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Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmødet 4. maj 2022

Deltagere, tid og sted: 

Mødet blev afholdt onsdag 4. maj 2022 kl. 09.30-12.30.

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Gert Jørgensen, Yildiz Akdogan, Kenneth Gøtterup, Bent Hansen, Simon 
Hansen, Felex Pedersen og Ole Vive. Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten Jensen. 

Der forelå afbud fra Christoffer Buster Reinhardt. Hans suppleant Magnus von Dreiager deltog i hans sted. 

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr, kst. kommunikationsdirektør Kim Gjedsted, ressourcedi-
rektør Eskil Thuesen, plandirektør Per Gellert og direktionskonsulent Thomas Dethlefsen. 

Endvidere deltog Movias økonomichef Linda Drengsgaard ved behandlingen af pkt. 6 (Valg af revisionsselskab) 
og kontraktchef Jeppe Gaard deltog ved behandlingen af pkt. 9 (status på udbud mv.). 



Side 2 / 5

Trafikselskabet Movia

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
  

2. Meddelelser fra formanden   

3. Meddelelser fra direktionen      

4. Godkendelse af forudsætninger for Budget 2023

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen godkender nedenstående budgetforudsætninger som grundlag for udarbejdelse af forslag 
til Budget 2023 til 1. behandling:

Budgetforudsætninger i forhold til indtægter:

 I 2023 forudsættes 98 pct. af indtægterne genetableret efter COVID-19 i 2023 svarende til et indtægtstab 
på 37 mio. kr. 

Budgetforudsætninger vedrørende ’andre driftsudgifter’:

 I henhold til den økonomiske politik reduceres budgettet for ’andre driftsudgifter for bus og bane’ (eksklu-
siv udgifter til rejsekort) med 2 pct., og der afsættes herudover 0,9 pct. af budgettet til omstillingspuljen.

 Budgetrammen til andre driftsudgifter for flextrafikområdet øges med 1 mio. kr. til øget kontrol med over-
holdelse af overenskomster på området i Budget 2023 og frem.

 Budgetrammen til andre driftsudgifter for flextrafikområdet øges med 1 mio. kr. til optimering af håndte-
ring af drift med knap vognkapacitet i Budget 2023 og 2024.

Budgetforudsætninger vedrørende indeksregulering af ’andre driftsudgifter’

 Andre driftsudgifter for bus og bane fremskrives med KL’s seneste offentliggjorte satser for pris- og løn-
udvikling (PL) fra foråret 2022. KL forventer pt. en pris- og lønudvikling på 2,7 pct. i 2023. 

 Budgettet til andre driftsudgifter for flextrafik indeksreguleres med KLs senest offentliggjorte satser for 
pris- og lønudvikling fra foråret 2022.

 Såfremt KL hæver forventningen for PL i 2023 væsentligt efter udarbejdelse af Budget 2023 til førstebe-
handling og inden udarbejdelse af andenbehandlingsbudgettet, benyttes KL’s opdaterede PL-sats fra ef-
teråret 2022 til andenbehandlingsbudgettet.

Det indstilles, at bestyrelsen endvidere godkender, at:

 Udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af countdown-moduler på stoppesteder finansieres ’as a 
service’ fra og med 2023 ved, at kommuner/regioner betaler et årligt beløb i en aftaleperiode på 10 år, jf. 
beskrivelsen i bilag 4.1
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 Målsætningen om en gennemsnitlig likviditet, målt over 360 dage, på 150 mio. kr. suspenderes i 2023 
som følge af et højere omkostningsindeks i 2022 end budgetteret samt et tidsmæssigt efterslæb i udbe-
taling af statskompensation for reducerede indtægter som følge af COVID-19.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. Godkendelse af mandat til udarbejdelse af forslag til Takst 2023. LUKKET PUNKT

6. Valg af revisionsselskab for regnskabsårene 2022 – 2025. LUKKET PUNKT                

7. DOBBELTLUKKET PUNKT           

8. Godkendelse af udvidelse af forsøg vedrørende cykelmedtagning. LUKKET 
PUNKT

                   

9. Godkendelse af forslag til bl.a. indfasning af økonomiske egnethedskrav i Movias ud-
bud samt orientering om status på udbud. LUKKET PUNKT

10. Godkendelse af afvikling af elektriske ure ved busterminaler o.lign.

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender, at Movia afvikler sit driftsansvar for elektriske ure opsat ved trafikale knudepunk-
ter, busterminaler og lignende.

 Movia retter henvendelse til berørte kommuner og tilbyder, at kommunerne frit kan overtage ejerskab og 
driftsansvar for urene. 

Konklusion:

Tiltrådt.

11. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i Rejsekort & Rejseplan A/S. LUK-
KET PUNKT

12. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i Lokaltog A/S. LUKKET PUNKT

13. Godkendelse af mandat til ordinær generalforsamling i foreningen Trafikselskaberne i    
Danmark (TiD). LUKKET PUNKT
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14. Orientering om håndteringen af kundeklager i flextrafik

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

 Tager orienteringen om håndteringen af kundeklager i flextrafik til efterretning. 

Konklusion:

Tiltrådt.

15. Orientering om afvikling af busdrift og kundeinformation under Tour de France i Køben-
havn og Sjælland

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen tager orienteringen om Movias afvikling af busdrift og kundeinformation under Tour de France til 
efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

16. Orientering om Movias it-projektportefølje 1. kvartal 2022  

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektportefølje til efterretning. 

Konklusion:

Tiltrådt.

17. Orientering om status for Movias klima- og miljøindsats

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen tager orientering om status for Movias klima- og miljøindsats til efterretning.
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Konklusion:

Tiltrådt.

18. Evt. 

Mødet sluttede kl. 12.00


