 1. behandling af budgettet præsenteres, og i marts hvor års-
rapporten og revisionens protokol præsenteres. Herudover er eneste faste dagsordenspunkt den admini-
strerende direktørs beretning.

Repræsentantskabet har til opgave at udpege 6 medlemmer og suppleanter til Movias bestyrelse efter 
nyvalg. Det er også repræsentantskabet, som godkender Movias vedtægt og bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer, ligesom repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholds-
mæssige fordeling af kommunerne og regionernes tilskud til selskabets finansiering. Endelig skal repræ-
sentantskabet behandle og træffe beslutninger i de sager, som bestyrelsen forelægger for repræsentant-
skabet. Der har gennem flere år været en fast praksis for, at repræsentantskabets medlemmer kunne stille 
forslag til dagsordenen til repræsentantskabsmøderne. 

Movia har på baggrund af opfordringen ved det seneste repræsentantskabsmøde modtaget et enkelt for-
slag fra et repræsentantskabsmedlem om, at møderne også bør kunne tilgås via Teams. Formandskabet 
har sammen med administrationen udarbejdet nedenstående forslag til mulige ændringer af mødeformen.

Dokumentnummer
1482247 

Bestyrelsen

Mødedato: 15.12.22 
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Det foreslås, at bestyrelsen godkender følgende forslag til ændringer:

Mødeform
Repræsentantskabsmøderne afholdes som hovedregel ved fysisk fremmøde, for at opnå det bedst mulige 
grundlag for en god drøftelse om den kollektive transport, af samme hensyn, afholdes møderne ikke som 
hybridmøder. 

Bestyrelsen kan beslutte, at et repræsentantskabsmøde i sin helhed afholdes elektronisk, hvis mødet vur-
deres egnet.  

Indhold
Mødeledelsen aftales i formandskabet.

De enkelte dagsordenspunkter kan understøttes af korte notater, der sendes ud inden repræsentant-
skabsmøderne, så der på møderne fokuseres på drøftelser, fremfor at Movias daglige ledelse holder lange 
oplæg. Oplæg fra daglig ledelse skal derfor så vidt muligt være korte. 

Repræsentantskabsmedlemmer har mulighed for at indsende forslag til emner til repræsentantskabets 
dagsorden, i god tid forud for et repræsentantskabsmøde. Formandskabet vurderer hvilke emner der er 
bedst egnede, til den kommende dagsorden. 

Tidspunkt

Repræsentantskabsmøderne afholdes sidst på eftermiddagen omkring kl. 16.00 – 18.00 og gerne umiddel-
bart efter bestyrelsesmøder, når det kan lade sig gøre.

Økonomi:

Indstillingen har ingen væsentlige økonomiske effekter, og holdes inden for Movias budget til supportudgif-
ter.

Åbent/lukket punkt:

Åben

Kommunikation:

Ændringer præsenteres skriftligt for medlemmerne af repræsentantskabet efter bestyrelsesmødet, såfremt 
bestyrelsen beslutter at tiltræde det indstillede.

Bilag:

10.1 Overblik over antal deltagere til repræsentantskabsmøderne og på hvilke møder der var sager til be-
slutning fra 2018 og frem.

10.2 Referat fra repræsentantskabsmøde 19. september 2022
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10. 1 Overblik over antal deltagere til repræsentantskabsmøderne og på hvilke møder der var sager 
til beslutning fra 2018 og frem.

Repræsentantskabsmøde 19. september 2022:

 22 deltager
 Ingen beslutningsforslag

Repræsentantskabsmøde 14. marts 2022
 30 deltager
 Beslutningsforslag om opdatering af Movias vedtægt vedtaget uden bemærkninger

Repræsentantskabsmøde 12. januar 2022
 45 deltog
 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde 16. september 2021
 33 fremmødte
 Ingen beslutningsforslag

Repræsentantskabsmøde i Movia 3. marts 2021
 38 fremmødte
 Ingen beslutningsforslag

Repræsentantskabsmøde i Movia 10. september 2020
 36 fremmødte
 Ingen beslutningsforslag

Repræsentantskabsmøde 4. marts 2020
 25 fremmødte
 Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt. Vedtaget uden bemærkninger

Repræsentantskabsmøde 17. september 2019
 31 fremmødte
 Ingen beslutningsforslag

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Repræsentantskabsmøde 6. marts 2019
 28 fremmødte
 Ingen beslutningsforslag

Repræsentantskabsmøde 6. september 2018
 30 fremmødte
 Ingen beslutningsforslag

Repræsentantskabsmøde 13. marts 2018 
 39 fremmødte
 Godkendelse af forslag til vedtægtsændring i forbindelse med ændret trafikbestillingsproces. For-

slaget blev vedtaget

Konstituerende repræsentantskabsmøde 15. januar 2018
 43 deltog
 Valg af bestyrelsesmedlemmer

mailto:movia@moviatrafik.dk
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BILAG 10.2 Referat fra repræsentantskabsmøde 19. september 2022 Dokumentnummer
1442964
Dato 
19 09 2022
Sagsbehandler:
CBE
Direkte: +45 36 17 04

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Referat fra repræsentantskabsmøde 19. september 2022

Tilstedeværende medlemmer:

Kommune Repræsentant

Allerød
Ballerup
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederikssund
Furesø
Gladsaxe
Gribskov
Guldborgsund
Helsingør
Hillerød
Holbæk
Hvidovre
Høje-Taastrup
Køge
Rødovre
Slagelse
Sorø
Tårnby
Vordingborg

Region Hovedstaden

Esben Buchwald
Per Mortensen
Finn Andersen
Kenneth Gøtterup
Jonathan Kristensen
Michael Huusom
Kirsten Weiland
Gustav Juul
Trine Henriksen
Bent Hansen
Simon Hansen
Janus Kyhl
Kirsten Jensen
Tom Burgaard Madsen
Karen Lizzy Kofod
Henrik Torning
Lene Møller Nielsen
Jan Kongebro
Nicki Ottevig
Bo Christensen
Vibeke Rasmussen
Poul A. Larsen

Christoffer Buster Reinhardt

Derudover deltog følgende:

Movia Dorthe Nøhr Pedersen
Per Gellert
Eskil Thuesen
Marlene Fris
Linda Drengsgaard
Lars Thiesson
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Jens Peter Langberg
Camilla Behrend
Michael Skov

Dagsorden

01 Valg af mødeleder 

02 Konstatering af fremmødte

03 Direktionens beretning v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen

04 Orientering om Movias forslag til Budget 2023 v/økonomichef Linda Drengsgaard

05 Orientering om forsøg med digitale passagerindmeldinger v/driftschef Lars Thiesson

06 Status på arbejdet med kontrol af overenskomster mv. i flextrafik v/adm. direktør Dorthe Nøhr 
Pedersen og flextrafikchef Jens Peter Langberg

07 Eventuelle forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne

08 Eventuelt.

01 Valg af mødeleder

Formand Kirsten Jensen blev valgt til mødeleder.

I sin indledning opfordrede Kirsten Jensen til at overveje, hvorledes mødetidspunktet passer delta-
gerne, om møder kan holdes på Teams, og om der er andre idéer. Repræsentantskabets medlemmer 
er velkomne til at sende eventuelle idéer, og bestyrelsen vil drøfte mødeform, indhold og tidspunkter.

02 Konstatering af fremmødte

Bestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt foretog navneopråb. Der var 22 kommuner repræ-
senteret på mødet.

03 Direktionens beretning

Administrerende direktør Dorthe Nøhr gennemgik direktionens beretning, der omhandlede følgende:

 Movias sparekatalog
 Kunderne tilbage i den kollektive transport
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 Samkørsel til unge i Hillerød
 Seneste udbud af bustrafik
 BRT i købstæderne og på linje 400S og 200S
 Regulering af reklamer for pengespil
 Nye satser for kontrolafgifter
 Nyt ungdomskort med rabat til alle unge.

Efterfølgende havde repræsentantskabsmedlemmerne mulighed for at stille spørgsmål og give gensi-
dig orientering.

Kunderne tilbage i den kollektive transport

Per Mortensen, Ballerup orienterede om overvejelser kommunen har om at få kunderne tilbage i den 
kollektive transport. Opfordrede kommunerne til at være aktive i forbindelse med at vinde kunderne til-
bage.

Lene Møller Nielsen, Køge forespurgte, om det var muligt at nedbryde Movias data på passagertallene 
på de enkelte kommuner. Orienterede videre om et analysearbejde med inddragelse af borgerne, som 
Køge har besluttet at igangsætte. Dorthe Nøhr forklarede at de enkelte kommuner godt kan få data, 
men der vil være større usikkerhed end for det samlede index. Såfremt Køge gerne vil have bidrag fra 
Movia til det forestående arbejde, hører vi gerne herom. 

Kirsten Weiland, Frederikssund spurgte til om prisen er den vigtigste faktor for fravalg af den kollektive 
transport. Dorthe Nøhr forklarede, at Movias erfaringer viser, at pris kan være meget vigtigt for de 
unge, men for de fleste andre er det god service – tilgængelighed, hyppige afgange, at man kommer 
frem til tiden mv. – der er vigtigst, når det handler om at bruge kollektiv transport.

Udbud af bustrafik

Finn Andersen, Brøndby forespurgte om, hvorledes kontrakterne med busoperatørerne reguleres, når 
der er inflation og stigende priser f.eks. for brændstof. Dorthe Nøhr forklarede, at kontrakterne indeks-
reguleres for bl.a. dieselpriser/el, rente og løn. Movia – kommuner og regioner – har dermed risikoen 
for prisstigninger og fordelen ved prisfald. Det har gennem mange år vist sig at være en god løsning.

Trine Henriksen, Gladsaxe opfordrede til, at Movia i forbindelse med nye udbud overvejer at overtage 
garageanlæg, så garageanlæg kommer til at ligge sådan at det undgås, at der er for megen kørsel 
uden passagerer til og fra anlæggene. Trine efterspurgte drøftelse i repræsentantskabet om reglerne 
for garageanlæg og en oversigt over de garageanlæg der findes nu. Dorthe redegjorde for, at Movia 
historisk har valgt, at garageanlæg er en af parametrene for operatørernes mulighed for at konkurrere. 
Det er vigtigt, at kommunerne i deres planlægning bestemmer placering af busanlæg, så vi undgår for 
megen tomkørsel. Movia vil analysere området nærmere og gå i dialog med de relevante kommuner 
om, hvordan adgangen til garageanlæg sikres bedst. Repræsentantskabet vil blive orienteret på et 
kommende møde.

Karen Kofod, Hvidovre forespurgte om Movia har fået mange nye operatører, og om det er dette, der 
har sikret de store besparelser. Dorthe Nøhr redegjorde for, at det ikke er mange nye operatører, der 
har været med til at sikre lave priser i det seneste udbud. Movia vurderer, at de gode priser bl.a. skyl-
des, at operatørerne og deres medarbejdere er blevet dygtigere til busdrift med elbusser.
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Poul Larsen, Vordingborg forespurgte om de lange kontraktperioder er den bedste løsning. Dorthe 
Nøhr forklarede, at Movia har lange kontrakter med mulighed for forlængelse. Så det mest økonomi-
ske er, at en bus har en kontrakt, der varer hele bussens levetid. Erfaringsmæssigt giver lange kon-
trakter de billigste priser, men der er også et behov for fleksibilitet, som skal tilgodeses, og derfor kan 
kortere kontrakter også være attraktive.

BRT i købstæderne og på linje 400S og 200S

Finn Andersen, Brøndby forespurgte om, hvor linje 400S kører. Dorthe Nøhr oplyste, at linje 400S kø-
rer fra Ishøj St. via Høje Taastrup St. – Ballerup (Lautrup) – Værebroparken i Gladsaxe og til Lyngby 
St.

Trine Henriksen, Gladsaxe oplyste, at Gladsaxe Kommune har besluttet, at man som en del af VVM-
undersøgelsen ønsker undersøgt, hvad to kontra fire kørebaner betyder for BRT-linjen.

Karen Kofod, Hvidovre spurgte ind til driftshyppigheden på linje 200S når den bliver til BRT, der både 
betjener Hvidovre Hospital og Avedøre Holme. Dorthe Nøhr forklarede, at driftsomfanget ikke er lagt 
fast endnu, men det må forventes, at det tilpasses jo flere kunder der kommer. Når Holmene er fuldt 
udbyggede, er det muligt, at der behov for en meget høj frekvens eller en anden betjeningsform.

Reklamer

Finn Andersen, Brøndby forespurgte om, hvem der får indtægterne fra reklamerne på og i busserne. 
Dorthe Nøhr forklarede, at det er operatørerne der får indtægten. Det er forventningen, at indtægten 
fra reklamerne medvirker til at sænke tilbud på Movias buskørsel. 

Kirsten Weiland, Frederikssund spurgte til, om det er gennemsigtigt, hvad Movia får ud af reklamerne. 
Dorthe Nøhr oplyste, at Movia ikke kender de præcise aftaler eller økonomien i dem for operatørerne i 
forbindelse med reklamesalget.

Nye satser for kontrolafgifter

Jonathan Kristensen, Egedal, fortalte at han oplevede, at der er mange der snyder med betalingen i 
bussen, og forespurgte til kontrolindsatsen. Dorthe Nøhr fortalte, at Movia har 70 kontrollører. Der ud-
stedes mange kontrolafgifter.

Henrik Torning, Høje-Taastrup konstaterede, at det ville blive rigtig dyrt for en familie på tre, hvis man 
har kvajet sig og modtager tre kontrolafgifter – tilsvarende for turister. Henrik Torning spurgte til, om 
det var muligt at udvise en vis konduite. Dorthe Nøhr forklarede, at kunderne skal klage til Movia, hvis 
de oplever, at der er sket fejl i forbindelse med en afgift, at der udvises konduite eksempelvis over for 
børn, og så vurderer Movias administration altid sagen konkret.

Lene Møller Nielsen, Køge konstaterede, at det var sandsynligt, at med de højere kontrolafgifter er der 
formentligt en større andel, der ikke betaler. Lene spurgte til, hvem der inddriver Movias tilgodeha-
vende. Det er Gældsstyrelsen, der gør dette for Movia. Der er gode erfaringer med dette samarbejde, 
som har stået på siden Gældsstyrelsens nye system er kommet i drift.

Nyt ungdomskort

Tom Burgaard Madsen, Holbæk efterlyste et mere fleksibelt ungdomskort, hvor det var muligt at til-
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købe sig de zoner, som man har behov for. Buster Reinhardt forklarede, at Movia i 2021 havde et Un-
geudvalg, der kom med forslag til de ting, som de gerne så, et nyt ungdomskort skulle rumme. Det lå 
som en rammebetingelse, at det nye ungdomskort skulle realiseres inden for den samme økonomi 
som det eksisterende ungdomskort. Udvalget foreslog blandt andet, at en ny model skulle have øget 
fleksibilitet, og skulle være til alle unge. Movia finder, at forslaget vil være en klar forbedring. Det er 
lykkedes Movia at skabe enighed mellem alle trafikvirksomheder om nogle gode modeller, som vi hå-
ber Folketinget vil være med til at udvikle.

Præsentation vedlagt.

 

04 Orientering om Movias forslag til Budget 2023

Økonomichef Linda Drengsgaard gennemgik budgetforslag 2023, der blev førstebehandlet på besty-
relsesmødet ultimo juni. Linda redegjorde også for inflationen siden juni. Den fortsat høje inflation for-
ventes fortsat at få store konsekvenser for det endelige budget, der 2. behandles i december. Imod 
sædvane forventes det endelige budget at skulle opdateres med nyeste viden fra Nationalbanken i for-
hold til inflationen.

Movia afventer hvad der kommer ud af KL og Danske regioners planlagte møde med transportministe-
ren 20. september.

Karen Kofod, Hvidovre forespurgte, om Movia følger op på chaufførernes arbejdsforhold. Dorthe Nøhr 
bekræftede, at dette er tilfældet.

Præsentation vedlagt.

05 Orientering om forsøg med digitale passagerindmeldinger

Driftschef Lars Thiesson gennemgik den nye service, der er introduceret til kunderne i alle busser og 
lokaltog fra 12. september 2022. Movia ønsker passagererne involveret i af få forbedret busproduktet. 
Og erfaringerne fra pilotprojektet viste, at det vil passagererne gerne være med til. I løbet af den første 
uge er modtaget mere 2.700 tilbagemeldinger fra passagererne. 

Kirsten Weiland, Frederikssund forespurgte om, hvad initiativet skal understøtte. Lars Thiesson forkla-
rede, at fokus var en bedre kvalitet. Effekten undersøges i løbet af forsøget.

Præsentation vedlagt.

06 Status på arbejdet med kontrol af overenskomster mv. i flextrafik 

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen og flextrafikchef Jens Peter Langberg orienterede om 
arbejdet med kontrol af overenskomster i flextrafik.
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Karen Weiland, Frederikssund forespurgte om der er en dialog med vognmændene. Dorthe Nøhr for-
klarede, at det er der, og Movia stiller krav til vognmændene og deres uddannelse og chaufførernes 
uddannelse, så vi får en så professionel branche som muligt.

Trine Henriksen, Gladsaxe forespurgte om der også var en dialog med de faglige organisationer. 
Dorthe Nøhr kunne bekræfte, at der er en løbende dialog med de faglige organisationer. De sidder 
blandt andet med i Movias kontroludvalg.

Jan Kongebro, Rødovre spurgte, om der stilles krav til uddannelse i kontrakterne. Dorthe Nøhr be-
kræftede, at dette er tilfældet.

Per Mortensen, Ballerup spurgte, hvordan det går med de firmaer, der svindler, jf. tv-udsendelser i for-
året. Movia har spurgt Færdselsstyrelsen, der som forventet vurderer at de ikke kan gøre noget, hvis 
der ikke er faldet dom i en eventuel retssag. 

Dorthe Nøhr Pedersen opfordrede repræsentantskabsmedlemmerne til at sende oplysningerne til 
Movia, hvis de hører om uregelmæssigheder, så tingene kan blive undersøgt til bunds.

Poul Larsen, Vordingborg forespurgte om, hvem det er der styrer kørslen, for han havde hørt om et til-
fælde hvor to naboer skulle køre hjem fra samme hospital med kort tid imellem. Jens Peter Langberg 
orienterede om, at det er et it-system. der planlægger kørslerne. Der sker indimellem, at der tildeles 
kørsler som beskrevet. Men det er heldigvis sjældent. Når Movia hører om dem, undersøges de altid, 
og der er oftest en god forklaring. Fx at den ene passager er prioriteret til at køre alene eller direkte. 
Og det er den anden ikke.

Nicki Ottevig, Slagelse spurgte om, hvornår studieflex bliver udbredt til flere kommuner. Studieflexord-
ningen fungerer pt. i Guldborgsund Kommune. Vordingborg Kommune har besluttet ikke at have studi-
eflex. Dorthe Nøhr forklarede, at studieflex ikke er blevet udbredt til andre kommuner, formentlig fordi 
ordningen har vist sig at være meget dyr.

Præsentation vedlagt.

07 Eventuelle forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne

Der var ikke indkommet nogle forslag.

08 Eventuelt

Kirsten Jensen takkede for spørgsmål og input og en god drøftelse og ønskede alle en god tur hjem. 
Næste møde i repræsentantskabet er 22. marts 2023 kl. 16.00-18.00.

Mødet sluttede kl. 17.45.
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Punkt 11 Godkendelse af justering af årshjul for bestyrelsens arbejde

Indstilling

Det indstilles, at 

 bestyrelsen godkender en opdatering af årshjulet for bestyrelsens arbejde

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Dagsordenen til bestyrelsesmøderne består dels af faste, tilbagevendende emner, og dels af aktuelle sa-
ger, der fordrer bestyrelsens involvering. Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet 25. februar 2022 års-
hjulet for bestyrelsens arbejde og dermed hvornår bestyrelsen behandler de sager, der på regelmæssig ba-
sis forelægges bestyrelsen. 

Movias bestyrelse vedtog i februar 2021 en ny politik for samfundsansvar. Samfundsansvarspolitikken ud-
stikker de overordnede pejlemærker for indsatsen omkring samfundsansvar, og vil være et pejlemærke for 
Movia i det daglige arbejde. 

Det foreslås, at rapporten om samfundsansvar får en mere fremtrædende plads i bestyrelsens arbejde, så-
ledes at der er tidsmæssigt plads til selvstændig kommunikation og fokus på Movias arbejde med sam-
fundsansvar. Det betyder, at bestyrelsens behandling af Movias årsrapport og Movias rapport om sam-
fundsansvar fremover skilles ad, således at rapporten om samfundsansvar forelægges bestyrelsen først i 
maj, medens årsrapporten fortsat behandles i bestyrelsen primo marts.

Det foreslås endvidere at årshjulet opdateres med halvårlig status for drift af Lokaltog A/S, ligesom årshjulet 
tilføjes de tilbagevendende godkendelser af budgetforslag samt estimater mv. 

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag 11.1

Økonomi:

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser.

Åbent/lukket punkt:

Åbent
11.1 Bestyrelsens årshjul for 2023

Dokumentnummer
1488117 

Bestyrelsen

Mødedato: 15. decem-
ber 2022
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BILAG 11.1
ÅRSHJUL FOR BESTYRELSEN 2023

Møde 1  (10. marts) Møde 2 (3. maj) Møde 3 (30. juni) Møde 4  (20.september) Møde 5  (3. november) Møde 6  (15. december)
Økonomi
Budget og regnskab Godkendelse af årsregnskab Godkendelse af

budgetforudsætninger
Godkendeles af budget 1. behandling Godkendelse af budget 2. beh.

Estimat Godkendelse af estimat 1 Godkendelse af estimat 2

Takster Godkendelse af mandat til
udarbejdelse af næste års takster

Godkendelse af takster for det kommende
år

Revision Forelæggelse af
revisionsrapport

Omstillingspulje Status for omstillingspuljen (økonomisk
politik)

Datasikkerhed
Samfundsansvar Godkendelse af rapport om

samfundsansvar

DPO-rapport Databeskyttelsesrådgiverens DPO-
rapport.

Miljø, IT og udbud
Status Miljø Status Miljø
Status IT Status IT
Status udbud Status udbud

DOT/Rejsekort og Rejseplan/Lokaltog
DOT-budget Godkendelse af mandat til tiltrædelse af

DOT’s budget for det kommende år.
Forretningsplan Godkendelse af forretningsplan

Generalforsamlinger Godkendelse af mandat til
generalforsamling hos Rejsekort &
Rejseplan A/S og Lokaltog A/S

Godkendelse af mandat til
generalforsamling FlexDanmark

Lokalbaner
Status på lokalbaneområdet Status på lokalbaneområdet Status på lokalbaneområdet
Flextrafik
Julekørsel Orientering om handicapkørsel i julen

Kundeundersøgelse Orientering om kundeundersøgelsen i
Flextrafik

Repræsentantskabsmøder
Dagsordener Godkendelse af dagsorden til

repræsentantskabsmøde (forår)
Godkendelse af dagsorden til
repræsentantskabsmøde (efterår)

Bestyrelsesarbejdet
Evaluering Evaluering af bestyrelsesarbejdet
Øvrigt
Kundetilfredshed Orientering om undersøgelser af

kundetilfredsheden i  kollektive
transport

Status på arbejdet i Movias Borgerpanel

Kontrolpanel Status vedrørende Movias kontrolpanel

Beredskabsplan Orientering vedr. Movias
beredskabsplan

Movia medarbejdere
Orientering om udviklingen i Movias
sygefravær, medarbejderomsætning mv.

Strategi Status for Movias strategi og image
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Bestyrelsen
Dato 15. december 2022

12 Godkendelse af udmøntning af omstillingspulje 2023 og orientering om status på omstil-
lingspulje 2022

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter nedenstående udmøntning fra omstillingspuljen 2023:

 3,2 mio. kr. til Fremtidens Trafikinformation

 4,4 mio. kr. til Cloud-løsninger

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning

 Status på omstillingspuljen 2022

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias økonomiske politik omfatter et årligt effektiviseringskrav, hvoraf hovedparten effektueres som 
en årlig besparelse, og en mindre del tilføres en omstillingspulje. Omstillingspuljen har eksisteret siden 
2016 og skal bruges til at finansiere projekter, der kan effektivisere Movias drift eller omstille virksom-
heden til nye forretningsområder. Omstillingspuljen nulstilles i 2025 med ophør af den nuværende 
økonomiske politik.

Omstillingspuljen er på 11,1 mio. kr. i 2023. Administrationen indstiller, at der udmøntes i alt 7,6 mio. 
kr. til projekterne Fremtidens Trafikinformation og Cloudløsninger. Projekterne er beskrevet i bilag 12.1

Orientering om status på omstillingspuljen 2022

Omstillingspuljen er på 7,4 mio. kr. i 2022. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøder 30. juni og 19. sep-
tember 2022 besluttet, at udmønte puljen til udvikling og test af prototype til billigere digitale trafikin-
formationsløsninger på stoppesteder, BRT-programmets organisatoriske transition og kundevendt 
information om digitale passagerindmeldinger. 

Tabel 1 viser en oversigt over igangværende omstillingspulje-projekter, hvor der forventes at være et 
restbudget i 2022. 
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Tabel 1: Status på omstillingspuljen – november 2022 (mio. kr.)

 Bevilget Rest
Udmøntet 2017-2020   
Forsøg med førerløse busser 1,5 0,0
Task force til fremme af kollektiv mobilitet over alt på Sjælland 5,0 0,7
Styrket dataanvendelse 3,0 2,4
Forsøg med billigere digitale løsninger på stoppesteder 1,0 0,0
Nulemissionsløsninger 2,8 2,1
Udmøntet 2021   
Cloud-strategi i Movia 0,9 0,6
Bedre busdrift, digitale passagerindmeldinger 2,8 0,4
Udmøntet 2022   
Udvikling/test af prototype på en billigere digital trafikinformations-løsning til stop-
pesteder 1,0 0,8
BRT-program - organisatorisk transition 5,9 5,9
Kundevendt information om digitale passagerindmeldinger 0,5 0,5
Total 24,5 13,4

Projekter der finansieres af omstillingspuljen er typisk større projekter, der løber over flere år. Der er 
således også i 2022, i lighed med tidligere år, behov for overførsel af budgetmidler til næste år.

Budgetoverførsler godkendes, i lighed med tidligere år, af formandskabet i forbindelse med udarbej-
delsen af årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser:

Omstillingspuljen er afsat indenfor budgetrammen. Udmøntning af omstillingspuljen og overførsel mel-
lem årene har derfor ikke økonomisk konsekvens ud over den budgetterede.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:
Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:
12.1 Projektbeskrivelser omstillingspuljen 2023
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Bilag 12.1 Projektbeskrivelser omstillingspuljen 2023

Ved fastlæggelsen af Movias økonomiske politik blev besluttet, at omstillingspuljen kan anvendes til inve-
steringer i mere effektiv administration og til investeringer, der understøtter målene i Movias forretningsplan 
(strategi)

Fremtidens Trafikinformation

Det foreslås, at der afsættes 3,2 mio.kr. til projekter vedr. fremtidens trafikinformation, 

Arbejdet vil understøtte strategiens retning om , at Movia skaber sammenhæng for alle ved at trafikinforma-
tion skal være nemmere at orientere sig i og anvende.

Den gode kundeoplevelse handler om kontekst. Den bedste kundeoplevelse opnås med en kombination af 
digital og analog information i rette tid og på rette sted. Movia skal nå frem til det rigtige samspil, hvor den 
digitale og analoge information supplerer hinanden, sådan at kundens behov til enhver tid og ethvert sted i 
rejsen er dækket godt ind. I en række projekter foreslås, at der sættes fokus på at forbedre den samlede 
kundeoplevelse af trafikinformation og af sammenhæng på tværs af hvilken som helst rejse med bus og lo-
kaltog.

Indsatsen vedr. Fremtidens Trafikinformation foreslås at omhandle følgende underprojekter: 

 Standard for vejvisning i Movia 

På nuværende tidspunkt håndteres vejvisning (den måde hvorpå mennesker orienterer sig i det fysiske rum 
og finder vej fra sted til sted) i DOT-samarbejdet, men dette omfatter kun 22 udvalgte skiftesteder, der be-
tjenes af tre eller flere forskellige transportformer (bus, lokaltog, regionaltog, S-tog eller metro). Indledende 
undersøgelser af vejvisning i hele Movias område til og fra stoppesteder, der ikke indgår DOT-samarbejdet, 
viser et klart forbedringspotentiale og behov for udarbejdelse af en standard for vejvisning ved stoppeste-
der og lokaltogstationer.

Formålet med at udvikle en standard for vejvisning i Movias område og evt. beslutte en senere implemen-
tering er at sikre brugerorienteret og ensartet vejvisning på de knudepunkter og skiftesteder, hvor der ikke 
er optimal vejvisning til bus eller lokaltog i dag. I forbindelse med indsatsen indgår også en opdatering og 
vedligeholdelsesindsats af eksisterende vejvisning, så det sikrer kundernes en oplevelse af høj kvalitet og 
gnidningsfri skift mellem transportformer.

 Test af ny teknologi til trafikinformation

Movia ønsker at nedbringe reinvesteringsbyrden i digitale skærme til realtidsinformation ved stoppeste-
derne samtidigt med, at der sikres digital trafikinformation i realtid og med høj kvalitet. Derfor ønsker Movia 
at fortsætte med at test prisbillige, teknologiske løsninger til realtidsinformation ved udvalgte stoppesteder 
under konceptet Smart Stop. 

Test af ny teknologi til trafikinformation vil bl.a. indebære en ny fase af tests med QR-koder med fokus på 
evaluering af kundernes behov og tilfredshed med løsningerne.

 Udvikling af analog trafikinformation

Administrationen har gennemført en dybdegående undersøgelse af kundernes anvendelse, behov for og 
tilfredshed med henholdsvis digital og trykt trafikinformation ved stoppesteder for at identificere forbedrings-
potentialer. Ifølge undersøgelsen er 73 pct. af de rejsende tilfredse med informationen på stoppestederne, 
mens mindre end 10 pct. er utilfredse eller meget utilfredse.
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Undersøgelsen viser, at tilfredsheden med trafikinformation er: 

 Størst på stoppesteder med digital nedtællingsskærm (93 pct.) 
 Markant lavere på stoppesteder uden digital nedtællingsskærm (67 pct.) 

Idet 26 pct. af Movias kunder betjenes ved stoppesteder, der ikke har digital nedtælling, har administratio-
nen identificeret to primære forbedringspotentialer ved stoppesteder uden digitale nedtællingsskærme. Det 
ene er at forbedre indhold og udformning af den trykte information ved stoppestederne, og det andet er at 
gøre digital trafikinformation tilgængelig via QR-koder på samme stoppesteder. Movia servicerer i dag ca. 
13.500 stoppesteder, heraf er ca. 11.200 uden digital trafikinformation.

Administrationen foreslår derfor at der igangsættes en test af forskellige formater for revideret, trykt infor-
mation med QR-koder på udvalgte stoppesteder uden digitale nedtællingsskærme, hvor der fokuseres på 
de 26 pct. af Movias kunder, der betjenes ved et stoppested, der ikke har digitale nedtællingsskærme. 
Kommuner, der har stoppesteder hvor der gennemføres test, vil blive orienteret herom, og testen evalueres 
efterfølgende. Bestyrelsen vil blive orienteret om resultatet testene og evt. indstilling om opdatering af infor-
mationstavlerne.

 Interaktivt livekort

På baggrund af anbefalinger fra Movias borgerpanel, har administrationen udarbejdet foranalyse af potenti-
alet for kundernes tilfredshed med trafikinformation gennem et interaktivt livekort, der viser bussernes nøj-
agtige lokationer, når de er i drift. Det betyder, at kunden vil have mulighed for at se bussens fysiske loka-
tion som et supplement til den øvrige trafikinformation.  

En liveopdateret visning vil kunne bruges til at give Movias kunder både personlig og rettidig trafikinforma-
tion på mobiltelefonen. Projektet omfatter udgifter til udvikling og kundeanalyse. 

Fortsat overgang til cloud-løsninger i Movia

Bestyrelsen besluttede 16. september 2021 at udmønte 0,9 mio. kr. fra omstillingspuljen til overgang til 
Cloudteknologi. Anvendelsen af cloudløsninger bidrager til en mere effektiv administration, primært ved at 
etablere løsninger, hvor kapaciteten fleksibelt kan tilpasses skiftende behov. 

Movia har i den første fase udarbejdet en Cloud-strategi, hvis operationalisering består af flere handlepla-
ner, hvor etablering af Movias Cloud-platform (MS Azure) er gennemført.

Næste fase omhandler overgang til cloud-løsninger for perioden 2023 – 2024. Det indstilles, at der ud-
møntes 4,4 mio. kr. til næste fase af projektet i 2023 til dækning af de forventede udgifter i 2023 og 2024. 

Cloud er fællesbetegnelsen for leverancemodeller af it-løsninger og -services, hvor systemdriften ligger hos 
eksterne leverandører, og hvor medarbejderne tilgår systemerne over internettet via standardiserede snit-
flader. Der kan være tale om hele systemer leveret som en service (f.eks. et lønsystem) eller it-infrastruktur 
(servere, databaser m.v.) som Movia selv kan bygge systemer på. Ansvar for investering i og drift af den 
underliggende teknologi påhviler leverandøren. Movia betaler for det faktiske ressourceforbrug fremfor at 
investere i eget datacenter. 

Fordelene ved cloud-løsninger er, at ressourcer kan anskaffes og skaleres efter behov, modsat traditionelle 
it-investeringer, der kræver langsigtet planlægning og kun langsomt tilpasses de reelle forretningsbehov. 
Herudover går flere leverandører over til alene at tilbyde cloud-løsninger, hvilket betyder at Movia skal til-
passe sine kompetencer til at kunne arbejde med cloud-løsninger. 

Movias administration har derfor udarbejdet en handlingsplan for virksomhedens anvendelse af cloud-løs-
ninger. På den baggrund er det et mål at opbygge Movias evne til at levere it-løsninger hurtigere og mere 
effektivt, samt at kunne håndtere og drage nytte af den generelle teknologiske udvikling, der fremadrettet i 
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overvejende grad kun vil blive udbudt som cloud-løsninger. Heri indgår skyldigt hensyntagen til persondata-
sikkerhed og overholdelse af EU-regulering, herunder sikring af at personoplysninger ikke lagres i tred-
jelande. 

Implementering af handlingsplanen medfører en række ekstraordinære omkostninger til opbygning af et 
fundament for cloudløsninger samt omstilling af eksisterende it-systemer. 

Næste fase skal sikre, at eksisterende systemer i Movias eget serverrum bliver omlagt/migreret til den nye-
tablerede Cloud-platform hen over en periode på 2-3 år (2023-2004). Når migreringen er gennemført, for-
ventes det at hovedparten af serverrummet bliver udfaset. 
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Punkt 13a. Godkendelse om afgrænsning af ledsagerordning i FlexRute

Indstilling

Det indstilles, at ledsagerordningen i FlexRute afgrænses i karakter og omfang som beskrevet nedenfor.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I Movias nuværende kontrakter om FlexRute-kørsel er det muligt for institutionerne at tilkøbe ledsagere til 
at betjene borgerne under Movias befordring. Ledsagerordningen skal støtte borgeren, hvor der er behov 
for hjælp, der overskrider chaufførens beføjelser eller andre funktioner for at etablere en velfungerende kør-
sel. Ledsagerordningen afregnes særskilt. Movias nuværende ordning omfatter ikke sundhedsfaglige ledsa-
gere.

Traditionelt har kommunen/institutionen stillet med de fleste ledsagere, men operatøren har også været en 
del af ledsagerordningen, og der har ikke tidligere været loft over, hvor mange ledsagere operatøren skulle 
kunne stille.

Det kan dog konstateres, at det er meget svært for operatørerne at skaffe kvalificerede ledsagere, og der 
opleves samtidig en tendens, hvor kommunen/institutionen overlader et stigende antal ledsageropgaver af 
socialpædagogisk karakter til Movias operatører, selvom specialiseret ledsagelse nok er en mere naturlig 
kerneopgave for institutionerne, der bør løses inden for deres normale normeringer.

Kommunen/institutionen betaler for de ledsagere, som operatøren rekrutterer, og det må forventes, at kom-
munen/institutionen ville have samme eller lavere udgifter til de ledsagere, som kommunen/institutionen 
selv rekrutterer.

For at imødegå problemstillingen indstilles det, at der i kommende udbud af FlexRutetrafik suppleres med 
følgende rammer for den eksisterende ledsagerordning:

 Hvis en bruger har behov for hjælp af socialpædagogisk karakter, skal ledsageren ansættes gennem 
institutionen/kommunen. Operatøren skal transportere ledsageren sammen med brugeren.

 Operatøren er forpligtiget til at etablere et antal ufaglærte operatørledsagerordninger svarende til det, 
der fremgår af udbudsmaterialet + 25 pct. (dog mindst 1).
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Institutionen skal også i dag selv rekruttere ledsagere, hvis der kræves sundhedsfaglige kompetencer. Det 
foreslås udvidet til også at omfatte socialpædagogiske kompetencer. Det er forventningen, at kommunen 
har bedre mulighed end Movias operatører for at rekruttere ledsagere med disse kompetencer. Operatøren 
skal fortsat rekruttere ufaglærte ledsagere efter aftale med kommunen/institutionen. 

Formålet med ændringen er således dels at sikre den rette samarbejdsflade mellem Flexrute-operatørerne 
og Movia på den ene side og Kommunerne/institutionerne på den anden side, dels at sikre at Movias ud-
bud er tilstrækkeligt præcise, så operatørerne ikke indregner en risikopræmie i deres tilbud.  

Økonomi:

Den beskrevne ændring vurderes alt andet lige at bidrage til en fastholdelse af udbuddenes nuværende 
økonomi.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt

Kommunikation:

Ændringen vil blive implementeret med Movias næste udbud af FlexRute-kørsel (FR19), der offentliggøres i 
januar 2023.

Kommunerne orienteres om ændringen og baggrunden herfor på forvaltningsniveau.

Bilag:

Ingen
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14 Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2022

Indstilling:

Det indstilles, at 

 bestyrelsen tager orienteringen om planen for afvikling af handicapkørslen i julen 2022 
til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias handicapkørsel 24. december er traditionelt kendetegnet ved mange rejser, samt ved en meget stor 
samtidighed i, hvornår de fleste vil både ud og hjem. 

Det er traditionelt ikke muligt at imødekomme alles ønsker til kørselstidspunkt i forbindelse med julen, da 
Movia ikke råder over så stor en vognkapacitet, og nogle medlemmer af handicapordningen får derfor til-
budt ture, der ligger længere fra det ønskede end sædvanligt. Movia er opmærksom på, at julen er et sær-
ligt tidspunkt for mange mennesker, og fokus på at kunne transportere borgerne juleaften er derfor stor, 
hvilket er baggrunden for den selvstændige orientering til bestyrelsen herom.

Planlægning af julekørslen 2022 
Tilrettelæggelsen af årets julekørsel foregår igen i år som normalt, i flextrafikken ved, at chaufførerne får tu-
rene tildelt én ad gangen via IT-systemet. Hermed sikres det, at turene planlægges optimalt. Akutte ændrin-
ger håndteres som på hverdage. For at skaffe mest mulig kapacitet juleaften hentes der supplerende vogne 
fra flexrute vognmænd, der normalt kører institutionskørsel. Disse vognmænd udfører kørslen efter køreli-
ster, der udleveres til vognmændene 22. december 2022, da denne type af vognmænd ikke er tilkoblet IT-
systemet og ikke vant til at bruge det. 

Bestilling af julekørsel
Julebestillingen foregik, ved telefonisk bestilling på to særlige telefonnumre fordelt ud fra medlemmernes 
behov for vogntype. Bestillingen af julekørsel blev gennemført i weekenden 3. og 4. december 2022. Bestil-
lingerne blev gennemført uden tekniske problemer, og der blev samlet afgivet bestilling på 7.596 ture i jule-
dagene, der er fordelt således:

 24.12: 5479 ture 
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 25.12:   807 ture
 26.12: 1310 ture

Specielt søndag, hvor kunder, som kan benytte en almindelig personvogn, skulle bestille ture, var det svært 
at komme igennem på telefonerne, og der er stort pres på kundecenteret i dagene efter julebestillingswee-
kenden.

Driftsafvikling 
Af bilag 14.1 fremgår, hvorledes driftsovervågningen er samlet i Ålborg juleaften og julenat. 

Særligt i forhold til flextur og plustur 24. december 2022 
Flexturkørsel kan som tidligere år alene ske mellem kl. 08:00 til 12:00 den 24. december og der kan ikke 
køres plustur da de mange handicapkørselsture beslaglægger vognene.

Økonomi:

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Der er udsendt informationsbreve til medlemmerne af handicapkørselsordningen i uge 45. Information om 
julekørslen 2022 vil være tilgængelig på Movias hjemmeside fra uge 45. 

Informationsmaterialet om kørsel i julen, herunder forholdene vedrørende flextur og plustur findes også på 
Movias hjemmeside: Julekørsel 2022 | Movia (moviatrafik.dk)

Bilag:

14.1 Planlægningen af handicapkørslen i julen 2022
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14.1 Planlægning af handicapkørslen i julen 2022 

Information til borgerne
Movia har i alt 33.625 medlemmer af handicapkørselsordningen. Informationsbreve om årets bestilling af 
jule- og nytårskørsel er udsendt i uge 45 via e-Boks til de kørselsberettigede borgere. Movia har i informa-
tionsbrevet opfordret til, at de, som kan blive kørt af venner eller familie, prøver at arrangerer dette, og der-
ved hjælper de medlemmer, som ikke har mulighed for anden kørsel.

Bestilling af julekørsel
Julebestillingen er afviklet som de foregående år ved telefonisk bestilling på to særlige juletelefonnumre, 
der er fordelt ud fra medlemmernes behov for vogntype. 

Bestillingen af julekørsel til 24., 25. og 26. december 2022 blev gennemført over én weekend, den 3. og 4. 
december 2022. Medlemmerne af handicapkørselsordningen, der har behov for fuldt udstyrede liftvogne, 
bestilte kørsel lørdag 3. december, mens medlemmer, som kan sidde i en almindelig personbil, bestilte 
søndag 4. december. Bestillingen af kørsel kunne kun ske telefonisk på de særligt oprettede juletelefon-
numre. Åbningstiden i bestillingsweekenden var fra kl. 08:00-18:00 lørdag 3. december og fra kl. 08:00-
21:00 søndag 4. december. 

Der er de senere år konstateret meget få opkald om lørdagen efter kl. 18, hvor bemandingen i kundecen-
tret sad ledige i længere tid imellem kaldene. De ressourcer, der tidligere år har været på sen eftermiddag 
og lørdag aften, blev i stedet tilføjet lørdag morgen, og søndag, hvor trykket er mere vedvarende dagen 
igennem. Der har være forhøjet bemanding i kundecentret i bestillingsweekenden og der vil være forhøjet 
bemanding i ugerne efter bestillingsweekenden

Afbestilling
Det fremgår af informationsbrevet til medlemmerne af handicapkørselsordningen, at der i lighed med de 
andre år opkræves et afbestillingsgebyr for dem, der afbestiller deres julekørsel efter 21. december. Det 
særlige afbestillingsgebyr vil blive påført medlemmernes månedsfaktura, som udsendes medio januar 
2023. På de særlige juletelefonnumre vil der blive lagt en information, der oplyser om den særlige 
afbestillingsregel. Reglerne for afbestillingsgebyret er aftalt i Movias tilgængelighedsforum, og er tidligere 
godkendt i Movias bestyrelse. 

Vognkapacitet 24. december 2022
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Da der er mange, der ønsker at blive kørt 24. december, skal der bruges mange vogne. Specielt tidsrum-
mene frem mod kl. 18:00 og igen fra kl. 21:00 er populære. Movia kan ikke disponere over et tilstrækkeligt 
antal vogne til, at alle kan få deres ønsker opfyldt, men der gøres en stor indsats for at få så mange vogne 
til rådighed på dagen som muligt. Vognmændene er varslet om, at Movia skal bruge mange vogne og 
chauffører. Primo november blev der udsendt skemaer til vognmændene til indmelding af vogne til julen 
med frist for indmelding medio november.

Det er særligt liftvogne, hvor der ses kapacitetsmangel. En oversigt over liftkapaciteten fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 Oversigt over liftkapacitet 24. december i årene 2019-2022 

Liftbiler til rådighed   2019          2020     2021         2022  

Ved bestillingsweekenden
Status 23. december

479             515
507             534

506           537
511

Det bemærkes, at der i en del af kontrakterne stilles krav om, hvor mange vogne, der skal stilles med 
denne dag, men derudover tilmeldes også mange vogne fra vognmænd, hvor der ikke er et kontraktmæs-
sigt krav.

Driftsafvikling
For at sikre en fornuftig afvikling af driften 24. december er to af Movias medarbejdere på arbejde i tidsrum-
met mellem kl. 08:00-16:00 i Movia, og yderligere to af Movias medarbejdere er på vagtfunktionen i 
FlexDanmark i Aalborg fra kl. 14:00-01:00. Hos vagtfunktionen i FlexDanmark samles trafikstyringen for 
handicapkørslen i hele landet.     

Flextur og plustur 24. december 2022
Flexturkørsel kan som tidligere år alene ske mellem kl. 08:00-12:00. Der kan ikke køres plustur 24. decem-
ber 2022. Begrænsningerne skyldes, at de mange handicapkørselsture beslaglægger vognene.  

mailto:movia@moviatrafik.dk


Notat

Trafikselskabet Movia

Dokumentnummer
1479098
Dato 
07.11.2022
Sagsbehandler:
AAA
Direkte: +45 36 13 19 46

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

15 Orientering om status vedrørende Movias kontrolpanel

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

 tager orienteringen om årets stikprøvekontroller til efterretning.
 tager til efterretning, at der i 2023 foretages stikprøvekontrol af 20 operatører og eventuelle 

underleverandører, svarende til det nuværende kontrolniveau.

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse besluttede i slutningen af 2016 at indføre kontrol af, om operatører, som har kon-
trakt med Movia om udførsel af flextrafik, overholder Movias kontrakter vedrørende chaufførernes 
overenskomstvilkår.

Movia oprettede derfor et kontrolpanel bestående af relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisa-
tioner (KA, DI, KRIFA, ATAX, Det Faglige Hus og 3F). Kontrolpanelet har en rådgivende rolle overfor 
Movia, og får løbende det materiale, der er indsamlet hos operatører i forbindelse med stikprøvekon-
trollerne, tilsendt med henblik på vurdering af, om operatøren overholder den overenskomst, som 
han/hun har meddelt, at denne følger.

Opdatering af procedure for kontrolarbejdet i 2022
Movia udfører stikprøvekontrol ved at indhente relevant dokumentation fra operatørerne: den benytte-
de overenskomst, tre måneders lønsedler og ansættelseskontrakter for samtlige chauffører (samt 
eventuel ansvarlig leder), der kører flextrafik for Movia.

Kontrolpanelet har hidtil vurderet den indhentede dokumentation, ved at udfylde skemaer til Movia 
med deres vurderinger af operatørernes overholdelse af Movias regler i udbuddene, vedr. overholdel-
se af overenskomsterne og ansættelsesvilkår. Skemaerne har udviklet sig igennem årene, og indehol-
der nu en vurdering af, om operatøren overholder overenskomsten, som denne oplyser at følge, på 
følgende prioriterende målepunkter: løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel, sygdom samt 
en overordnet vurdering.

I efteråret 2022 er der med panelet aftalt en opdateret procedure for vurderinger af stikprøvekontrol-
lerne. I korte træk går den nye procedure ud på, at Movias administration screener operatørernes 
indsendte dokumentation for åbenlyse fejl og mangler inden den sendes til kontrolpanelet. Når doku-
mentationen er screenet, sendes den til de relevante overenskomstparter, som herefter melder tilbage 
til Movia, som igen melder tilbage til operatørerne. Formålet hermed er at sikre en hurtigere og mindre 
tung kontrolproces, hvor panelets deltagere hurtigere kan fokusere på problemområder, og operatø-
rerne hurtigere og løbende kan få en tilbagemelding fra Movia ifm. stikprøvekontrollen.  

Indholdet i stikprøverne i 2022
Samlet set har stikprøvekontrollerne i 2022 vist, at der fortsat er fejl og mangler i chaufførernes løn-
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sedler, pensionsindbetalinger og kontrakter. Umiddelbart ses dog en forbedring af forholdene i forhold 
til resultatet fra 2021. De fleste sager, hvor der konstateres fejl og mangler bliver fortsat lukket, fordi 
operatøren dokumenterer overfor Movia, at der er rettet op på forholdene. 

Nedenfor ses en status på de 20 stikprøver foretaget i 2022 hos 20 operatører med i alt 12 underleve-
randører, svarende til i alt 32 sager vedr. kontrol.

8 operatører Ingen underleverandører Alle sager lukket

8 operatører Ingen underleverandører Sagerne er fortsat under be-
handling

1 operatør med egen chauffør 8 underleverandører 6 sager er lukket

1 underleverandør har valgt 
ikke længere at have chauffører 
ansat

1 underleverandør blev udeluk-
ket fra kørsel hos Movia, da 
denne ikke leverede dokumen-
ter til Movia.

1 sag er fortsat under behand-
ling

1 operatør med egen chauffør 2 underleverandører Alle 3 sager er lukket

1 operatør uden egen chauffør 1 underleverandør Sagen er lukket. Det bemær-
kes, at underleverandøren er 
under konkurs og derfor ikke 
længere kører for Movia

1 operatør med egne chauffører 1 underleverandør Sagerne er fortsat under be-
handling

Jf. orienteringen på bestyrelsesmødet 19. september indeholder Movias flextrafikudbud fra og med 
FV12, der har kontraktstart 1. marts 2023, en mulighed for at sanktionere operatører, der ikke efter-
kommer Movias krav om indsendelse af dokumentation for chaufførernes arbejds- og 
overenskomstvilkår i forbindelse med stikprøvekontrol eller ikke retter op på fejl og mangler fundet i 
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stikprøverne. Sanktionen indebærer, at Movia kan lukke operatørernes vognløb midlertidigt, indtil de 
efterkommer Movias krav. I yderste instans kan Movia helt opsige kontrakten med en vognmand, så-
fremt han efter gentagne opfordringer ikke efterkommer Movias krav.

Da stikprøverne fremover håndteres løbende i samarbejde med kontrolpanelet så operatørerne og 
deres underleverandører hurtigere får tilbagemelding fra Movias administration i forbindelse med kon-
trolarbejdet vil der fremdeles bliver orienteret løbende på bestyrelsesmøderne om særlige forhold, og 
der vil ikke blive udarbejdet en særskilt årlig gennemgang. Indsatsen vil tillige blive rapporteret i for-
bindelse med Movias årlige CSR-rapport. 

Administrationen fortsætter arbejdet med stikprøvekontroller i 2023 med stikprøvekontrol af 20 vogn-
mænd plus deres underleverandører, der har kontrakt med Movia. Desuden vil arbejdet blive udvidet 
med kontrol af chaufførernes arbejdstid med henblik på at kontrollere om reglerne om arbejdstid over-
holdes i flextrafikken jf. dagsordenspunkt 09 ”Godkendelse af udmøntning af tidsregistrering hos Fle-
xtrafik”

Økonomi:

Ingen bemærkninger. 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt. 

Kommunikation:

Kommunikationen af kontrolpanelets arbejde vil indgå som en del af Movias CSR-rapport for 2022.

Derudover lægges der en kort orientering på moviatrafik.dk

Bilag:

Ingen.
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16 Orientering om kundeundersøgelsen i Flextrafik i 2022

Indstilling

Det indstilles, at 

 bestyrelsen tager orientering om kundeundersøgelsen om Flextrafik i til efterretning

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia gennemfører hvert år en kundetilfredshedsmåling i flextrafikken. Målingen rapporteres til besty-
relsen ved det sidste bestyrelsesmøde i året.

Generelt stor tilfredshed

Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse blandt kunderne i Movias flextrafik er gennemført af analy-
seinstituttet Megafon i uge 43. Resultaterne for den overordnede tilfredshed ses i Figur 1 nedenfor.
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Figur 1: Overordnede resultater af Movia Flextrafiks årlige kundeundersøgelse i perioden 
2019-2022 og fordelt på ordning i 2022:

”Er du generelt tilfreds eller utilfreds med at benytte Movias kørselsordninger?”

Note: Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste hele, og summerer derfor ikke nødvendigvis til 100.

Kundeundersøgelsen viser stor tilfredshed med Movias flextrafik og viser, at kunderne oplever, at 
Movia giver dem en tryg og sikker rejse. Det overordnede resultat i årets kundeundersøgelse er, at 83 
pct. af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med flextrafik, 
hvilket er på niveau med 2021. Normalt betegner Megafon et resultat som tilfredsstillende, hvis ande-
len af meget tilfredse eller tilfredse overstiger 80 pct. Denne målsætning leverer alle ordninger, med 
undtagelse af Plustur og Flexkommune, op til. Megafon noterer dog i deres afrapportering, at de to 
ordninger sidste år lå lige over de 80 pct., og nu er faldet til lige under 80 pct., hvorfor ændringen ikke 
er statistisk signifikant.  

Andelen af meget tilfredse og tilfredse kunder er på niveau med 2018 og 2019, hvor andelen var hhv. 
82 og 84 pct. Dog noget under 2020, hvor tilfredsheden var særligt høj, og hvor den øgede tilfredshed 
blev tolket som en konsekvens af, at Flextrafiks kørselsordninger blev holdt åbne, mens samfundet 
generelt var præget af COVID-19 nedlukninger. 

Det er ligeledes værd at bemærke, at de to kørselsordninger, som har den største volumen i antal bru-
gere (Flexhandicap og Flexpatient for Region Sjælland), er de to ordninger, hvor andelen af meget til-
fredse bruger er højest; hhv. 47 og 41 pct. 

Megafon skriver endvidere, at ”Movia Flextrafiks resultater generelt må anses som meget flotte”, og 
noterer sig især det faktum, at resultaterne generelt er meget positive ”år efter år”. 
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Stor tilfredshed med chaufførerne

Chaufførerne er en vigtig del af Movias flextrafik og kunderne har responderet positivt på chaufførens 
opførsel og kørsel. I undersøgelsen svarer 97 pct., at de er helt enig eller enig i, at bilen fremstod ved-
ligeholdt, ren og sikker, mens 92 pct. var helt enig eller enig i, at chaufføren fremstod velsoigneret og 
imødekommende (hertil var 3 pct. hverken/eller). Når det drejer sig om forsvarlig kørsel angiver 95 
pct., at de er helt enige eller enig i, at chaufføren kørte forsvarligt. På samme måde vurderer kunderne 
at de var korrekt og forsvarligt fastspændt under turen – her angav 98 pct. af kunderne, at de var 
fastspændt korrekt under kørslen.

Særlige opmærksomhedspunkter

I årets undersøgelse er der særligt fem punkter, som er værd at fremhæve:

1. Rettidighed
2. Lange intervaller for afhentning/aflevering
3. Tryg og sikker rejse
4. Chaufførernes service
5. Selvbetjening

Ad. 1:

I efteråret 2021 havde Movia kapacitetsproblemer, hvilket resulterede i faldende tilfredshed med retti-
digheden. I 2022 oplever Movia fortsat kapacitetsproblemer, men ser alligevel en stigning i tilfredshe-
den, hvad rettidighed angår. 79 pct. af kunderne svarer således, at de i meget høj grad eller i høj grad 
er enig i, at Movia henter og afleverer dem til tiden. Det er en stigning fra 75 pct. i 2021. Det er især 
kunder/patienter som køres for Region Sjælland, som er tilfredse på dette punkt. 

Ad. 2:

Spørgsmål om biler og chauffører:

Er du enig eller uenig I, at bilen fremstod ren og sikker? 

97 pct. enige og meget enige

Er du enig eller uenig i, at chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende? 

92 pct. enige og meget enige

Er du enig eller uenig i, at chaufføren kørte forsvarligt? 

95 pct. enige og meget enige
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17 pct. af brugerne svarer, at de er utilfredse med ”Lange intervaller for afhentning/aflevering”. Det er 
en stigning fra 11 pct. i 2021 og fra 6 pct. i 2020. Det kan dels være et udtryk for, at der er strammet 
op på serviceniveauet i kommuner og regioner, og dels at kapaciteten i udvalgte tidsrum er presset.

Patientbefordring i Region Sjælland har en bestillingsfrist på 60 minutter. For flextur og flexhandicap er 
fristen 120 minutter. Efterfølgende kan turen planlægges -15/+45 minutter, og her har Regionen og 
Movia lavet den aftale, at det interval kan indgå i planlægningen, hvilket ikke er tilfældet for andre ord-
ninger. Denne aftale, der kaldes ”nu-bestilling”, betyder, at Movia er forpligtiget til at levere en vogn in-
denfor maksimal 60+45 minutter. Muligheden findes ikke for andre ordninger. Den kan dog opleves 
negativt, da forventningen er en anden.

I Region Sjælland må patienter afleveres 60 min. før behandling/senest fremme. I andre ordninger er 
det maks. 30 minutter før, hvilket naturligvis kan give anledning til utilfredsheds

Ad. 3:

COVID-19-pandemien gav Movia særlige udfordringer i form af at sikre brugerne en tryg og sikker 
rejse. I undersøgelsen for 2022 siger 86 pct. at de er enige i, at Movia i meget høj eller høj grad sikrer 
en tryg og sikker rejse. Det er en stigning på fire procentpoint fra 2021.  

Ad. 4:

Kunderne er generelt mere positivt stemte overfor chaufførerne i årets undersøgelse i forhold til sidste 
år. Således fremhæver 29 pct. af kunderne chaufførens imødekommenhed og service, hvilket er en 
lille stigning på tre procentpoint fra 2021.

77 procent af kunderne svarer i meget høj grad eller høj grad, når der bliver spurgt ind til chaufførens 
evne til at imødekomme individuelle behov. Særlig stor er ændringen på flexhandicap, hvor stigningen 
mellem 2021 og 2022 er seks procentpoint (fra 69 pct. til 75 pct.). På flextur er stigningen endnu mere 
markant, da hele 80 pct. i 2022 svarer, at chaufføren i meget høj eller høj grad er god til at imøde-
komme individuelle behov. Det er en stigning fra 72 pct. i 2021.

Hvis man spørger ind til brugernes seneste tur, så svarer 84 pct. i undersøgelsen fra 2022, at de er 
helt enig i, at chaufføren fremstod velsoigneret og imødekommende. Det er en stigning fra 2021, hvor 
tallet var 80 pct. Samme tendens ses på spørgsmålet om forsvarlig kørsel, hvor 88 pct. var helt enig i, 
at chaufføren kørte forsvarligt på deres seneste tur. På spørgsmålet om, hvorvidt chaufføren er villig til 
at hjælpe borgeren ind og ud af bilen ses ingen ændring. I 2022 svarer 87 pct. af brugerne, at de er 
helt enige i, at chaufføren lever op til dette.

En lignende stigning ses i spørgsmålet omkring chaufførens evne til at yde en god service, der tilgode-
ser det individuelle behov.

Ad. 5:

I maj 2022 lancerede Movia (og de øvrige trafikselskaber) en opdateret selvbetjeningsplatform for at 
leve op til formelle sikkerhedskrav til bestilling af flextur og handicapkørsel.  Den nye selvbetjenings-
platform med større krav til IT-kompetencer, har medført en stigning i andel brugere, som mener at ”in-
ternetbestillingen er for svær at bruge”. I 2022 svarede 32 pct. af handicapbrugerne og 44 pct. af flex-
turbrugerne, at internetbestilling er for svær at bruge, mod hhv. 22 og 22 pct. i 2021.  Der ses desuden 
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en stigning i antallet af flexhandicapbrugere, som mener, at ”det er nemt og fleksibelt at bestille” fra 62 
pct. i 2021 til 69 pct. i 2022, hvilket kunne tyde på, at nogle brugere er mere tilfredse med at bestille te-
lefonisk end digitalt, og at lanceringen af den nye selvbetjening har skubbet disse kunder over i den 
løsning. 

Data fra kundeundersøgelsen stemmer overens med administrationens egne observationer omkring 
lanceringen af selvbetjeningen, hvor den gennemsnitlig ventetid på telefonerne er steget, og at der ge-
nerelt har været udfordringer for kunderne med at anvende selvbetjeningerne.

Opfølgende handlinger

Undersøgelsen viser, at en tredjedel af kunderne kender ikke reglen om, at man skal ringe til driftsvag-
ten, hvis man ikke er blevet hentet senest 15 minutter efter den aftalte tid. Administrationen vil arbejde 
med at øge kendskabet i 2023, via oplysninger på fx www.moviatrafik.dk og på selvbetjeningshjem-
mesiden. Det vil forventelig give kunderne en bedre serviceoplevelse.

For at sikre overholdelsen af en række sikkerhedsmæssige lovkrav, lancerede Movia i maj en opdate-
ret selvbetjeningsløsning. 32 pct. af handicapkunderne og 44 pct. af kunderne i flextur mener efter lan-
ceringen af den nye selvbetjeningsløsning, at denne er ”for svær at bruge”. I det kommende år skal 
det være et fokus, at Movia hjælper flere kunder over på selvbetjeningen så selvbetjeningsgraden kan 
komme op på mindst det niveau, der var kendt før maj 2022.

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres på Movias hjemmeside og kommunikeres til kommuner, 
regioner, operatører, Movias tilgængelighedsforum og internt i organisationen. Derudover udsendes 
en pressemeddelelse umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Eventuelle henvendelser håndteres af ad-
ministrationen.

Bilag:

Ingen. 

http://www.moviatrafik.dk/
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Punkt 17 Orientering om dialog med Slagelse Kommune om Fribus-kørsel

Indstilling

Det indstilles, at 

 bestyrelsen tager administrationens orientering om påtænkt håndtering af Fribus-kørsel i Slagelse 
Kommune til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Slagelse Kommune vedtog i 2020 at indføre såkaldte Fribusser som erstatning for skolebusser. Kommunen 
har selv udbudt og administreret kørslen. Ud over at sikre skoletransport medtager Fribusserne også andre 
passagerer uden betaling.

Kommunen har fået afslag fra Færdselsstyrelsen på deres ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel 
(skolekørsel med åbning af ruten for andre brugere) til de åbne Fribus-ruter. Kørslen vil derimod kunne ud-
føres af Movia, der har hjemmel til at varetage og tilladelse til at udføre almindelig rutekørsel. Derfor har 
Slagelse Kommune henvendt sig til Movia med ønsket om, at Movia overtager kommunens Fribus-kontrak-
ter. Slagelse Kommune ønsker at sikre en fornuftig service for skolebørnene i landdistrikterne og ønsker 
samtidig, at Fribusserne fortsat tilrettelægges, så de kan benyttes af andre. 

Administrationen har gennemgået de muligheder, der er for forsat kørsel med Fribusserne via Movias alle-
rede kendte kontraktkoncepter. Umiddelbart vil det være mest nærliggende at placere den nuværende Fri-
buskørsel i Movias kommunebus-koncept. Det vil dog kræve, at bestyrelsen særskilt godkender, at Movias 
tilladelse til almindelig rutekørsel anvendes til kørselsaftaler, der i deres helhed afviger fra Movias øvrige al-
mindelige rutekørsel i forhold til takster, køreplanlægning og trafikinformationssystemer mv. I dag foreligger 
bestyrelsens godkendelse alene for marginale kørselsopgaver, der udføres af kommunebusser med speciel 
rutekørsel som den primære hovedopgave. 

Alternativt kan det i sammenhæng med en række netop vedtagne besparelser i Slagelse Kommunes øvrige 
busdrift være økonomisk fordelagtigt at lægge Fribus-kørslen over i Movias almindelige rutebus-koncept, 
hvis det kan reducere kommunens kompensationsbetaling til Movias busoperatør i forbindelse med bespa-
relserne. Sidstnævnte vil kræve godkendelse af Movias bestyrelse, hvis Slagelse Kommune ønsker den 
nuværende gratis kørsel på fribuslinjerne videreført.

En gennemgang af sammenlignelig kørsel viser, at Movias kommunebusløsning økonomisk er er på niveau 
med den løsning, kommunen selv har etableret. Det er forudsat, at Slagelse Kommune betaler sædvanlige 
administrationsomkostninger til Movia.

Movia og Slagelse Kommunes forvaltning har efter indledende dialog besluttet, at Movia nu beskriver sce-
narier for løsningsmuligheder for at kunne vurdere, hvilken løsning der vil være mest økonomisk fordelagtig 
for Slagelse Kommune. 

Dokumentnummer
1495208 

Bestyrelsen

Mødedato: 15.12.2022
 

mailto:movia@moviatrafik.dk
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Derudover er Movias eksterne advokat i gang med en juridisk gennemgang af, om Movia i en overgangspe-
riode kan overtage de kontrakter, Slagelse Kommune allerede har indgået om kørsel med Fribusserne. 
Dette vil i givet fald være en ekstraordinær engangsløsning, da Fribus-kontrakterne adskiller sig fra Movias 
kontrakter på væsentlige punkter og vil skulle håndteres særskilt gennem deres levetid, såfremt de overta-
ges af Movia. Slagelse Kommune vil i den forbindelse blive afregnet årlige administrationsomkostninger 
svarende til niveauet for kommunebusser.

Det kan blive relevant at vende tilbage til bestyrelsen med en indstilling om Fribus-sagen med kort varsel. 
Dette vil i givet fald ske i en skriftlig proces. 

Økonomi:

-

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Der arbejdes for, at Movia og Slagelse Kommune i fællesskab kommunikerer den valgte løsning, når den 
foreligger.

Bilag:

mailto:movia@moviatrafik.dk
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