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Indledning
Movias flextrafik bidrager til at skabe mobilitet i samfundet. Konkret består Movias flextrafik af en række
transportordninger, der sikrer mobilitet til alle borgere uanset geografiske, sociale eller fysiske omstændigheder, der måtte have indflydelse på borgernes mulighed for bevægelse.
Flextrafikken startede som et supplement til den traditionelle kollektive transport, men opfattes nu som kollektiv transport helt på linje med busser, tog og metro. Flextrafik er én af Movias mange transportløsninger,
der bidrager til mobilitet og udvikling i hele den sjællandske geografi.
Betegnelsen flextrafik dækker over en bred vifte af ordninger, der alle har det tilfældes, at de er behovsstyret
kollektiv transport, der samkører borgere på tværs af ordninger, kommuner og regioner.
Movias flextrafik består på nuværende tidspunkt af seks kørselsordninger, der hver især dækker forskellige
kørselsbehov. Ordningerne inddeles i om de er lukkede eller åbne, og om der er tale om en variabel eller lukket
rutekørsel. Movias flextrafik tilbyder kommuner og regioner forskellige former for kørsel, hvor borgeren skal
være visiteret, fordi de af forskellige årsager ikke kan benytte andre kollektive transporttilbud. Tre af de lukkede ordninger; flexhandicap, flexpatient og flexkommune køres som variabel kørsel, da kørslen er ad-hoc
baseret og stort set kan bestilles til når som helst og hvor som helst. Derudover varetager Movias flextrafik én
enkelt lukket rutekørsel, flexrute. Ordningerne flextur og plustur betegnes som både variabel og åben kørsel,
da disse ordninger kører ad-hoc og kan anvendes af alle borgere.
Alle ordninger forklares yderligere under afsnittet ”De seks kørselsordninger”.
Fordelene ved flextrafik
Alle kørslerne i flextrafik koordineres i ét it-planlægningssystem, der sørger for én samlet planlægning af alle
kørslerne på tværs af ordningerne. Et samarbejde med Movia giver derfor mulighed for:



Èn samlet koordinering af alle kørselsordninger, der sikrer, at flere borgere bliver kørt sammen og
dermed reducerer tomkørsel
Udnyttelse af stordriftsfordele på tværs af kommunale og regionale grænser.

Da Movia er ejet af kommunerne og regionerne kan Movia ikke byde på udbudsopgaverne. En kommune eller
en region skal aktivt vælge Movia som udbyder på kørselsopgaven, hvilket også betyder, at Movia kan indgå
som en professionel og objektiv sparringsparter i forhold til selve udbudsopgaven. Men også mere end det.
Movia leverer én samlet pakke, hvor regionerne og kommunerne har én arbejdsgang for at visitere, bestille og
bogføre kørslen. Så klarer Movia resten i forhold til driftsopfølgning, økonomistyring, kvalitetssikring og kørselsoptimering.
Hvad siger brugerne?
Movia får hvert år et analyseinstitut til at foretage en brugertilfredshedsundersøgelse, og undersøgelsen i
2018 viste, at samlet set er 82 pct. tilfredse/meget tilfredse med flextrafik. Brugertilfredshedsundersøgelsen kan ses på moviatrafik.dk under ris og ros i menuen flexkunde.
Sådan læses konceptbeskrivelsen
Movias flextrafik konceptbeskrivelse er en uddybet forklaring af de forskellige ordninger i flextrafikken. Den
kan både læses af borgerne, ansatte i Movia og andre interessenter, men den er primært tiltænkt som hjælpemiddel til Movias kommuner og regioner, når de ønsker at implementere et eller flere flextrafik produkter.
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Konceptbeskrivelsen giver både en uddybende forklaring af de forskellige produkter og serviceparatmetre,
samt en gennemgang af rammerne for flextrafikken, herunder implementering, tidsplan og økonomi.
Bekendtgørelse af lov om trafik selskaber – begrebsverden
I ’lov om trafikselskaber’ er offentlig transport omtalt som offentlig servicetrafik, hvilket er den korrekte juridiske betegnelse for den transport, som Movia leverer. I konceptbeskrivelsen for Movias flextrafik og i det
generelle formidlingsmateriale omtales denne transport som kollektiv transport, der er det begreb, vi i Movia
generelt anvender om den transport, som organisationen udbyder.
Eksempel:

”Stk. 4. Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der
krydser grænsen mellem to trafikselskabers område. Dette gælder dog ikke for offentlig servicetrafik efter stk. 1, nr. 1, der krydser grænsen til trafikselskabet på Sjælland.” (Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber)
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Hvad er flextrafik?
Flextrafik er kollektiv transport på linje med bus, tog og metro. I Movias flextrafik er der seks forskellige kørselsordninger. Dette afsnit uddyber de forskellige flextrafik ordninger, hvordan de adskilles fra hinanden,
samt hvad fordelene er ved flextrafikken.

De seks kørselsordninger
Flextrafik ordningerne kan inddeles i kategorier, der skelner mellem, om der er tale om en lukket eller åben
kørsel. De lukkede kørsler er de kørsler, som borgeren skal være visiteret til af enten en kommune eller region;
flexkommune, flexhandicap, flexpatient og flexrute. De åbne kørsler er dem, der er tilgængelige for alle borgere, i de kommuner, der tilbyder disse former for kørsel. Her er der tale om flextrafik ordningerne flextur og
plustur. Ligeledes skelnes der mellem, om ordningen er en variabel kørsel, eller om der er tale om en rutekørsel. Flextrafikken har kun én rutekørsel med produktnavnet flexrute. Denne ordningen er ligeledes en lukket
kørsel, som borgeren skal være visiteret til.

7

Movia,

Nedenfor uddybes flextrafikkens seks kørselsordninger.
Figur 1 – De seks kørselsordninger

Flexhandicap

Hvem kan køre med?
Borgere, der er svært bevægelseshæmmede
samt blinde og stærkt svagsynede, og derfor ikke
kan benytte traditionel kollektiv transport.

Hvor kan de komme hen?
Til alle turformål som fritidsaktiviteter,
tandlæge, læge, fysioterapi m.m.

Hvem visiterer og betaler?
Kommunen visiterer borgeren til ordningen og
yder tilskud til kørslen. Borgeren betaler et årligt
abonnement på 300 kr. for at være med i
ordningen. Dette er et administrations gebyr for
at være med i ordningen. Brugerbetalingen pr. tur
tager udgangspunkt i billetprisen for kørsel med
busser, tog og metro (fast takst som fastlægges
af Movias bestyrelse).
Det resterende
kørselsudgift betales af kommunen, der
lovmæssigt yder et tilskud til denne ordning.
Bemærk: Kørslen er lovpligtig og er placeret hos
Movia i henhold til Lov om Trafikselskaber §5,
stk. 1, pkt. 4. Kommunen visiterer borgere iht. Lov
om Trafikselskaber §11.
Flexkommune

Hvem kan køre med?
Borgere, der ikke kan benytte traditionel kollektiv
transport.

Hvor kan de komme hen?
Til læge, speciallæge samt almen eller
specialiteset genoptræning, aktivitetscentre
m.v.

Hvem visiterer og betaler?
Kommunen visiterer, og der er normalt ingen
egenbetaling for borgeren.
Bemærk: Kørslen er lovpligtig, men kommunen
bestemmer selv, hvem der skal varetage
opgaven.
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Flexpatient

Hvem kan køre med?
Patienter, som kan transporteres siddende.
Hvor kan de komme hen?
Til undersøgelse eller behandling på et
sygehus/hospital.
Hvem visiterer og betaler?
Kørslen visiteres og betales af den region som
sygehuset/hospitalet er placeret i. Der er ingen
egenbetaling for borgeren.
Bemærk: Kørslen er lovpligtig (jf. Sygehusloven
§6), men regionen bestemmer selv, hvem der
skal varetage opgaven.

Flextur

Hvem kan køre med?
I kommuner, der har tilsluttet sig flextur, kan alle
borgere køre med på sammen måde som alle kan
bruge de gule busser.
Hvor kan de komme hen?
Fra en ønsket adresse til en anden ønsket
adresse i og mellem kommuner der tilbyder
flextur.
Hvem visiterer og betaler?
Der er ingen visitation, da flextur er åben for alle.
Kommunen bestemmer hvilket takstniveau for
brugerbetaling, som skal gælde internt i
kommunen. Kommunen betaler den resterende
del af kørselsudgiften til Trafikselskabet.
Bemærk: Kørslen er en del af den åbne kollektive
transport, som kommunerne er forpligtet til at
tilbyde. Kørslerne udføres efter § 19, stk. 2 i Lov
om Trafikselskaber.

Plustur

Hvem kan køre med?
I kommuner, der har tilsluttet sig plustur, kan alle
borgere køre med på sammen måde, som alle
kan bruge de gule busser.

Hvor kan de komme hen?
Plustur kan anvendes i og mellem de kommuner,
der tilbyder plustur. Men plustur skal bestilles via
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rejseplanen, og er kun et tilbud, hvis det ikke er
muligt at rejse med bus eller tog hele vejen.
Hvem visiterer og betaler?
Der er ingen visitation, da plustur er åben for alle.
Der gælder det samme takstniveau i alle
kommuner og kommunen betaler den resterende
del af kørselsudgiften til Trafikselskabet.
Bemærk: Kørslen er en del af den åbne kollektive
transport, som kommunerne er forpligtet til at
tilbyde. Kørslerne udføres efter § 19, stk. 2 i Lov
om Trafikselskaber.
Flexrute

Hvem kan køre med?
Befolkningsgrupper med
kørselsbehov.

et

særligt

fast

Hvor kan de komme hen?
Primært mellem hjem og enten specialskole,
pasningstilbud,
dagcenter
eller
beskyttet
værksted.
Hvem betaler?
Kommunen visiterer og betaler for kørslen.
Bemærk: Kørslen er lovpligtig, men kommunen
bestemmer selv, hvem der skal varetage
opgaven.

Hvad er forskellen på variabel kørsel og
rutekørsel i flextrafik?
Flextrafik opererer bl.a. med begreberne ”variabel kørsel” og ”rutekørsel”. Disse begreber henviser til planlægningsteknikken bag kørslerne – altså om der er tale om
en variabel planlægning eller en ruteplanlægning. Generelle forskelle på variabel
kørsel og rutekørsel er:
VARIABEL KØRSEL

RUTEKØRSEL

Bestilling

Bestilling

 Flexhandicap: Kommunen visiterer borgeren,
som selv bestiller turen online eller hos Movias kundecenter.

 Flexrute: Kommunen visiterer borgeren. Bestilling foregår ved, at institutionerne frem-
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 Flexkommune: Visitation og bestilling foretages af en medarbejder i kommunen direkte i
IT-systemet.
 Flexpatient: Visitation og bestilling foretages
af en medarbejder i regionen direkte i IT-systemet.
 Flextur: Borgeren bestiller selv turen enten
online via app eller internet eller telefonisk
hos Movias kundecenter.
 Plustur: Borgeren bestiller selv turen via Rejseplanen

sender lister til operatøren med navne på borgere, der skal køres. Operatørerne planlægger
herefter ruterne fra borgernes hjem mv. til og
fra institutionerne.

Planlægning og koordinering
Kørsel planlægges og koordineres automatisk i
IT-systemet Planet.

Planlægning og koordinering
Kørsel planlægges og koordineres af operatøren.

Kørsel
Ture kan som udgangspunkt udføres af alle vogne
i systemet.

Kørsel
Ture udføres af samme operatør (og evt. af
samme gruppe af chauffører, hvis der er visiteret
til det).

Udgift for region/kommune
Udgift pr. tur afhænger af aktuelle ledige vogne
og koordineringsmuligheder. IT-systemet vælger
altid den vogn, der matcher borgerens behov i
forhold til den mest effektive økonomiske afvikling af alle turene fra dag til dag.

Udgift for region/kommune
Pris beregnes pr. borger pr. måned ud fra en
dagspris pr. institution, som fordeles mellem de
borgere som er visiteret til kørsel.

Udgift for borger
I flexhandicap er der dels et abonnement, som
borgeren betaler for at være med i ordningen, og
dels er der en egenbetaling for borgeren pr. tur.
I flextur betaler borgeren en takst for de første 10
km, og herudover en takst pr. km. Der gives rabat
ved onlinebestilling og til børn.
I plustur betaler borgeren en fast takst på 21 kr.
uafhængig af rejsens længde. Der gives rabat til
børn.
Udbud
1 årige kontrakter på variable vogne suppleret
med 2 årige kontrakter på garantivogne.

Udgift for borger
Der er ingen udgift for borgeren.

Trafikstyring/support
24 timers bemandet trafikstyring hos Movia/Flexdanmark.

Trafikstyring/support
Trafikstyring varetages af operatøren.

Kontrol

Kontrol
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Udbud
Typisk 1-årige kontrakter som afløses efter et år
af kontrakter, der løber i 4 år.

Movia,

Movia foretager kontrol af kørslen, vognene og
chaufførerne, og der kan tildeles kvalitetsbrister.
Movia foretager stikprøver af chaufførernes overenskomstvilkår hos operatørerne.

Movia foretager kontrol af kørslen, vognene og
chaufførerne, og der kan tildeles kvalitetsbrister.
Movia foretager stikprøver af chaufførernes overenskomstvilkår hos operatørerne.

Forskel på udbud og implementering af variabel kørsel og rutekørsel
VARIABEL KØRSEL

RUTEKØRSEL

Udbud

Udbud

Er omfattet af Movias årlige rammeudbud for
flextrafik.

Udbuddet består af en prækvalifikation, en forhandling og et endeligt udbud – eller et offentligt udbud. Opgaven bestemmer typen af udbud.

Udbudsmaterialet beskriver typer af kørsel/opgavetyper (variable og garantivogne).
Udbudsprocessen strækker sig over april og maj
fra udbudsmaterialets offentliggørelse til kontraktunderskrivning.
Implementering

Udbudsmaterialet beskriver kørslen helt ned
på borgerniveau.
Udbudsprocessen strækker sig over februar og
marts fra udbudsmaterialets offentliggørelse
til kontraktunderskrivning.
Implementering

Movia underviser personale i kommuner/regioner
i bestillingssystemet.

Movia indgår aftaler med de operatører, der
vinder udbuddene vedr. 3 parametre: sikkerhed, ruteplanlægning og kommunikation.

Movia tildeler alle tilbudsgivere med variabelvogne en kontrakt, hvis de opfylder kravene i udbuddet, og alle deres oplysninger (vognkapacitet,
pris mv.) er registreret i IT-systemet. Det er herefter operatørens ansvar at skaffe materiel og
chauffører og sikre, at kørslerne bliver udført.

Operatørerne laver ruteplanlægningen med institutionerne.

Daglig drift

Daglig drift

Alle operatører med kontrakt kan udføre kørslerne.

Én operatør udfører kørslen for institutionen.
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Fordelene ved flextrafik - for regionerne
og kommunerne
Der er en række fordele for kommunerne og regionerne, når de benytter Movias
flextrafik. Kommunernes handicapkørsel skal ifølge ’Lov om trafikselskaberne’ placeres hos Movia. Til den øvrige kørsel kan regionerne og kommunerne selv vælge om
de vil benytte Movias kørselsordninger. Helt overordnet inkluderer det én samlet koordinering af alle kørselsordninger og udnyttelse af stordriftsfordele på tværs af
kommunale og regionale grænser. Men der er mere end det.
Movia tilbyder en professionel rådgivning for Komunnens kørselsopgaver. Det kan
blandt andet inkludere analyser af kørselsdata ned på et meget detaljeret niveau –
både for de åbne kørselsordninger (flextur og plustur) og de lukkede/visiterede kørselsordninger (flexhandicap, flexkommune, flexrute og flexpatient). Men det er særligt inden for den visiterede kørsel, at der følger mere med, når Movia rådgiver.
Når regioner og kommuner giver Movia flextrafik mulighed for at være kontraktholder på visiteret kørsel, er det ikke kun rådgivningen og den samlede udbudsopgave,
som Movia varetager. Regionerne og kommunerne bliver en del af et fælleskab, hvor
de kun behøver at foretage turbestillingerne – så klarer Movia resten.
Movia tilbyder en samlet pakke med visiteret flextrafik, hvor der indgår én arbejdsgang. Dette giver mulighed for både at visitere, bestille og bogføre den visiterede
kørsel i en enkelt og styrbar proces. Herefter tager Movia sig af resten for så vidt
angår:
-

Driftsopfølgning: Trafikstyring og sikring af, at der aldrig mangler en leverandør (forsyningssikkerhed),
Økonomistyring: Afregner operatørerne og fakturerer kommunerne på cpr
nr.niveau
Kvalitetssikring: Klagesagsbehandling og kontrol af operatører,
Kørselsoptimering: Detaljeret indsigt i kørselsdata, rådgivning om kørselsoptimering og koordinering af turene på tværs af flextrafiks kørselsordninger (stordriftsfordele)

Movia varetager udbudsopgaven, men der følger meget mere
med
Det er kommunerne og regionerne, der ejer Movia. Movia kan således ikke byde på
udbudsopgaver. Derfor skal regionerne og kommunerne aktivt tildele Movia opgaven, hvis de ønsker at Movia skal varetage kørselsopgaven. Dette giver kommunerne
og regionerne mulighed for, at have Movia som en objektiv sparringspartner, der ud
over driften af flextrafikken også fungerer som et rådgivende organ, der professionelt varetager ejernes interesser.
Så selv om der ofte er fokus på varetagelsen af selve udbudsopgaven, når kommunerne vælger Movia som kontraktholder for visiteret kørsel, er det faktisk alt det, der
13
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følger med, der i lige så høj grad skaber værdien og fundamentet for en økonomisk
effektiv varetagelse af opgaven.

 Kommunernes stordriftsfordele ved at være en del af flextrafik øges når kommunen placerer mere kørsel hos Movia. Jo større kørselsvolumen flextrafik har, jo
mere effektiv kan den samlede kørsel planlægges til fordel for den gennemsnitlige pris pr. tur. Konsekvensen vil også være lavere udgifter til flextur, plustur og
flexhandicap, som kun kan udføres af Movia
 Kommunerne kan løbende få rådgivning om optimering af kørslen, på baggrund
af erfaringerne fra de konkrete kørselsdata og Movias kendskab til kommunen
om visitation m.v.
 Kommunerne opnår høj fleksibilitet i turbestillingen. Kørsel kan bestilles med
kort frist, og selv om der er nogle faste serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger, er der mulighed for at tilpasse serviceniveauet til den enkelte borger i
forhold til solokørsel, direkte kørsel, til at sidde på forsædet m.m.
 Kommunerne får en sikring af, at det besluttede serviceniveau overholdes,
blandt andet fordi Movias planlægningssystem kan programmeres til at sikre
 det besluttede serviceniveau.
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Serviceniveauer
Når man taler om befordring af borgere, er der mange faktorer, der har indvirkning
på serviceniveauet. Det kan være, hvor meget tid chaufføren skal bruge til at hjælpe
borgeren, hvornår borgeren kan blive afhentet, hvor meget omvejskørsel borgeren
kan tåle osv.

Generelle service niveauer for borgere i
den variable kørsel
Movias IT-system er opbygget omkring nogle parametre, som sikrer koordinering af
kørslerne. Disse parametre er bl.a. justering af ønskede afhentningstidspunkter og
omvejskørsel. Det er de ”elastikker”, som IT-systemet anvender i planlægningen, så
turene kan koordineres med hinanden.
Alle ture med flexkommune og flexpatient skal bestilles senest 1 time før afgang, og
ture med flextur, plustur og flexhandicap skal bestilles 2 timer før afgang. På den
måde har systemet en margen til at planlægge økonomisk mest fordelagtigt – dvs.
koordinere turen med andre ture, hvis det er muligt og reservere den billigst mulige
vogn, der kan opfylde kravene til turen. Movia kan til specielle opgaver håndtere
akutte kørsler, hvor bestillingsfristen er kortere.

Afhentningstidspunkt
Som udgangspunkt må IT-systemet rykke det indtastede ønskede afhentningstidspunkt med -15/+45 minutter. Det betyder, at kl. 14.00 indtastes i systemet som ønsket afhentningstidspunkt, så vil systemet se efter koordineringsmuligheder i et søgevindue fra kl. 13.45 til kl. 14.45. Afhentningstidspunktet oplyses, så snart bestillingen er lagt i systemet. Dermed kan tidspunktet gives videre til borgeren med det
samme.
Figur 2 - Afhentningstidspunkt
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Der er dog kørsler, hvor dette serviceniveau er uhensigtsmæssigt. Det gælder f.eks.
kørsel hjem fra genoptræning, hvor det ikke giver mening at hente borgeren, før genoptræningen er færdig. I tilfælde som dette sættes søgevinduet til +45 minutter. Søgevinduet kan for nogle typer af kørsler indsnævres endnu mere, såfremt kommunen/regionen ønsker det – dette vil dog kunne påvirke udgiften for turen for regionen/kommunen.
Det afhentningstidspunkt, borgeren får oplyst ved bestillingen, må højest variere
med +15 minutter, når kørslen udføres. Det betyder, at vognen senest skal være
fremme hos borgeren 15 minutter efter det aftalte afhentningstidspunkt. Hvis ikke
vognen er kommet senest 15 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt, er vognen
forsinket, og borgeren kan kontakte Movias trafikstyring. Der går dog også en alarm
i Movias IT-planlægningssystem, når vognen er mere end 15 minutter forsinket, og
denne alarm vil Movias trafikstyring handle på.

Figur 3 – Forsinkelse

Omvejskørsel
For at kunne køre flere borgere i samme vogn og dermed opnå en god koordinering,
kan borgerne komme ud for at skulle køre en omvej, i stedet for at køre direkte til
destinationen. I en typisk flexkommune-løsning må en tur højest overskride den normale direkte køretid fra afhentningsadressen til destinationen med 100 pct. For
flexpatient, flexhandicap, flextur og plustur er det op til 150 pct.
Den maksimale grænse kommer kun i spil i særlige tilfælde, og gennemsnitligt ligger
omvejskørslen på 43,5 pct. (gennemsnit for alle Movias variable flextrafik-kørsler i
2019). Borgeren vil dog aldrig blive tildelt omvejskørsel, hvis det ikke er nødvendigt i
forhold til koordinering af vogne, eller hvis turen er bestilt som en direkte eller en
solokørsel.
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Figur 4 - Omvejskørsel

Kommunen eller regionen kan vælge at fastsætte andre serviceniveauer end ovenstående inden for de muligheder, som Movia og IT-systemet har. Der kan f.eks. tildeles bedre serviceniveauer for svage patientgrupper som f.eks. dialyse- eller
kræftpatienter – dette kan dog have indflydelse på økonomien.

Individuelt serviceniveau
Som udgangspunkt opererer flextrafik med et fast serviceniveau der er forskellig fra
ordning til ordning, der ved hver enkelt bestilling kan tilpasses, så det matcher præcis de behov, borgeren har. Den, der visiterer og bestiller kørslen, har altså mulighed
for, hvis det er nødvendigt at visitere borgeren til at sidde på forsædet, til at blive
kørt direkte, til at blive hjulpet ind i vognen via lift m.m.

Chaufførhjælp
Chaufføren hjælper altid borgeren med at komme ind og ud af bilen og følger, hvis
der er visiteret til det, denne til entredøren, sygehusafdelingen osv. Dette gælder
dog ikke flextur og plustur, hvor turen altid er fra kantsten til kantsten. Alle chauffører, der kører for Movia, gennemgår kurser i at køre med bevægelseshæmmede og
alderssvækkede borgere.

Serviceniveauer for borgere i flexrute
Serviceniveauerne aftales på institutionsniveau, og de kan tilpasses den enkelte
borgers behov. Kommunens overordnede ønske til serviceniveau for flexrute ligger
til grund for aftalerne.
Bestillingsfristen er som udgangspunkt 5 (hver-)dage. Bestillingsfristen er sat til 5
hverdage, fordi der ved ændringer skal laves ny ruteplanlægning og eventuelle ændringer på en rute skal kommunikeres ud til alle på den givne rute. Ofte befordres
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borgere der har brug for genkendelighed i kørslen (f.eks. i form af fast chaufførgruppe, en fast rute eller et fast afhentningstidspunkt), og det er ikke en formalitet
bare at ændre en rute, da det kan ændre på vilkårene for de øvrige borgere på ruten.

Afhentningstidspunkt
Ligesom i variabel kørsel får borgeren, der kører med flexrute, altid at vide, hvornår
vedkommende afhentes. Det afhentningstidspunkt, som borgeren får oplyst, må højest variere med -5/+15 minutter. Det betyder, at vognen skal være fremme hos borgeren tidligst 5 minutter før senest til 15 minutter efter det aftalte afhentningstidspunkt for at være rettidig.

Omvejskørsel
Langt de fleste aftaler i flexrute indeholder en regel om, at borgeren skal kunne tåle
at sidde i vognen i op til 60 min (nogle steder dog maksimalt 45 min og andre steder
op til maksimalt 75 min). På en rute betyder det, at den borger, der hentes først
maksimalt må sidde i vognen i det maksimalt vedtagne antal minutter.

Individuelt serviceniveau
Individuelt serviceniveau kan efter visitation aftales med institutionen/borgeren/kommunen. Det vil være muligt f.eks. at have hjælpemidler med og i enkelte tilfælde at have ledsager med osv. Dette vil i de fleste tilfælde betyde ekstrabetaling.

Chaufførhjælp
Ligesom i den variable kørsel hjælper chaufføren i flexrute borgeren med at komme
ind og ud af bilen og følger altid denne til entredøren, hvis borgeren er visiteret til
det. Alle chauffører, der kører for Movia, skal gennemgå kurser i befordring af bevægelseshæmmede.
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Planlægning af kørsel
Planlægning af den variable kørsel
IT-systemet er en af hjørnestenene i Movias variable flextrafik-kørsel, da det er en
forudsætning for at kunne koordinere alle kørslerne effektivt.
Systemet er udviklet til at koordinere kørsler, der er bestilt uafhængigt af hinanden,
og som i mange tilfælde stiller krav til vognens egenskaber (f.eks. liftvogn til kørestolsbruger), borgernes placering i vognen (f.eks. forsæde i lav vogn til en borger med
stift ben) og det ønskede serviceniveau for borgeren (f.eks. at borgeren maksimalt
må sidde i bilen i 60 minutter). Systemet udsender automatisk turene til vognene,
og Movias trafikstyring overvåger driften.
Kapaciteten i alle vogne, der er tilknyttet flextrafik, er lagt ind i systemet, og systemet ved derfor, hvornår eksempelvis kørestolskapaciteten i en vogn er opbrugt, og
en anden vogn derfor skal disponeres.
Systemet koordinerer automatisk de indkomne bestillinger, og det betyder, at bestilleren i kommunen eller regionen kun skal indtaste bestillingen, hvorefter han
modtager oplysning om et afhentningstidspunkt. Når bestilleren afslutter bestillingen, bruger systemet ca. 2 sekunder på at beregne rute, ledig kapacitet og billigste
vogn samtidig med, at systemet tjekker, at kravene til borgerens serviceniveau overholdes.
Der udsendes kun information om én tur (køreordre) ad gangen til vognens chauffør.
På den måde kan nye ture bookes spontant på vognen, og senere planlagte ture kan
hurtigt bookes om, hvis vognen f.eks. pga. kødannelse eller nedbrud bliver forsinket
eller helt forhindret i at nå frem.
Systemet overvåger alle vogne og evt. forsinkelser og sender alarm til flextrafik-trafikstyringen i Movia, hvis der er problemer med at overholde tiden. Hvis den vogn,
der er planlagt til at afhente borgeren, er meget forsinket, kan trafikstyreren flytte
turen over på en anden vogn, der vil kunne hente borgeren mere rettidigt.
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Tidsperspektiv
IT-systemet Planet opererer med tre typer af tid:
 Køretid: Udregnes af systemet og tildeles automatisk (udregnes på baggrund af historiske GPS-positioner modtages fra vogne der kører flexrafik.
Det er Aalborg Universitet, der har udviklet beregningsmodellen for Movia).
 Funktionel tid: Tid, som automatisk tildeles, hvis borgeren har hjælpemidler
med (f.eks. rollator). Hjælpemidlerne er tildelt forskellig funktionel tid alt
efter, hvor svære de er at håndtere for chaufføren.
 Servicetid: Bruges til at definere kommunens/regionens serviceniveau
(f.eks. tid til at gå ud til vognen).
Køretid + Funktionel tid + Servicetid = Samlet tid til at udføre ture med borgeren.

Landsdækkende IT-samarbejde og support
IT-supporten samt vedligeholdelse og udvikling af IT-systemet og delsystemerne leveres af FlexDanmark. FlexDanmark er et landsdækkende IT-driftssamarbejde mellem Danmarks trafikselskaber. Alle trafikselskaber benytter IT-systemet til at planlægge og styre kørslerne. Samarbejdet omfatter sameje, udveksling af know-how,
driftsafvikling og udvikling af de IT-systemer, som benyttes til behovsstyret kollektiv
transport, samt trafikstyringsopgaver for alle trafikselskaberne. Movias trafikstyringsopgave varetages om aftenen, om natten og i weekenden af Flexdanmark. Dermed sikres 24 timers overvågning og support.
FlexDanmark har ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af alle de IT-systemer, der er tilknyttet det centrale IT-system. FlexDanmark varetager ligeledes konsulentopgaver for ejerne, support af den daglige drift, kompetenceudvikling og vidensopsamling.
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Planlægning af flexrute (lukket kørsel)
Operatøren udarbejder på baggrund af datalister (data om hvilke borgere der skal
køres og hvornår) og faktaark (en konkret beskrivelse af dagtilbuddet, den type borger der skal køres samt det ønskede serviceniveau for kørslen) en ruteplan, som
dagligt udføres. De enkelte institutioner og Movia orienteres om de planlagte ruter.
Borgere/forældre orienteres af operatøren om forventet opsamlings- og afleveringstidspunkter.
Kommunerne skal beslutte serviceniveauer for borgere, der kører med flexrute.
F.eks. at borgerne højest må sidde i vognen i 75 minutter.

Figur 6 – en rute
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Borgerens møde med Movias seks
flextrafik ordninger
Kørsel med flexhandicap
Med handicapordningen får svært bevægelseshæmmede og synshandicappede, der
ikke kan benytte den traditionelle kollektive transport et tilbud om transport til fritidsaktiviteter m.m. Brugerbetalingen pr. tur tager udgangspunkt i prisen for en kontantbillet med bus, tog og metro, hvor kommunerne finansierer den resterende
driftspris. Det er borgerens bopælskommune, der visiterer borgeren til ordningen,
mens borgeren selv bestiller sine ture telefonisk hos Movias kundecenter eller online. Medlemmerne af ordningen har 104 ture årligt. Der følges fra dør til dør hvis
nødvendigt. Kørsel kan foretages 24 timer i døgnet.

Kørsel med flexkommune
Med flexkommune kan kommunerne tilbyde tranport til borgere, der ikke kan benytte bus, tog eller metro, når de f.eks. skal til læge eller speciallæge. Borgeren skal
kontakte sin bopælskommune, der kan visitere borgeren til flexkommune-kørsel.
Den ansatte i kommunen, der visiterer borgeren, bestiller kørslen via et webmodul i
Movias IT-system. Borgeren får af kommunens medarbejder at vide, hvornår borgeren bliver hentet fra hjemadressen. Hvis der samtidig bestilles hjemkørsel, vil borgeren også få at vide, hvornår borgeren hentes hos f.eks. lægen efter endt konsultation. Borgeren følges som udgangspunkt fra entredør til nærmeste indgang ved
lægehuset, genoptræningscentret osv. Det er kommunen, der efter vejledning af
Movia, fastsætter det overordnede serviceniveau for flexkommune-kørslen i kommunen. Kørsel kan foretages 24 timer i døgnet.

Kørsel med flextur
Flextur er et kollektiv transporttilbud på linje med den traditionelle kollektive transport, der kører i og imellem de kommuner, der har flextur. Flextur er et kollektiv
transporttilbud, der anvendes på linje med rutebussen i de områder, hvor almindelig
rutedrift grundet lave passagertal ikke er økonomisk hensigtsmæssigt. Forskellen
er, at flextur er behovsstyret, og derfor ikke kører efter en køreplan. Alle borgere har
mod en egenbetaling adgang til at bestille kørsel og blive kørt fra adresse til adresse
med en flextur. Det øvrige tilskudsbehov finansieres af kommunen, som flexturen
starter i.
Borgeren bestiller kørslen online eller hos Movias kundecenter. Det er muligt at blive
afhentet i tidsrummet 06.00-23.00 alle ugens dage. Kunderne køres fra kantsten til
kantsten og skal uden hjælp kunne komme ind og ud af bilen.
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Kørsel med plustur
Plustur er som flextur også et kollektiv transporttilbud. Men hvor flextur kan benyttes mellem alle adresser i flextur-kommunerne og frit bestilles enten online eller
telefonisk, kan plustur kun bestilles via Rejseplanen og tilbydes kun, hvis det ikke
er muligt at benytte bus eller tog hele vejen. Typisk erstatter plustur hvad, der tidligere har været vist som længere gangafstande i Rejseplanen på ca. 2 km og opefter.
Når plustur tilbydes i Rejseplanen, kan den mod en fast brugerbetaling bestilles af
alle borgere, og herudover finansieres det øvrige tilskudsbehov af den kommune,
som plusturen starter i. Det er muligt at blive afhentet alle ugens dage i tidsrummet
06.00-23.00, og kunderne køres fra kantsten til kantsten og skal uden hjælp kunne
komme ind og ud af bilen.

Kørsel med flexpatient
Flexpatient, også kaldet den siddende patientbefordring, er kørsel for borgere, der
ikke kan benytte bus, tog eller metro, når de skal til behandling eller undersøgelse
på et hospital. De største patientgrupper er dialysepatienter og patienter til stråleog kræftbehandling, men stort set alle typer af patienter befordres. Patienten følges
til og hentes ved afdelingen, hvis der er behov for det. På sygehusene har personalet
adgang til et webmodul, hvorfra de kan bestille hjemkørsel til patienten uden at
skulle kontakte regionens kørselskontor. Kørsel kan foretages 24 timer i døgnet.

Kørsel med flexrute
Flexrute er befordring af borgere med et særligt fast dagligt kørselsbehov, som ikke
kan løses af den traditionelle kollektive transport. Kørslen udføres for kommunerne.
Kørslen er primært mellem hjem og enten specialskole, pasningstilbud eller beskyttet værksted.
Kørslen godkendes af skoler/institutioner, mens Movia har den administrative og
rådgivende rolle. Som udgangspunkt er behovsstyret trafik ikke rutebunden, men
flexrute er rutebunden og planlagt ud fra de enkelte børn/borgeres helt specifikke
behov for at blive hentet og bragt på nøje fastlagte tidspunkter hver dag eller nærmere specificerede dage. Kørslen bestilles af de enkelte institutioner på borgernes
vegne. Kørsel kan foretages 24 timer i døgnet.
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Rollefordeling ved bestilling og udførsel
Figur 7. Diagram for fordeling af roller

Diagrammet viser den overordnede opgavefordeling i forbindelse med bestilling og
udførsel af flextrafik-kørsel.

Kommunernes rolle ved bestilling af kørsel
Det er kommunen, der selv foretager en bestilling direkte ind i flextrafiks bestillingsog planlægningssystem. Det betyder, at mange forskellige medarbejdere i kommunen kan visitere og bestille kørsel uafhængigt af hinanden.

Regionernes rolle ved bestilling af kørsel
Regionerne har egne kørselskontorer, som bestiller kørsel direkte i flextrafiks system, mens personalet på de enkelte afdelinger selv bestiller returkørslen til/fra
hospitalet. Regionen har altså mulighed for at centralisere bestillingen af kørsel
og/eller lægge den ud på de enkelte afdelinger, der har den daglige kontakt med patienten.
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Økonomien i flextrafik
Kontrakter
Movia gennemfører udbud af al flextrafik kørsel og indgår kontrakter med operatører
omkring udførelsen af kørslen. Kommunen leverer fakta-ark til udbud af rutekørsel,
men udbudsbetingelserne kommer ikke til høring eller godkendelse i kommunen.
Der er forskel på kontrakterne alt afhængig af, om det er variabel kørsel, garantikørsel eller rutekørsel.

Variable vogne – kontrakter
Når Movia samler flere typer behovsstyret kørsel i et fælles udbud, får tilbudsgiverne mulighed for at byde på et meget stort kørselsvolumen. Udbud af et stort kørselsvolumen har en gunstig økonomisk effekt på de tilbud, som Movia modtager.
Movia bliver kontraktholder i forhold til operatørerne. Kørslen udbydes enten én
gang årligt eller efter et antal år afhængig af opgaven, der udbydes, og af hvordan
markedssituationen er.
Movia har udviklet en udbudsform, hvor operatørerne byder med én timepris pr.
vogn, og hvor operatøren ikke garanteres en bestemt indtjening.
Vognene registreres i IT-systemet med pris, geografisk placering (kaldet hjemzone)
og vogntype. Når en bestilling modtages i systemet fra enten en kommune, en region, fra onlinebestillingen eller fra Movias kundeservice, regner systemet automatisk ud, hvilken vogn der vil være billigst til at køre turen ud fra borgerens behov til
vogntype, vognens placering i forhold til borgeren, øvrige ture i systemet og prisen
på vognen. Operatørerne har herefter ansvaret for chaufførerne og for at kørslerne
udføres.
Movias særlige udbudsform betyder, at operatøren ikke skal byde på en stor
mængde kørsel, som han måske ikke har vogne til at håndtere. Operatøren byder i
stedet sin vognkapacitet ind, og IT-systemet fordeler herefter løbende ture til de
operatører (dvs. deres vogne), som Movia har indgået kontrakt med.
Udbudsformen betyder, at små lokale operatører har gode muligheder for at deltage,
da der ikke kræves en bestemt vognkapacitet for at kunne håndtere kontrakten, og
fordi den geografiske placering af vognene i forhold til borgerne også er en væsentlig
konkurrenceparameter. Små lokale operatører får altså mulighed for at deltage og
byde efter evne, og de bliver dermed ikke udelukket fra eksempelvis at køre siddende patientbefordring, blot fordi de ikke selv har kapacitet til at køre hele patientbefordringen alene.

Garantivogne – kontrakter
Movia udbyder også en vis mængde faste vogne i flextrafikkens variable kørsel, som
er garanteret betaling – såkaldte ”garantivogne”. Det er primært vogne, som skal
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være specielt indrettet til befordring af personer med funktionsnedsættelser, og
derfor bl.a. skal have trappemaskiner til at køre kørestole op og ned ad trapper. Vognene indkøbes for at sikre levering af kørestolskapacitet, og de er samtidig rygraden
i flextrafiks forsyningssikkerhed af biler til alle turbestillingerne.

Rutekørsel – kontrakter
Movia udbyder rutekørsel i udbudsenheder. Hver institution udbydes, så der indgås
kontrakt med én operatør pr. institution. Movia bliver kontraktholder i forhold til
operatørerne. Kørslen udbydes enten én gang årligt eller efter et antal år.

Afregning og fakturering
En af de mange fordele ved flextrafik er, at kommunen/regionen ikke skal bruge ressourcer på at afregne med de forskellige operatører for udført kørsel samt bogføre
udgifter på kontonummer og cpr-nummer. Når Movia varetager kørslen kan kommunen i én arbejdsgang både visitere borgeren til kørslen, bestille kørslen og bogføre
kørslen.

Figur 8 – Afregning/fakturering
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Afregning af operatører – sammenligning af variabel og rute
kørsel
Variabel
Variabel vogn

Rute
Garantivogn

Operatøren betales pr. udført tur, Operatøren får fast betaling,
og der er ingen garanti for indtje- uanset om der køres ture eller
ning.
ej.
Operatøren kender ikke på forhånd omfanget af dagens omsætning, idet der udelukkende afregnes for den kørsel, som er udført
for Movia.

Operatøren stiller sin(e) vogn(e)
til fuld rådighed for Movia i et
på forhånd aftalt tidsrum (typisk 8 timer pr. dag).

Ved denne form for kontrakt kan
operatøren kombinere flextrafikkørslen med anden kørsel, idet
han kun står til disposition i det
tidsrum, han selv angiver.

Ved denne form for kontrakt kan
operatøren ikke anvende sin
vogn til anden kørsel end flextrafik i det aftalte tidsrum, men
garanteres til gengæld fuld betaling i dette tidsrum.

Operatøren betales for det antal
timer der er budt ind med og afregnes pr. aktiv køredag.

Ved denne form for kontrakt kan
operatøren kombinere flextrafik-kørslen med anden kørsel,
idet han kun står til disposition,
på det tidspunkt han har budt
ind med kørsel.

Afregningen til kommunen/regionen er udspecificeret på de konti, som ønskes af
kommunen/regionen.

Afregning af operatører – variabel kørsel
En vogn betales, fra den kører fra hjemzonen, og til den er hjemme igen. Økonomien
i den variable kørsel afhænger derfor af, hvor effektivt vognen kan udnyttes, mens
den kører. Afregning afhænger af, hvilken kontraktform (variabel eller garanti), operatøren har indgået med Movia.

Afregning af operatører – rutekørsel
Movia udarbejder et afregningsgrundlag til hver operatør for hvert dagtilbud, således at såvel timer, dage og evt. fakturerede kørsler fremgår af afregningsgrundlaget.
Afregningen sker pr. kalendermåned.

Fakturering af kommunen/regionen ved variabel kørsel
Fakturering af flextrafiks kørsler er et indviklet regnestykket, fordi der ofte sidder
flere i vognen på én gang, og omkostninger skal fordeles på de borgere, som har kørt.
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Et eksempel
Flextrafik har købt en liftvogn til at køre kunder kl. 8.00 til 11.00. Vognen koster 300
kr. i timen. Den totale omkostning for liftvognen er altså 3x300 kr. = 900 kr.
I løbet af de 3 timer vognen er i drift, kører den til 4 forskellige destinationer med i
alt 3 kunder. Vognen kører som vist på figuren nedenfor følgende rute: fra garagen>
destination A> destination B> destination C> destination D> tilbage til garagen.

Figur 9 – Et kørselsforløb

Kundens direkte rejsetid er angivet i en cirkel

Vognen kører fra garagen til destination A for at hente Anna. Derefter kører vognen
60 minutter til destination B for at hente Bent, da det giver den bedste koordination
og dermed reducering af omkostningerne. Derefter kører vognen 30 minutter til destination C for at sætte Anne og Bent af og tage Casper med. Vognen kører derefter
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60 minutter til destination D og sætter Casper af og derefter kører vognen tilbage til
garagen.
Betalingen til operatøren på de 900 kr. skal nu fordeles på de 3 kunder. Omkostningerne fordeles ud fra tidsforbrug, da vognen afregnes ud fra det samlede tidsforbrug.
De 3 borgere har kørt følgende (se kørselsforløbet):
 Anna: 60 min + 30 min = 90 min
Bent: 30 min
Casper: 60 min
Ovenstående viser, hvor længe den enkelte borger har siddet i vognen. Det er dog
ikke den tid, som borgerne sidder i vognen, omkostningerne fordeles efter. Dette
hænger sammen med, at kommunen/regionen ikke skal betale en højere andel af de
samlede omkostninger, hvis den borger, de har bestilt en tur til, bliver sendt ud på
en omvej i forhold til den direkte rute. Det er derfor borgerens direkte rejsetid fra
startdestination til slutdestination, som benyttes som fordelingsnøgle.
Direkte rejsetid
Anna: 80 min
Bent: 30 min
Casper: 60 min
Annas direkte rejsetid er således mindre end den tid Annas samlede tid i vognen.

Fordeling af omkostninger
Det er, som vist i eksemplet ovenfor, den direkte rejsetid og ikke den samlede køretid, der benyttes i fordelingen af omkostninger. Derfor bliver omkostningerne for de
3 borgere fordelt på følgende måde: Deres direkte køretid divideres med den samlede direkte køretid (170 min) for at komme frem til, hvor meget de hver især forholdsmæssigt har kørt:
Anna:
Bent:
Casper:

(80/170x900 kr.)
(30/170x900kr.)
(60/170x900 kr.)

=
=
=

423
159
318

kr.
kr.
kr.

900 kr.
Der er dog andet end den direkte rejsetid, som indgår i den nøgle, der fordeler de
direkte omkostninger. Det er bl.a. også af betydning, hvorvidt borgeren har brug for
liftvogn. Hvis dette er tilfældet bærer regionen/kommunen en større del af vognens
omkostninger. Liftvogne har normalt en højere timepris end de øvrige vogne.

Fakturering af kommunen/regionen ved rutekørsel
Operatørudgifterne til den enkelte institution danner basis for afregningen. Der faktureres på borgerniveau til betaler-kommunen for den enkelte institution.
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Operatørudgiften fordeles efter hvor mange ugentlige køredage, der er tilknyttet
kørselstilbuddet og hvor mange borgere, der har været tilmeldt. Beløbet omregnes
til et månedsbeløb. Ud over det ugentlige antal køredage kan der også indgå en
vægtning af borgerens kilometerafstand til institutionen – dette er et kommunalt
tilvalg.

Et eksempel på afregning ved rutekørsler
Figur 10 – Afregning – rutekørsel

Samlet kørselsbehov til institution ved ruteplan: 40 minutter. Operatøren afregnes
0,75 time samt direkte kilometer for den enkelte elev. Samlet set: 31 km.
Mulighed 1.: Solidarisk betaling
 Alle brugere (A, B og C) afregnes hver 33 pct. af prisen.
Mulighed 2 :Andel af kørselsbehovet
 Bruger A afregnes 12/31 af prisen
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 Bruger B afregnes 14/31 af prisen
 Bruger C afregnes 5/31 af prisen

Prisen kan være en delmængde, idet alle borgere kan beregnes et startbeløb på
f.eks. 50 kr., og således vil fordelingsprisen være 150 kr. lavere.

Ledelsesinformation om den variable kørsel
Kommunerne modtager på mail hver måned en rapport med statistik for de variable
kørsler udført den sidste måned. Rapporten kan anvendes som ledelsesinformation.
Rapporten indeholder statistik over antallet af rejser, rettidighed på afhentning og
aflevering (%), gennemsnitsprisen pr. tur, udgifter pr. kørselsordning, omvejskørsel
samt antallet af forgæves kørsler.
Fordi Movias IT-system indeholder mange data om kørslerne, kan kommuner og regioner desuden få statistik om kørslerne, bestillingerne osv. Analyser af personalets
bestillingspraksis kan f.eks. være med til at optimere praksis (eksempelvis nedbringe antallet af forgæves kørsler) og dermed gøre kørselsudgiften mindre.
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Tidsplan
Tidsplan for implementering af flexkommune og flexrute
Der går normalt ca. halvandet år, fra en kommune/region tager kontakt til Movia
vedr. implementering af flextrafik, til egentlig driftsstart. Processen tager tid, fordi
den blandt andet indeholder en politisk beslutning i kommunen om serviceniveauer,
en total kortlægning af kommunens kørsler, en udbudsperiode osv. I løbet af det 1
½ år skal processen igennem 9 punkter – rækkefølgen af punkterne kan variere fra
kommune til kommune:

1. Kommunen udarbejder en tilsagnsskrivelse, hvori kommunen tilkendegiver,
at Movia fremover skal varetage hele eller dele af kommunens behovsstyrede kørselsordninger. Tilsagnsskrivelsen er det første skridt, som sætter
arbejdet i gang. Hvis der ikke allerede eksisterer et underskrevet samarbejdsgrundlaget mellem kommunen og Movia, skal denne underskreves.
Samarbejdsgrundlaget udarbejdes af Movia.

2. Movias kommunekonsulenter og medarbejdere fra kommunen arbejder
sammen om at få kortlagt den nuværende kørsel i kommunen med henblik
på at fastlægge scenariet for den fremtidige kørsel i kommunen. Movias
kommunekonsulenter besøger de enkelte institutioner og enheder for at observere kørslernes nuværende udførsel.

3. Kommunen laver en indstilling til kommunalbestyrelsen om implementering
af flextrafik samt stillingtagen til fremtidige serviceniveauer. Indstillingen
sendes til høring i ældreråd/handicapråd og behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. I den overordnede beslutning indgår beslutning om, hvilke typer af kørsel Movia skal overtage. Udløb af eksisterende kommunale kørselskontrakter skal naturligvis overholdes, eller kontrakter skal forlænges, indtil Movia kan overtage varetagelsen af kørslen.

4. Kommunen skal beslutte, hvor i forvaltningen bestillingsopgaven skal placeres – om den skal placeres et centralt sted (f.eks. et kørselskontor eller
borgerservice), eller om den skal placeres i de enkelte forvaltninger/institutioner.

5. Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi som sikrer grundig information
til medarbejdere, interessenter, borgere mv.

6. Movias oplærer det personale, der skal varetage visitering og bestilling til de
lovpligtige kørselsordninger i kommunen.
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7. Implementering af nye kørselsordninger. Denne implementering skal passes ind i de udbud af behovsstyrede kørsler, som Movia i forvejen varetager.
Rutekørslen udbydes altid i februar måned med driftsstart pr. 1. oktober.
Den variable kørsel udbydes fra 2021 i august måned med driftsstart pr. 1.
marts året efter. I forbindelse med dette skal de lokale operatører have mulighed for og tid til at byde på opgaven.

8. Driftsstart og opfølgning. Movias medarbejdere er til stede ved driftsstart
for at overvåge, at kørslerne udføres som aftalt.

9. Evaluering og stillingtagen til kommende udbud. Movia evaluerer kørslerne
i samarbejde med kommunens medarbejdere, og kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal igangsættes et nyt udbud, når det igangværende
udløber.

Figur 11 - Tidslinje
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Oversigt over opgavefordeling
KOMMUNE/REGION
Forberedelser

MOVIA

Stillingtagen til flextrafik-løsning. Rådgivning og bistand fra Movia.
Afdækning af kørslen som den
ser ud i dag.

Bistand og vejledning.

Registrering af adgangsforhold i
Afgøre hvilke specialkørsler, der IT-systemet til brug for information
skal varetages af Movia.
til chaufførerne.
Kortlægning af specielle indgangsforhold mv.

Registrering af afdelinger, EANnumre mv.

Oprettelse af kontoplan for de
ordninger/afdelinger, der skal
kunne konteres på.

Sikring af overholdelse af KLgrupperingerne.
Undervisning af personalet.

Overblik over hvilket personale
der skal oplæres i bestilling af
kørsel i web-modul.

Daglig betjening af borgere

Orientering af lokale operatører
om skift til Movias flextrafik.
Bestilling af kørsel i web-modul.
Håndtering af klager over valgt
serviceniveau og visitation.

Udbud af kørsel og indgåelse af
kontrakt med operatører.

Assistance ved nedbrud, spørgsmål mv.
Daglig overvågning af trafikken og
assistance til chauffører.
Håndtering af driftsrelaterede henvendelser fra borgere – f.eks. vedrørende forsinkede vogne, klager
over kørsel mv.

Afregning/opfølgning

Betaling til Movia for udført kørsel.

Fakturering af kommunen/regionen med specifikation af udført
kørsel, typer af kørsel, borgere der
Opfølgning på: kørsel, erfaringer er blevet kørt mv.
fra visiteringspersonale, ansatte
på f.eks. plejehjem og borgere, Betaling til operatører for udført
samarbejdet med Movia mv.
kørsel.
Optimering af IT-system med henblik på optimal udnyttelse af vogne
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og koordinering af kørsel og dermed forventet lavere udgifter for
kommunen.
Opfølgning på kørsel, erfaringer
fra visiteringspersonale, ansatte
på f.eks. plejehjem og borgere,
samarbejdet med flextrafik mv.
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Omkostninger
Kommuners og regioners betaling for flextrafik er opdelt i en betaling for kørsel og
et bidrag til andre driftsudgifter. Betaling for kørsel opdeles yderligere i en pris for
variabel kørsel og en for rutekørsel.

Betaling for variabel kørsel
Betaling for variabel kørsel og hvor meget en kommune/region kan spare ved at
indgå et samarbejde med Movia afhænger af mange faktorer:








Hvor mange borgere, der har behov for kørsel på en given måned.
Hvilke krav de har til vogntypen (liftbil f.eks.).
Hvilken service de skal tilbydes og visitationspraksis i kommunen/regionen.
Hvor gode koordineringsmulighederne er i den enkelte kommune. Hvis der
er et stort sygehus i nærheden, genererer det f.eks. ofte en masse kørsel til
og fra området og dermed øges potentialet for samkørsel.
Hvilket tidspunkt på dagen borgerne skal køres. Om det er tidspunkter, hvor
der er meget eller lidt kørsel at koordinere med.
Prisen på vogne efter udbud og konkurrencesituationen i området.

Generelt kan man sige, at jo flere kørsler, der kan koordineres, jo mere positiv indvirkning kan det have på udgifterne til kørslen. Ligeledes bidrager en øget koordinering af kørslen til et bedre og mere systematiseret overblik. Det systematiske overblik er vigtigt for kommunernes vurdering af kørselsomfanget og kan indgå som
grundlag for at kvalificere tilrettelæggelsen af den kommunale visitationspraksis.
Visitationspraksis i kommunerne har stor betydning for kommunens udgifter, hvilket
Deloitte konkluderede i januar 2012 i en rapport udarbejdet for Finansministeriet
med titlen ”Kortlægning og analyse af befordringsordninger”. I rapporten står: ”Et
højt ressourceforbrug kan ses som et udtryk for, at man har valgt at prioritere og
dedikere ressourcer til visitationsprocessen – og dette synes klart at medvirke til at
begrænse aktiviteten og dermed begrænse de direkte udgifter”. Rapporten konkluderer også, at der er store forskelle i kommunernes fortolkning af de eksisterende
regler i lovgivningen, det besluttede serviceniveau og ikke mindst i den konkrete visitationspraksis.

Betaling for rutekørsel
Betaling for rutekørsel afhænger ligesom betaling for variabel kørsel af mange faktorer:
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Hvilke krav de har til vogntypen (hjælpemidler).
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Hvilken service de skal tilbydes og visitationspraksis i kommunen/regionen.
Prisen på vogne efter udbud og konkurrencesituationen i området.

Bidraget til andre driftsudgifter
Movia opkræver kommunerne og regionerne et bidrag til andre driftsudgifter for at
varetage driften bag kørslerne. Bidraget dækker Movias samlede omkostninger til
at drive flextrafik-området. Der er forskel på, hvor meget de forskellige ordninger i
flextrafik koster at drive, og der opkræves derfor forskellige beløb for de forskellige
ordninger.
Ordning

Realiseret bidrag til andre driftsudgifter (kr.) pr. passager i 2018

Flexhandicap

42,50

Flexkommune

26,60

Flexpatient

26,60

Flextur

38,70

Flexrute

2,60

Bidraget dækker udgifter til funktioner, som kommunen/regionen ikke længere
selv skal afsætte ressourcer til, hvis den vælger at lade Movia varetage kørslerne.

Bidrag til andre driftsudgifter ved variabel kørsel
Bidraget til variabel kørsel dækker over projektledelse, IT-planlægningssystemet
Planet, 24 timers trafikstyring alle ugens dage hele året rundt, support til bestillings-modtagere, udbud, afregning, ledelsesinformation og løbende udvikling af
koncept og IT-system.
Kommunen får hver måned tilsendt en kommunerapport, der kan bruges som ledelsesinformation. En række bilag med oplysninger om bestilte/udførte kørsler bliver
sendt sammen med fakturaen. Kommunen kan vælge at udføre controlling på disse
oplysninger og skal i så fald afsætte ressourcer til dette.
Der er derudover enkelte administrative opgaver, som kommunen/regionen selv skal
varetage, hvis den vælger Movias flextrafik. For den variable kørsel gælder det visitation og bestilling af kørsler i Movias bestillingssystem.
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Figur 12 – Bidrag til andre driftsudgifter

Bidrag til andre driftsudgifter ved rutekørsel
Bidraget til rutekørsel dækker udbud, daglig driftsopfølgning, afregning og projektledelse.
Bidraget beregnes ud fra et af Movia fastsat årsbudget. Budgetbeløbet fordeles på
de borgere, som er tilknyttet kørselsordningen i flexrute. Fordelingen er således et
månedsbeløb som beregnes ud fra den enkelte borgers andel af kørslen.
Der er enkelte administrative opgaver, som kommunen selv skal varetage i forhold
til rutekørsler. Det drejer sig for de enkelte institutioner og skoler om følgende opgaver: samarbejde med operatørerne om løsning af kørselsopgaven, indberetning af
til-og frameldinger af borgere til kørelister og indberetning af feriekørsel. Desuden
skal institutioner og skoler indgå i dialog omkring kørselsklager samt deltage i samarbejdsmøder mellem institution/skole og operatør.
Derudover skal kommunen forestå visitation og afgivelse af betalingstilsagn samt
selve betalingen til Movia.
Operatøren tager sig af opgaver, der dermed er indeholdt i timepriserne. Det drejer
sig om ruteplanlægning, driftsovervågning, call-center (daglig kontakt med borgerne
vedrørende ændringer i kørslen osv.) mv.

40

Movia,

Rammerne for flextrafik
Lovgrundlag, regler og kontrol
Lov om trafikselskaber §5 stk. 1,4

Lov om trafikselskaber §5 stk. 6

Trafikselskabet skal varetage den individuelle han- Trafikselskabet kan, efter aftale med kommudicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.
nen/regionen, varetage opgaver vedrørende
transport, som kommunen/regionen skal varetage efter anden lovgivning.
Det betyder, at det kun er Movia, der kan varetage Det betyder, at kommunen eller regionen kan
handicapkørselsordningen på Sjælland og Lol- vælge at lade Movia varetage kørslerne. Disse
land/Falster og Møn.
omfatter typisk kørsel til læge, speciallæge, dagcenter og genoptræning osv. i kommunerne, og
befordring af siddende patienter til og fra behandling eller undersøgelse i regionen.
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Tilladelsestyper
Operatører med følgende tilladelser kan køre for Movia:
1. Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport:
Denne tilladelse trådte i kraft 1. januar 2018 og erstatter det der tidligere hed henholdsvis, OST-tilladelse (Offentlig Service Trafik), Taxi-tilladelse og tilladelse limousinekørsel. Denne tilladelse udstedes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Tilladelsen giver ret til erhvervsmæssig persontransport og gælder for udførelse af

dette med en dansk indregistreret bil, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, inklusive chaufføren. En tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, jf. taxilovens § 3, kan anvendes til:
1) Kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører i medfør af lov.
2) Limousinekørsel, hvorved forstås repræsentationskørsel og lignende kørsel i
a) biler, der er specialbyggede limousiner.
b) biler, hvis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger kr.
500.000.
3) Taxikørsel, hvorved forstås kørsel, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2.
Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan tillade, at en bil, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, anvendes til limousinekørsel, hvis bilen i kraft
af sin indretning, udstyr eller historiske værdi besidder en særlig attraktionsværdi som limousine.
2. Bus-tilladelse.
En bus-tilladelse er en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til
busloven, som kun omfatter motorkøretøjer indrettet til befordring af flere end 9
personer, føreren medregnet.

Tilsyn med tilladelser
Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er tilsynsmyndighed.

Miljøforhold
Det er Movias ønske, at kørslerne i enhver henseende gennemføres på den miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde.
Operatørerne forpligtiger sig til i hele kontraktperioden at medvirke til at værne om
natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag.
I forbindelse med udførelsen af opgaverne i flextrafik skal operatøren gennem sin
adfærd løbende og vedvarende på god og forsvarlig måde søge at forebygge og bekæmpe forurening af miljøet, herunder vand, jord og undergrund samt bekæmpe og
nedsætte vibrations-og støjulemper.
De af myndighederne seneste regler om energi- og miljøkrav til taxier m.m. skal til
enhver tid som minimum være opfyldt uanset tilladelsestypen.
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Alle dieselvogne skal fra kontraktstart være udstyret med partikelfilter. Operatørerne skal ved tilbudsgivning oplyse køretøjets energiklasse, første registreringsdato og brændstofforbruget, som angivet på registreringsattesten.
Operatøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden. Movia kan anmode operatørerne om at indsende oplysningerne og kortlægning af miljøforholdene indgår i Movias udarbejdelse af miljøregnskab.
Operatøren er forpligtet til at kunne indsende følgende oplysninger:
 Hvor mange km operatørens køretøjer hver især har kørt hver måned.
 Type og mængden af brændstoffet operatørens køretøjer hver især har anvendt
hver måned
 Hvad gennemsnitsforbruget har været de enkelte måneder og totalt set i kontraktperioden
 En kopi af køretøjernes registreringsattest
 Kopi af gældende overenskomst for firmaet

Movia stiller desuden krav til bilernes alder. De lave vogne må maksimalt være 6 år
gamle – el- og brintbiler dog 8 år. Liftbiler må maksimalt være 8 år gamle.

Samfundsansvar/CSR
Movia har besluttet en CSR-politik (Corporate Social Responsibility), som skal overholdes, når der indkøbes trafik. Movias CSR politik tager udgangspunkt i principperne i FN’s Global Compact. Global Compact bygger på principper, som er baseret
på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Operatørerne forpligter sig
til i det daglige arbejde at efterleve, fremme og støtte hovedprincipperne i FN’s Global Compact ved, at: støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder, sikre at der ikke medvirkes til krænkelser af menneskerettighederne, opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv
forhandling, støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold, støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier, modarbejde alle former for korruption herunder afpresning og bestikkelse.
I Movias CSR politik fremgår derudover, at der vil være tilfælde, hvor en operatør ikke
kan overholde rammerne i Movias CSR-politik på grund af leverandørens manglende
dokumentation i egen leverandørkæde. Det vil i disse tilfælde være acceptabelt at
handle med leverandøren, så længe leverandøren garanterer, at alle gældende nationale love og aftaler til enhver tid overholdes.
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Arbejdsmiljø og –vilkår
Movia arbejder målrettet og systematisk på løbende at forbedre arbejdsmiljøet. Der
stilles krav til arbejdsmiljøet, og operatører anmodes om nøje at beskrive, hvad der
gøres for et godt arbejdsmiljø på udvalgte områder. I forbindelse med anmodning
om prækvalifikation skal operatørerne indsende en tro- og love-erklæring indeholdende oplysninger om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt.
Operatøren forpligter sig til, at der er opbygget et system, der fører tilsyn med arbejdsmiljøet og løbende arbejder for at forbedre arbejdsmiljøforholdene.
Operatøren skal sikre, at de ansatte hos operatøren og operatørens eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn, herunder
særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end
dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst
indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område.
For taxaområdet gælder, at de ansattes løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og
andre arbejdsvilkår, ikke må være mindre gunstige end de vilkår, som følger af en af
følgende kollektive overenskomster:
 Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2018 – 2021 mellem 3F
Fagligt Fælles Forbund og ATAX Arbejdsgiverforeningen for indehavere af
tilladelser til taxa, limousiner, sygehustransport, offentlig service trafik og
buskørsel.
 ATD Taxikørsel 2017 – 2020 mellem 3F Fagligt Fælles Forbund og Arbejdsgiverforeningen for taxivognmænd i Danmark
 Overenskomst 2017-2020 mellem Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforening
 Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbud
 Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst I (ATD) og
3F Fagligt Fælles Forbund
 Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (ATV) og
3F Fagligt Fælles Forbund.

Stikprøvekontrol med overenskomstvilkår i flextrafik
Der er i 2017 besluttet af Movias bestyrelse, at der indføres kontrol med operatører,
som har kontrakt med Movia om udførsel af flextrafik, og som har mere end en vogn
tilknyttet. Det sker for at øge kontrollen med, at overenskomstvilkår i Movias flextrafik-kontrakter overholdes.
Der foretages 20 stikprøver årligt. De operatører der bliver udtaget til stikprøvekontrol, de bliver bedt om at indsende relevant dokumentation for løn- og arbejdsvilkår
samt dokumentation for den overenskomst, som benyttes.
Movia samarbejder med relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i et
kontrolpanel. Dette panel får forelagt de indsendte dokumenter, hvor oplysninger
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om kunder og chauffører er anonymiseret. Operatøren er kendt i dokumenterne. På
baggrund af det indsendte materiale skal kontrolpanelet sammen med Movia vurdere om overenskomsterne er overholdt eller ej.
Vurderes det, at overenskomsten ikke er overholdt, anmoder Movia operatøren om
en redegørelse. Samtidig sendes sdagen til den tilladelsesudstedende myndighed,
som kontrakterne også foreskriver i dag. Såfremt redegørelsen fra operatøren ikke
er tilfredsstillende sender Movia et opsigelsesvarsel til operatøren. Såfremt fristen
for opretning af forholdene overskrides, opsiges kontrakten med den pågældende
operatør.

Korruptionsbekæmpelse
Operatørerne skal give en tro- og love-erklæring, hvori det bl.a. oplyses, at operatørerne ikke er dømt for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig og hvidvaskning af penge.

Visiteringsgrundlag
Kommunerne
KL har udarbejdet en oversigt over alle de love, man kan visitere ud fra og inddelt
dem i 18 grupperinger:
1. Lægekørsel
2. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus og træning efter serviceloven
3. Individuel handicapkørsel
4. Skolekørsel – morgen/eftermiddag (flextrafik)
5. Anden kørsel relateret til skole
6. Skolekørsel – ”brækket ben” (flextrafik)
7. Specialundervisning for børn
8. Specialundervisning for unge/voksne
9. Integration
10. Socialområdet – Børn og unge med handicap
11. Socialområdet – Udsatte børn og unge
12. Socialområdet – Voksne med handicap
13. Paragrafkørsel
14. Varigt nedsat funktionsevne
15. Kørsel af ældre til dagcenter mv.
16. Hjælpemidler og forbrugsgoder
17. Beskæftigelse og aktivering for ikke-forsikrede
18. Anden kørsel
I forbindelse med Movias varetagelse af kørsel placeres alle kommuners kørsler i
disse grupperinger.
Regionerne
Regionerne visiterer til flextrafik ud fra Sygehuslovens § 6, som omhandler kørsel
med patienter til sygehuse.
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Eksterne samarbejdspartnere
Mange interesseorganisationer har en naturlig interesse i, hvordan Movia udfører
kørselsopgaverne. Gennem dialog mellem organisationerne og Movia skabes mulighed for at afklare misforståelser, få klarhed over uhensigtsmæssigheder og drøfte
ønsker fra organisationernes side.
Movia har etableret et tilgængelighedsforum i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Faglige seniorer og Ældresagen. Movias Tilgængelighedsforum behandler ud over tilgængeligheden til busserne og Movias hjemmeside m.m. spørgsmål om handicapkørselsordningen og flextur. De dele af flextrafikken som vedrører
kørslen vil også kunne behandles, mens kommunale/regionale sager i form af visitation o.l. i sagens natur ikke kan behandles. Det kan som eksempel nævnes, at:

 Danske Handicaporganisationer har været meget aktive i både udformningen af
spørgsmålene til kundeundersøgelsen og i tolkningen af svarene.
 Movia deltager på samme måde gerne i kommuners og regioners samarbejde
med ældreråd, handicapråd m.fl. i det omfang kommuner og regioner ønsker det.

Kurser for chauffører og andet personale
Alle chauffører, der vil køre for Movias flextrafik, skal gennemgå kursusforløb i befordring af bevægelseshæmmede (BAB-kurser). Forudsætningen for at deltage i
disse kurser er, at kursusdeltageren skal kunne dansk på niveau 2. Kursusudbyderen skal sikre dette.
Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den
aftalte kørsel for Movia, før de har gennemgået og bestået grunduddannelsen, som
består af følgende moduler:
 Modul 1 ”Introduktion til offentlig service trafik”
 Modul 2 ”Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer”
 Modul 3 ”Befordring af fysisk handicappede passagerer”
 Modul 4 ”Ajourføring af offentlig service trafik” (hvert femte år).
Alle modulerne bliver afsluttet med en branchecertificeret skriftlig prøve samt en
praktisk prøve ved modul 3.
Figur 13 – Kurser
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Operatøren skal ligeledes sørge for, at vagtpersonale og administrativt personale,
der har med kørslens afvikling at gøre, gennemgår modul 1 og 2.
Det er operatørens ansvar, at chaufførerne kan anvende trappemaskinen, liften og
fastspænde kunder, autostole og kørestole på forsvarlig måde, inden chaufførerne
sættes til selvstændig tjeneste. Det er ligeledes operatørens ansvar, at chaufførerne
kender reglerne for transport af bevægelseshæmmede m.m.
Operatøren skal sikre, at alle chauffører er bekendt med de til enhver tid gældende
regler for de forskellige kørselsformer, der findes i flextrafik.
Det er ligeledes operatørens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det
foreskrevne tekniske udstyr, at de har det nødvendige geografiske kendskab og er
udstyret med de nødvendige elektroniske vejkort. Vejledningsmateriale, udarbejdet
af Movia til brug for chaufføren, skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne.
Man kan læse mere om chaufføruddannelserne på efteruddannelse.dk
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En ny forretningsmodel for flexkommune og flexrute
Flexkommune og flexrute har traditionelt været håndteret i to forskellige udbud.
Flexkommune har været udbudt som variabel kørsel i én stor rammeaftale for al den
kørsel, som Movia har i kommuner og regioner, mens flexrute udbydes på institutionsniveau. Det betyder, at flexrute er meget detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet, mens den i flexkommune udbudte variable kørsel alene indeholder generelle
krav til chauffører, materiel m.v. Udbuddet i flexrute placerer ansvaret for institutionens visiterede kørsel hos operatøren, mens den visiterede kørsel i flexkommune
placeres i trafikselskabet, da ingen operatører vinder én bestemt opgave.
Denne model har fungeret godt, og opdelingen af kommunernes visiterede kørsler i
henholdsvis flexrute og flexkommune er sket i samarbejde med kommunerne forud
for udbuddet.

Udviklingen af en ny forretningsmodel
Movia har siden 2007 gennemført udbud og indgået kontrakter med operatører i
ovennævnte model. Modellen vurderes at give fornuftige udbudsresultater, men
samtidig har Movia konstateret, at der i nogle kommuner er både flere kørselsopgaver og et større ønske om at have mere medindflydelse på kørselsindkøb og kørselsafvikling.
For at imødekomme ønsket om, at Movia kan varetage mere af de kommunale kørsler, og at kommunerne har mere medindflydelse på kørselsopgaven, har Movia udviklet en ny forretningsmodel med hensyn til den visiterede kørsel.
Kommunerne ønsker at kunne optimere kørsler løbende og at få flere frihedsgrader
i forhold til kørslen, når den først er udbudt. Men samtidig ønsker kommunerne også
sikkerhed for, at deres borgere oplever høj kvalitet i kørslerne.
De to metoder der anvendes i dag – flexkommune og flexrute – placerer sig i hver
sin ende af skalaen imellem total fleksible muligheder for at ændre på kørslerne i
kontraktperioden til ingen fleksibilitet og meget faste rammer.
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Figur 14 – Flexkommune og flexrute i den nye forretningsmodel

Nogle kommuner oplever det som problematisk, at fleksibiliteten er for lille i
flexrute, når der sker ændringer i kørslerne efter udbuddet, og i flexkommune oplever nogle kommuner det som et problem, at den store fleksibilitet sker på bekostning af at kunne vælge fast chauffør eller operatør til bestemte kørselsopgaver.
Den nye forretningsmodel tager derfor udgangspunkt i at bygge bro mellem flexrute
og flexkommune, så de kvaliteter, som begge kørselsordninger indeholder, fastholdes, samtidig med at kommunernes ønske om fleksibilitet indarbejdes i de fremtidige metoder.
For at en ny forretningsmodel, som bygger på nye metoder, skal give de ønskede
resultater, skal kommunerne træffe afgørende valg i forhold de serviceniveauer,
som kørselsplanlægningen skal ske efter, og kommunen skal deltage mere aktivt i
kørselsplanlægningen og bestilling af kørsler.
Endvidere skal kommunen beslutte, om kommunens kørselsbehov skal anskues ud
fra, at det er dagtilbuddene, der har nogle kørselsbehov, eller om det er kommunen,
som har et samlet kørselsbehov. Et metodeskifte i trafikselskabet skal altså følges
med et metodeskifte i kommunens tilgang til den visiterede kørsel.
Optimering og fleksibilitet skal bygges ind i både udbud, kørselsplanlægning og i
selve kommunens tilgang til den visiterede kørsel.
Kommunen skal være opmærksom på, at mange af de bindinger, der i dag opleves i
kørslen, skyldes de krav, som kommunen stiller til kørslen. Hvis en kommune ønsker
en fast operatør til hver institution, så begrænser det fleksibiliteten både på den
enkelte institution men også i forhold til optimering af den samlede kørselsopgave i
kommunen.
Derfor foreslår Movia, at kommunen overvejer et metodeskifte med hensyn til
flexrute-kørslerne, hvor der i stedet tages udgangspunkt i den enkelte borgers kørselsbehov og ikke i institutionens kørselsbehov. Det betyder, at ruterne fremover
ikke planlægges isoleret institution for institution, men derimod ud fra hvor borgerne
bor, og hvor de skal hen.
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Dermed kan borgere til forskellige institutioner – hvis deres særlige behov tillader
det – planlægges på samme rute, så ruterne kan planlægges så optimalt som muligt. Det vil i mange tilfælde have den konsekvens, at de enkelte institutioner får flere
forskellige operatører, da kørsel af borgere til og fra institutionerne sker ud fra kommunens samlede kørselsbehov og ikke ud fra den enkelte institutions kørselsbehov.

Flexrute-kørselsplanlægning i den nye forretningsmodel
Flexkommune planlægges i Movias it-system, som håndterer ca. 2 mio. passagerer
om året i Movias område.
IT-systemet vælger den vogn som passer til den opgave der bestilles af kommunerne.
Ved flexrute-kørslerne er der tilknyttet én operatør til de udbudte enheder. Det er
operatøren, der forestår kørselsplanlægningen ud fra de beskrivelser af de enkelte
borgeres kørsel, som enhederne har udarbejdet.
Den nye forretningsmodel kræver, at der laves en model for, hvordan kørslen planlægges. Skal operatøren fortsat planlægge kørslen, så taler det for, at en eller et
begrænset antal operatører vinder kommunens kørsel. Ønsker kommunen selv at
optimere, så skal kommunen selv planlægge kørslen på tværs af enheder eksempelvis på et kommunalt kørselskontor.
Alternativt kan man forestille sig forskellige styringsmix mellem kommunen og trafikselskabet eller mellem kommunen og operatøren. Den variable kørsel kan indgå
som buffer både med hensyn til at planlægge variable kørsler ind på rutekørslerne
men også til at finde alternative løsninger i den variable kørsel på rutekørsler, der
ikke passer ind i de optimalt planlagte ruter.
Den styring, som kommunen vælger, vil have stor indflydelse på den måde, hvorpå
vognene via udbud indkøbes. Vælger en kommune selv at overtage styringen, så vil
trafikselskabet primært købe garantivogne ind, men hvis kommunen ønsker, at operatøren fortsat planlægger, eller det sker i et styringsmix mellem kommunen og operatøren, så skal der indkøbes garantivogne men også planlægning hos operatøren.
Der er altså en stærk forbindelse mellem de valg, som træffes i kommunen omkring
kørselsplanlægningen, og det udbud der skal beskrives af trafikselskabet.
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Kommunebus
Kommunebus er designet til at understøtte planlægning på tværs af traditionelt adskilte ordninger. Det kan f.eks. være, at mindre busser, der kører skolekørsel om
morgenen og eftermiddagen og ældrekørsel midt på dagen. De kan potentielt også
erstatte store 12 meter busser på ordinære busruter i aften- eller weekendtimer,
hvor passagertallet er begrænset. Eller det kan være hensigtsmæssigt at erstatte
minibussen med en lille bil fra flextrafik til ture med få personer.
Mere effektiv og fleksibel udnyttelse af den enkelte vogn nedbringer kommunens
udgifter og er samtidig mere miljøvenligt.
Kommunebus skræddersys i hvert enkelt tilfælde til kommunens ønsker og behov.
Kommunen finder i samarbejde med Movias medarbejdere ud af, hvilke kørsler der
skal indgå i ordningen, hvilke serviceniveauer der skal køres med, og hvilke vogne
der skal bruges for at løse opgaven. Kommunen fastsætter kravene til kommunebussen, og Movia yder faglig rådgivning om, hvilke forhold det er værd at være opmærksom på.
Figur 15 – Anvendelse af kommunebus i løbet af en dag
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Movias trafikplan 2016
Kommunerne og regionerne på Sjælland bruger hvert år knap 3 milliarder kr. på at
skabe effektiv og sammenhængende kollektiv transport i busser, lokalbaner og
flextrafik på hele Sjælland. Movias opgave som kommunalt/regionalt selskab er at
bidrage til, at der skabes sammenhæng og dermed maksimal samfundsmæssig
værdi af investeringen. Derfor skal Movia også mindst hvert fjerde år i henhold til
trafikselskabsloven udarbejde en trafikplan med forslag til et strategisk net med tilhørende flerårigt budget.
Trafikplan 2016 er blevet til i samarbejde med kommunerne og regionerne på Sjælland. Planen opstiller målsætninger for udviklingen i den kollektive transport de
kommende år – i by og på land.
Trafikplan 2016 blev godkendt af Movias bestyrelse 23. februar 2017. Målet i Trafikplan 2016 er, at flextrafik i 2020 skal være et attraktivt valg som den behovsstyrede,
individuelle kørsel i kommuner og regioner.

Mobilitetsplan 2020
Movia erstatter Trafikplan 2016 med Mobilitetsplan 2020. Mobilitetsplanen skal
skabe bedre sammenhæng i planlægningen af den kollektive mobilitet på Sjælland
og vise de 2,6 millioner borgere og mange virksomheder, hvordan kollektiv mobilitet
skaber værdi lokalt og regionalt.
Movias Mobilitetsplan vil rumme et strategisk net (de 100 største buslinjer og lokaltogsstrækninger) med flerårigt tilhørende budget, som trafikselskabsloven foreskriver, suppleret med et helhedsorienteret syn på mobilitet, kollektiv transport, miljø,
klima, kunder og innovation.
Mobilitetsplanen er sendt i høring i efteråret 2019 og forventes godkendt i Movias
bestyrelse medio 2020.
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