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Bestyrelsen
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04 Afgivelse af Årsrapport 2022 til revision

Indstilling:

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender anvendt regnskabspraksis for 2022

 Bestyrelsen godkender, at Movias udkast til Årsrapport 2022 overdrages til Deloitte til revisions-
behandling.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Anvendt regnskabspraksis
Sammen med den nye revision Deloitte er anvendt regnskabspraksis gennemgået og der foreslås 
nogle præciseringer. 

Ud over sproglige ændringer og præciseringer, foreslås følgende ændring vedtaget:

Statskompensation for mindreindtægter og ekstraudgifter sfa. Covid indregnes i regnskabet som op-
gjort i aktstykker korrigeret med den mellem Trafikselskaberne i Danmark aftalte fordeling. Det skyl-
des, at statskompensationen ikke dækker hele Covid-regningen i 2022.

Anvendt regnskabspraksis med ændringsmarkering er vedlagt som bilag 2.

Årsrapport 2022
Udkast til Årsrapport 2022 indstilles overdraget til revisionen på bestyrelsesmødet 10. marts 2022, 
hvor årsrapporten også fremlægges til bestyrelsens godkendelse, jf. dagsordenens punkt 6.

Movias økonomimodel indebærer, at Movia afholder udgifterne til drift på forretningsområderne bus, 
lokalbane og flextrafik. Finansiering kommer dels fra passagerindtægter og statskompensation og dels 
fra tilskud fra kommuner og regioner. For bus- og lokalbanedrift afregnes tilskud fra kommuner og 
regioner á conto månedsvis baseret på årets budget, og for flextrafik afregnes løbende på månedsba-
sis efter realiseret forbrug. 

Ved årsregnskabet opgøres forskellen mellem kommunernes og regionernes betalinger og det realise-
rede tilskudsbehov, hvilket betyder, at kommuner og regioner skal betale eller have refunderet forskel-
len. Kommuner og regioner skal indbetale efterreguleringen til Movia i januar 2024.
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2022 har været præget af store økonomiske udsving, herunder historisk høje prisstigninger på driv-
midler og store rentestigninger. Som den øvrige kollektive transport er Movia påvirket heraf gennem 
markant stigende operatørudgifter. I kølvandet på Covid og de afledte samfundsrestriktioner har der 
været et efterslæb i forhold til at få passagerne tilbage i busser og baner.

Regnskab 2022 viser et tilskudsbehov fra kommuner og regioner til Movia på i alt 3.635 mio. kr. mod 
et budgetteret tilskudsbehov på 3.134 mio. kr., hvilket er 502 mio. kr. højere end budget. Afvigelsen 
skyldes hovedsageligt højere operatøromkostninger som følge af prisudvikling i de indeks, der regule-
rer kontraktbetalingerne. Det er dog også et resultat af færre indtægter i kølvandet på Covid. Den 
samlede Covid-regning er opgjort til 210 mio. kr., heraf er 198 mio. kr. mindreindtægter. Der er ydet 
delvis statskompensation på 111 mio. kr., hvilket efterlader en udækket andel på 99 mio. kr. En del af 
det forøgede tilskudsbehov er indbetalt i løbet af 2022, hvorfor den samlede efterregulering udgør 201 
mio. kr. 

Tabel 1 Movias regnskab 2022 (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
     Pct.
Passagerindtægter -1.417.621 -1.733.330 -1.696.200 37.130 -2,1
Operatørudgifter 4.344.148 4.370.946 4.825.119 454.174 10,4
Andre driftsudgifter 613.561 622.842 578.724 -44.119 -7,1
Pensioner 27.365 29.337 28.867 -470 -1,6
Finansielle poster 10.052 15.300 9.991 -5.309 -34,7
Særlige poster
' - Statskompensation1) -463.957 -171.589 -111.153 60.436 -35,2
Tilskudsbehov efter statskompensation 3.113.549 3.133.507 3.635.348 501.842 16,0
Faktureret -3.024.107 -3.133.507 -3.434.017 -300.510 9,6
Resultat før efterregulering 89.442 0 201.332 201.332 -
Efterregulering -89.442 0 -201.332 -201.332 -
Resultat 0 0 0 0 -

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
Anm.: Regnskabsopgørelsen med opdeling på bus, flex, bane og fællesudgifter findes i Error! Reference source not found. i 
afsnit 3 Årsregnskab 2022.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning

Passagerindtægterne i regnskab 2022 er 37 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2022, svarerende til 
et indtægtsfald på 2 pct. Det skyldes hovedsageligt lavere aktivitet i samfundet i starten af året som 
følge af Covid, som har medført et passagerfald på 3,5 pct. i forhold til budgettet og en senere tilbage-
venden til busserne end budgetteret. I budget 2022 var der for busserne budgetteret med et passager-
indeks på 85 i starten af året stigende til indeks 90 ved udgangen af året. Særligt i starten af året var 
der pga. nedlukning af samfundet færre passagerer, hvilket betød at passagerindekset i januar var på 
72 pct. Passagerindekset steg gradvist efter nedlukningen i starten af året og var i juli og august over 
90, men det har i årets sidste 4 måneder ligget mellem indeks 86 og 88. For banerne var der budgette-
ret med et gennemsnitligt passagerindeks på 96, mens det realiserede passagerindeks har været på 
92. Som for busserne var det særligt under nedlukningen i starten af året at der var færre passagerer. 
Indtægtsfaldet er lidt mindre end passagerfaldet, da der er realiseret en større indtægt pr. passager.

Operatørudgifterne er 454 mio. kr. over budget, svarende til 10 pct. højere, hvilket skyldes:
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Operatørudgifterne til bus og bane er 358 mio. kr. eller 10 pct. over det budgetterede. Årsagen til ud-
viklingen i udgifter er, at der i 2022 har været historisk høje stigninger i de indeks, der regulerer afreg-
ningen i operatørkontrakterne. I forhold til de budgetterede forventninger til prisudvikling, har der sær-
ligt været højere priser på el, diesel, HVO biodiesel, gas og rente.

Operatørudgifterne til flextrafik er 96 mio. kr., svarende til 14 pct., højere end det budgetterede. Stig-
ningen i omkostninger skyldes primært, at mangel på vogne, reservedele og chauffører har givet ud-
fordringer for operatørerne med at levere den nødvendige kapacitet. Det er dog lykkedes for Movia at 
levere den efterspurgte kørsel, hvilket ikke har været tilfældet i hele landet. Årsagen er bl.a. at der blev 
gennemført et nyt ekstra udbud af garantibiler i foråret 2022 og at bestyrelsen besluttede at indføre en 
ekstraordinær indeksregulering af kontrakterne fra 1. marts 2022. Indeksreguleringen er indført iht. 
Forsyningsvirksomhedsdirektivet pga. krigen i Ukraine. Begge tiltag har øget omkostningerne i flextra-
fikken yderligere ud over den generelle omkostningsstigning, der er sket i 2022.

Andre driftsudgifter viser samlet set et mindreforbrug på 44 mio. kr. Det afspejler en del af Movias 
tiltag for at nedbringe kommunernes og regionernes tilskudsbehov i 2022. Det er således besluttet at 
lånefinansiere Movias andel af den kommende Rejsekort-strategi, hvorved der er frigjort 25 mio. kr. i 
2022. Endvidere er der realiseret et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i 2022, der overordnet kan henfø-
res til et forøget niveau af vakancer ifm. personaleomsætning samt reduceret og prioriteret aktivitet i 
organisationen, herunder indkøb af varer og tjenesteydelser.

Finansielle poster er 5,3 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste forklaringer er:

 Indtægter fra rykkergebyrer på kontrolafgifter er 2,8 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes, 
at der er udskrevet flere kontrolafgifter som følge af helårseffekt af insourcing af billetkontrollen i 
2021 samt øget effektivitet i kontrolafgiftsteamet.

 Afdrag på rejsekortlån er netto 1,8 mio. kr. lavere end budgettet, fordi Movia har omlagt rejsekort-
lån i Kommunekredit i 2020, hvilket har givet en besparelse på Movias afdrag og renteudgifter. 
Nettoudgift til rejsekortlån er fastholdt på 25 mio. kr. i budgettet for at fastholde målsætningen om 
en stabil udgiftspost.

 Renteindtægter fra SKATs opkrævning af ikke-betalte kontrolafgifter er 1,3 mio. kr. højere end 
budgetteret.

Covid-regning og statskompensation
Movias Covid-regning i 2022 er på 210 mio. kr. og består hovedsageligt af 198 mio. kr. i mistede pas-
sagerindtægter og 12 mio. kr. i øgede udgifter, som skyldes ekstra rengøring af busserne samt øget 
rengøring af chaufførlokaler. 

I aftalerne fra den 8. og 10. juni 2022 om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 er KL, Dan-
ske Regioner og regeringen enige om udbetaling af Covid-kompensation på samlet 150 mio. kr. til de 
regionale trafikselskaber baseret på den estimerede Covid-meromkostning for januar og februar 2022. 
Af de 150 mio. kr. tilgår 64 mio. kr. Movia. Den 20. september 2022 besluttede regeringen en yderlige-
re kompensation til de regionale trafikselskaber på 125 mio. kr. Trafikselskaberne i Danmark har aftalt 
en fordeling af dette. Det skyldes, at statskompensationen ikke dækker hele Covid-regningen i 2022., 
Movia får efter aftalen 47 mio. kr. Samlet modtager Movia derfor 111 mio. kr. i statskompensation, 
mens den resterende del på 99 mio. kr. er udækket af statskompensation. Statskompensationen ud-
gør dermed 53 pct. af Covid-regningen i 2022. 
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Movia har sikret finansiering af 44 mio. kr. inden for 2022-budgettet ved at omdisponere 25 mio. kr., 
som var afsat til investering i nyt digitalt rejsekort, samt 3-måneders effekt af forhøjelse af kontrolafgif-
ten fra oktober 2022 og prioriteret at nedbringe tilskudsbehovet via et mindreforbrug på andre drifts-
udgifter, særligt i fællesudgifter.

Tabel 2 Specifikation af Covid-regning og statskompensation 2022 (1.000 kr.)

 
B2022
Covid- 

regning

R2022
Covid- 

regning

R2022
Covid-stats-

kompensation1)

R2022 
Ufinansieret 

Covid-regning
Bus     
Lavere passagerindtægter, Covid -148.295 -184.296 -97.642 -86.654
Ekstra rengøring af busser -15.160 -9.586 -5.079 -4.507
Ekstra rengøring af chaufførlokaler -2.154 -1.924 -1.019 -905
Bus i alt -165.609 -195.806 -103.740 -92.066
Lokalbaner     
Lavere passagerindtægter, Covid -5.980 -13.866 -7.346 -6.520
Passagerinformation 0 -48 -26 -23
Lokalbaner i alt -5.980 -13.914 -7.372 -6.542
Fællesudgifter     
Kommunikation mv. 0 -76 -40 -36
Fællesudgifter i alt 0 -76 -40 -36
Statskompensation i alt -171.589 -209.797 -111.153 -98.644

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning

Likviditet

Den likvide beholdning er faldet fra -86 mio. kr. primo året til -111 mio. kr. ultimo 2022. Den gennem-
snitlige likvidbeholdning målt over 365 dage udgjorde 31. december.2022 -63 mio. kr. Likvidbehold-
ningen lever således ikke op til målsætningen i den finansielle politik, som er en gennemsnitlig likvid-
beholdning på 150 mio. kr. Bestyrelsen er løbende blevet informeret om udviklingen i likvidbeholdnin-
gen. 

Movias kassekredit udgør 330 mio. kr., svarende til 125 kr. pr. borger i Movias område, hvilket er det 
maksimalt mulige. Bestyrelsen har besluttet at forhøje kassekreditten fra 100 mio. kr. til 330 mio. kr. 
Forhøjelsen er gældende til 1. februar 2024, hvorefter kassekreditten igen vil udgøre 100 mio. kr.

Perspektivering

Tilskudsbehovet i regnskab 2022 er steget væsentligt i forhold til budget, men også i forhold til seneste 
prognose, Estimat 2, fra november 2022. Baggrunden for dette og perspektiverne for budget 2023 er 
beskrevet i bilag 3.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Åbent/lukket punkt:
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Åbent.

Kommunikation:

Årsrapport 2022 med specifikationer til kommuner og regioner offentliggøres på Movias hjemmeside 
og sendes til repræsentantskabet med henblik på orientering ved repræsentantskabsmødet 22. marts 
2022. Revisionsprotokollatet vil efter gængs praksis blive fremsendt til repræsentantskabet sammen 
med materialet til repræsentantskabsmødet. Movias udsender pressemeddelelse om årsregnskabet 
med citater fra formandskabet.

Bilag:

1. Udkast til Årsrapport 2022
2. Anvendt regnskabspraksis med ændringsmarkering
3. Regnskab 2022 i forhold til estimat 2 2022 – med perspektivering til effekten for økonomien i 2023
4. Pressemeddelelse Årsregnskab 2022; ”Stigende energipriser præger Movias årsregnskab for 

2022”.
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1. Indledning
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Indledning 
 Med indgangen til 2022 var Movia som resten af samfundet mærket af Covid-19, hvor restriktioner og 
hjemsendelser betød væsentligt færre passagerer.  Under epidemien har Movias busoperatører og 
flexvognmænd samt Lokaltog A/S gjort en meget stor indsats under svære vilkår for at holde den 
samfundskritiske trafik i gang. Passagererne er – gradvist - på vej tilbage i den kollektive transport; 
med udgangen af 2022 havde busser og lokaltog 87 pct. af passagertallet fra før Covid-19.

Krig og prisstigninger
Men genåbningen førte til belastning af de globale forsyningskæder, og krigen i Ukraine bidrog til høje 
energipriser, der har belastet alle i transportsektoren.

I starten af året gav det væsentlige udfordringer i flextrafikken, hvor en række vognmænd grundet 
forsyningsvanskeligheder ikke kunne få nye vogne til kontraktstart, hvorfor der måtte afholdes nyt 
udbud. De korte flexkontrakter har historisk ikke indeholdt indeksregulering for stigende priser. De 
markant stigende dieselpriser grundet krigen indebar risiko for, at den samfundskritiske flexdrift ikke 
kunne opretholdes i fuldt omfang. Derfor måtte der gennemføres ekstraordinære tiltag for at sikre 
driften, herunder en særlig diesel-indeksregulering fra 1. marts 2022 på eksisterende kontrakter, som 
ikke var indeksregulerede som følge af krigen i Ukraine. Samlet er operatørudgifterne til flextrafikken 
steget med 96 mio. kr. i 2022 ift. det budgetterede. Heraf udgjorde den ekstraordinære regulering pga. 
dieselpriserne knapt 14 mio.kr.

For bus- og lokaltogsdriften har de stigende energipriser og renter betydet væsentlig merbetaling til 
operatørerne. Det har samlet ført til meromkostninger for kommuner og regioner på 327 mio. kr. i 
2022. 

Det højere omkostningsniveau vil også få konsekvenser for 2023. I samarbejde med de øvrige 
trafikselskaber, KL og Danske Regioner er der løbende søgt politisk opbakning fra regering og 
Folketing til at mindske de økonomiske konsekvenser i form af forslag om fremrykning af takststigning 
fra januar 2024 til forsommeren 2023 og forslag om udvidet låneadgang. Den tidligere regering lagde i 
oktober 2022 op til, at der i 2023 ydes en mindre økonomisk kompensation til trafikselskaberne for at 
afbøde virkningen af de stigende priser på energi og rente mv.  

Ny strategi for Movia
Bestyrelsen besluttede i december en ny strategi for Movias arbejde 2023 – 25. Denne fastsætter 
rammerne for de prioriteringer, Movia som organisation skal orientere sig efter i den gældende periode 
med udgangspunkt i tre retninger:
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Sammenhæng på tværs
Det er centralt i Movias mobilitetsplan at styrke sammenhængen for de mange borgere, der dagligt 
rejser til arbejde, indkøb, uddannelse og fritidsaktiviteter. Det strategiske net af bus- og banelinjer er 
rygraden i den kollektive transport på Sjælland.

BRT i hovedstaden og købstæder
BRT er højklasset bustrafik, der fortrinsvis kører trængselsfrit i egne vognbaner. Staten har afsat godt 
1½ mia. kr. til medfinansiering af BRT i Movias område. 

På grundlag af aftaler mellem staten, Region Hovedstaden og beliggenhedskommunerne er der 
igangsat en VVM-undersøgelse af en BRT-linje i Ring 4-korridoren vest for København. Der er 
samtidig iværksat en forberedende undersøgelse af BRT fra Avedøre til Gladsaxe, og der forventes 
igangsat en undersøgelse af letbane eller BRT fra Gladsaxe via Frederikssundsvej til Nørrebro. 

BRT-inspirerede tiltag styrker fremkommeligheden i købstæder, hvor bussen forsinkes til og fra 
stationen. Sammen med kommunerne er der udarbejdet konkrete forslag i Holbæk, Hillerød, Køge, 
Roskilde, Helsingør og Ringsted kommuner. De fire førstnævnte har opnået statslig medfinansiering til 
konkrete projekter.

Gode skift
Movia deltager i en række projekter om bedre stationer og skifteforhold over hele Sjælland, bl.a. ved 
Hundige station, Nykøbing Sjælland st., Kokkedal st., Favrholm st. og Farum st. Herudover bistår 
Movia Vejdirektoratet og Københavns Kommune med arbejdet med etablering af en busterminal for 
fjernbusser ved Dybbølsbro, som Movia skal drive for Københavns Kommune.

Nyt ringnet til Hovedstadens Letbane
Sammen med Region Hovedstaden og beliggenhedskommunerne arbejder Movia for at sikre den 
bedst mulige tilpasning af busnettet til den kommende letbane i Ring 3. Til dette arbejde bruges 
erfaringerne fra tilpasning af busnettet til Cityringen.

Forsøg med førerløse busser
Sammen med Region Sjælland og Region Hovedstaden har Movia gennemført forsøg med førerløse 
busser ved Slagelse Sygehus. Forsøget har bidraget med ny viden, men konklusionen er, at 
teknologien endnu ikke er klar til førerløs drift, hvilket også understøttes af erfaringerne fra andre 
projekter i ind- og udland.
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Opdateret selvbetjeningsløsning i flextrafik
I samarbejde med landets øvrige trafikselskaber arbejder Movia på at styrke selvbetjeningen, så flere 
kan bestille deres ture selv. Kravene til identifikation med NemID og MitID har udfordret dele af 
kundesegmentet i flextrafikken efter opdatering af selvbetjeningsløsningerne, og Movia har fortsat 
tilbud om telefonbetjening af kunder, som har fravalgt selvbetjeningen.

Tilpasning af kapaciteten i flextrafik
Mens busdriften blev holdt på uændret niveau under coronapandemien, blev mange af operatørerne i 
flex-trafikken ramt hårdt af den pludselige nedgang i omsætning. Movia har derfor tilpasset 
udbudsformerne i flextrafikken for at kunne håndtere den pludselige stigning i kørselsomfang, der har 
været i 2022, og har på denne måde sikret, at kørslen er blevet udført.

Grøn og bæredygtig omstilling
I mobilitetsplanen er målet, at alle busser er fossilfri i 2030, heraf at mindst halvdelen er emissionsfri 
(elbusser). Med udgangen af 2022 var der i alt 339 elbusser svarende til en fordobling i forhold til året 
før. I de kommende år vil der komme stadig flere elbusser, jf. figur 1. Al busdrift i Movia er udbudt til 
private operatører, ofte store, internationale virksomheder, hvilket giver Movia mulighed for at 
inddrage udenlandske erfaringer med indkøb og drift af elektriske busser. 

Mobiltetsplanen stiller som mål, at flextrafikken skal være emissionsfri i 2030, hvilket bl.a. hjælpes på 
vej af forsøg med elbiler. Movias undersøgelser viser, at der i dag er et udvalg af elbiler i 
personbilsegmentet, som i forhold til pris, rækkevidde og ladehastighed er egnet til anvendelse i 
flextrafikken. Movia har derfor besluttet, at nye personbiler, som anvendes i flextrafikken, fra 2025 skal 
køre på el. Movias undersøgelser viser omvendt, at der ikke er el-minibusser (liftvogne, som medtager 
kørestolsbrugere), som kan anvendes i flextrafikken, uden at dette vil medføre en betydelig 
meromkostning. Derfor har Movia besluttet at afvente yderligere markedsmodning af denne type biler 
og erfaringer fra forsøgsprojekter inden, dette vognsegment omstilles. Et stormøde i begyndelsen af 
2023 med deltagelse af Movias flextrafikoperatører viste, at der er stor usikkerhed hos mange 
operatører i forhold til at anvende elbiler, og at der er behov for, at vidensniveauet om praktik og 
økonomi ved anvendelse af elbiler øges.

Figur 1  Andel af busser fordelt på miljøydelse
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Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Optimering af stoppesteder og fleksibel offentlig transport
Der forberedes et forsøg sammen med Faxe Kommune om at skabe en ny fleksibel service. Ideen er, 
at mindre busser skal betjene stoppesteder på tværs af ruter, bruge de nyeste planlægningsredskaber 
og skal kunne bookes via en app. Der arbejdes også med at optimere stoppesteder. I 2022 er der 
f.eks. etableret cykelparkering ved ni landstoppesteder fordelt på tre buslinjer, bl.a. i Slimminge, 
Lellinge og i nærheden af Sædder, på det strategiske net i Køge Kommune samt udvikling af 
landstoppesteder med lavt serviceniveau i Fredensborg Kommune. 

Samkørsel
Movia er engageret i tre samkørselsprojekter på Vestsjælland med Holbæk, Slagelse og Kalundborg 
kommuner og med Nabogo. Der er desuden to samarbejder med FDM, dels i Køge Bugt korridoren i 
et tæt samarbejde med Køge, Faxe og Stevns kommuner, og dels i Hillerød med kommunen og ni 
uddannelsesinstitutioner. Indsatsen er begrænset af de lovgivningsmæssige rammer for samkørsel og 
for Movias muligheder for at understøtte indsatsen, herunder etablere sikkerhed for, at man kan blive 
transporteret.

Kunder og borgere

Nyt samlet rejsekort- og rejseplansystem
De danske trafikvirksomheder er i samarbejde begyndt at udvikle alternativet til det nuværende 
rejsekort, der skal samle funktionerne fra rejsekortet og rejseplanen i en samlet app-løsning. Det nye 
system tages i brug i etaper over de kommende år. I 2023 etableres en fælles rejsebilletapp for hele 
landet, hvor man kan købe enkeltbilletter og pendlerkort suppleret med rejseinformation. I 2024 
suppleres den med muligheden for at tjekke ind og ud, og i 2025 forventes alle produkter i den 
kollektive transport at være en del af appen, ligesom der åbnes for andre mobilitetsformer. I 2027 
forventes en videreudvikling med personaliseret trafikinformation. 

Parallelt med udviklingen af den nye app skal der findes bedre løsninger til ikke-digitale brugere. 
Movia bistår Rejsekort & Rejseplanen A/S med dette arbejde.

Særlig indsats for unge
I partnerskaber mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og Movia arbejdes der for bedre 
sammenhæng mellem uddannelse og kollektiv transport. Målet er at bidrage til, at flere unge 
gennemfører deres ungdomsuddannelse. En indsats er StudieFlex i Lynæs, hvor unge transporteres 
fra hjem til ungdomsuddannelse. Parallelt arbejdes med at skabe et bedre billetprodukt til de unge end 
det nuværende Ungdomskort. 

Movias bestyrelse har aktivt involveret de unge og sat målene for et nyt og enklere billetprodukt. 
Sammen med de øvrige trafikvirksomheder er der lavet et konkret forslag til en reform, og målet er, at 
der i dialog med uddannelsessektoren og Folketinget besluttes en brugervenlig løsning med rabat til 
alle unge.
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Movias tilgængelighedsforum
Movia har dialog med Danske Handicaporganisationer, Ældre Sagen og Faglige Seniorer om Movias 
krav til tilgængelighed i de produkter og den service, der leveres til kunderne. Dialogen er forankret i 
Movias tilgængelighedsforum, hvor alle former for tilgængelighed drøftes. Emnerne spænder fra 
tilgængelighed til hjemmeside og selvbetjeningsløsninger over tilgængelighed til busser via elektriske 
ramper og indretningen af den nye fjernbusterminal.

Elektriske ramper 
I 2021 besluttede regionsrådet i Region Hovedstaden at stille skærpede krav til tilgængeligheden med 
elektriske ramper på fire af regionens buslinjer i Movias udbud A21. Movia tilbød i forlængelse heraf 
også alle andre kommuner og regioner, som var involveret i udbud A21, en mulighed for dette tilvalg. 
18 ud af 19 kommuner valgte i 2022 at få elektriske ramper. Samtidigt udstyres yderligere et antal nye 
busser med elektriske ramper på busoperatørens eget initiativ. Således vil ca. 200 ud af ca. 250 nye 
busser i perioden 2023-2024 blive udstyret med elektriske ramper. I september 2022 fastlagde Movias 
bestyrelse nye standardkrav til bussernes indretning og udseende, der betyder, at elektriske ramper i 
nye udbudte kontrakter bliver standardudstyr på alle nye Movia-busser.

God trafikinformation 
Antallet af stoppesteder med digital nedtælling, såkaldte count-down moduler, er udbygget med ca. 70 
stoppesteder mere. Samtidig arbejdes der med udvikling af billigere løsninger til digitalisering af 
stoppestederne såvel gennem udvikling af billigere skærmløsninger som gennem test af alternativ 
teknologi til digital trafikinformation på mobilen. Muligheden for personlig trafikinformation i DOT 
app’en blev implementeret i 2022.

Movia elsker cykler
Region Sjælland bad i 2020 Movia om at lave et forsøg med fri cykelmedtagning i busser og lokaltog i 
Guldborgsund og Lolland kommuner. Dette førte til udrulning af cykelmedtagning i hele Movias 
geografi, og senest er cykelmedtagning forsøgsvist gjort gratis for kunderne fra 1. juli 2022.

Herudover er der arbejdet med forsøg med delecykler. Et forsøg i Horslunde på Lolland i samarbejde 
med en privat aktør og et andet forsøg i Odsherred Kommune som i højere grad bruger kommunens 
egne ressourcer.

Digitale passagerindmeldinger
Movias startede i september 2022 et toårigt forsøg i alle busser og lokaltog, hvor passagererne får 
mulighed for at give deres mening til kende om den konkrete bus- eller togtur. Passagerernes 
meldinger giver Movia og operatørerne vigtig viden om, hvordan passagererne oplever den tilbudte 
service. Erfaringerne fra tidligere, mindre forsøg viser, at såvel operatør som Movia er i stand til at 
handle på indmeldingerne fra passagererne.

Passagererne skal tilbage efter corona 
Efter to år med corona er kunderne godt på vej tilbage i den kollektive transport på Sjælland og på 
øerne. Movia forventer i slutningen af 2023 at nå det indtægtsniveau, der var gældende før corona-
nedlukningerne.  For at nå dertil har der har været fokus på indsatser, der bl.a. har være rettet mod 
øget tryghed på rejsen, fokus på pendler- og fritidstrafik og på bæredygtighed. Movia har sammen 
med DSB og Metroselskabet arbejdet for at positionere den kollektive transport endnu bedre i det 
samlede mobilitetsmarked. Trafikselskaberne har bl.a. lanceret Pendler20 målrettet personer, som 
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arbejder både ude og hjemme og det landsdækkende Rejsepas, der gør det muligt at rejse frit i 
Danmark over sommeren i otte dage, været med til at understøtte. 

Økonomi og trafikbestilling

Nyt udbudsformat gav bedre priser
Movia udbød i 2022 rutebuskørsel i udbud A21 med et væsentligt opdateret udbudsgrundlag, der bl.a. 
medførte justeringer af afregningsmodel, incitamentsmodeller og løbetider. Udbuddet medførte en 
stigning i timepriserne sammenlignet med det forudgående udbud A20. Stigningen kan bl.a. henføres 
til behov for længere busser og indførelsen af elektriske ramper i A21. Når A21 har helårseffekt, er 
resultatet alligevel en samlet årlig besparelse på 24,4 mio. kr. Når der opnås en årlig besparelse trods 
de øgede timepriser, skyldes det, at timepriserne i de ældre kontrakter, som A21 afløser, lå på et 
endnu højere niveau. 

Movias sparekatalog – ordinær trafikbestilling i 2022
På grund af de stigende udgifter til busdriften udarbejdede Movia over sommeren et sparekatalog til 
kommuner og regioner, som kunne være udgangspunkt for planlægning af evt. besparelser. 
Forslagene sigtede på besparelse på de busser, der havde færrest passagerer – dvs. udenfor det 
strategiske net, og på linjer med højt tilskud pr. passager. 

Den ordinære trafikbestilling i oktober resulterede i enkelte kommuner, der bestilte større reduktioner i 
driften. Men samlet set var der tale om begrænsede reduktioner på 0,7% af driften. 

12 kommuner har i januar 2023 bedt Movia om at udarbejde oplæg til besparelser, som kan besluttes i 
april med henblik på, at besparelserne kan gennemføres fra efteråret 2023.
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2. Ledelsesberetning
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 Ledelsesberetning
Årsregnskabet for 2022 viser et resultat med et tilskudsbehov fra kommuner og regioner til Movia på i 
alt 3.635 mio. kr. Det er 502 mio. kr. højere end det budgetterede tilskudsbehov i Budget 2022 og 
vidner om at 2022 har været præget af store økonomiske udsving og usikkerheder. I regnskabsåret 
har der været en markant inflation på den kollektive transports drivmidler diesel, el, gas, HVO 
biodiesel mfl. foranlediget af den russiske invasion af Ukraine og de globale forsyningsproblemer. 
Dertil kommer stigende renter. Regnskabet er yderligere påvirket af mangel på vogne, reservedele og 
chauffører i flextrafikken, som har medvirket til yderligere omkostningsstigninger.

Den ekstraordinære prisudvikling har i løbet af året nødvendiggjort tilførsel af yderligere finansiering 
for at sikre Movias betalingsevne. Movias bestyrelse besluttede således i juni 2022 at opkræve 149 
mio. kr. hos kommuner og regioner i tillæg til den sædvanlige løbende aconto betaling. Endvidere 
muliggjorde bestyrelsen i november indbetaling af den forventede efterregulering på frivillig basis, 
hvilket en række kommuner og en region har benyttet sig af. Den samlede ekstrabetaling i 2022 udgør 
208 mio. kr. vedr. bus, bane og fællesudgifter efter årets indbetalinger. Flextrafik afregnes løbende 
efter forbrug, herunder indeholdt en ekstrabetaling på 92 mio. kr. Efterregulering for 2022 udgør 
herefter 201 mio. kr. Alle 45 kommuner og begge regioner skal betale efterregulering til Movia i januar 
2024. Fordelingen af efterreguleringen på kommuner og regioner er opgjort i ”Fordelingsregnskab 
2022”, som kan læses fra afsnit 4 og frem. 

Passagerantallet og de heraf følgende indtægter har fortsat været påvirket i kølvandet på Covid, der 
prægede samfundet i starten af året med den tredje Covid-bølge og de afledte samfundsrestriktioner 
især i januar og februar. Disse var ikke kendte ved vedtagelsen af Budget 2022, hvorfor de realiserede 
passagertal især ved årets start var væsentligt lavere end de budgetterede. Den samlede Covid-
regning i 2022 er opgjort til 210 mio. kr. og består hovedsageligt af Covid-relaterede mindreindtægter 
på 198 mio. kr. Ved vedtagelsen af Budget 2022 var det Movias forventning, at der som i 2020 og 
2021 ville blive ydet fuld statskompensation for Covid-relaterede udgifter og mindreindtægter. 
Forventningen var baseret på de udmeldinger, der løbende kom fra regeringen, senest bekræftet ved 
finans- og transportministerens brev til KL og Danske Regioner af 15. februar 2022, hvoraf det blandt 
andet fremgik: 
”Vi vil derfor genbekræfte, at regeringen for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til 
at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner og regioner[…]Det gælder også for den indvirkning, som 
Covid-19-håndteringen måtte have på den kollektive trafik i de regionale trafikselskaber i 2022. På 
linje med tidligere år vil der i den forbindelse blive set på året som helhed”.  
Af den samlede Covid-regning på 210 mio. kr. er der dog kun ydet statskompensation på 111 mio. kr., 
hvorfor den resterende del på 99 mio. kr. er udækket af statskompensationen. 

Movia har i 2022 fundet finansiering af 44 mio. kr. inden for budgettet ved at omdisponere 25 mio. kr., 
som var afsat til investering i nyt digitalt rejsekort, samt ved forhøjelse af kontrolafgiften og prioriteret 
aktiviteter i organisationen for at nedbringe tilskudsbehovet via et mindreforbrug på andre 
driftsudgifter.

I tabel 1 vises Movias samlede regnskabstal. Den væsentligste årsag til det øgede tilskudsbehov er, at 
operatørudgifterne er 454 mio. kr. eller 10 pct. højere end budgetteret. Af stigningen i operatørudgifter 
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vedrører 327 mio. kr. bus, 31 mio. kr. bane og 96 mio. kr. flextrafik. Yderligere kommentering af 
regnskabet på Movias forretningsområder bus, lokalbane og flextrafik fremgår efterfølgende. 
Tilskudsbehovet anført i tabel 1 er det tilskudsbehov, som kommuner og regioner skal betale til Movia 
efter statskompensation til Covid-relaterede udgifter og mindreindtægter. Statskompensationens 
fordeling på forretningsområderne fremgår af de efterfølgende afsnit og tabeller.

Tabel 1 Movias regnskab 2022 (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
     Pct.
Passagerindtægter -1.417.621 -1.733.330 -1.696.200 37.130 -2,1
Operatørudgifter 4.344.148 4.370.946 4.825.119 454.174 10,4
Andre driftsudgifter 613.561 622.842 578.724 -44.119 -7,1
Pensioner 27.365 29.337 28.867 -470 -1,6
Finansielle poster 10.052 15.300 9.991 -5.309 -34,7
Særlige poster
' - Statskompensation1) -463.957 -171.589 -111.153 60.436 -35,2
Tilskudsbehov efter statskompensation 3.113.549 3.133.507 3.635.348 501.842 16,0
Faktureret -3.024.107 -3.133.507 -3.434.017 -300.510 9,6
Resultat før efterregulering 89.442 0 201.332 201.332 -
Efterregulering -89.442 0 -201.332 -201.332 -
Resultat 0 0 0 0 -

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
Anm.: Regnskabsopgørelsen med opdeling på bus, flex, bane og fællesudgifter findes i tabel 10 i afsnit 3 Årsregnskab 2022.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.

Årets resultat er 0 mio. kr., idet årets tilskudsbehov dækkes af kommuner og regioner jf. lov om 
trafikselskaber. I de følgende afsnit gennemgås regnskabet på forretningsområderne bus, lokalbane 
og flextrafik.

Der gøres opmærksom på, at afrunding i tabeller og tekst kan medføre, at tallene ikke summer til 
totalen.

Bus
Tilskudsbehovet til bus er i regnskab 2022 på 2.123 mio. kr. efter statskompensation svarende til 422 
mio. kr. mere end budgetteret. Hovedårsagen til det øgede tilskudsbehov er de kraftigt stigende priser 
på el, diesel og rente i forhold til de budgetterede priser, som var baseret på Nationalbankens 
prognoser fra foråret 2021. Hertil er indtægterne lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes Covid 
og den deraf lavere aktivitet i samfundet særligt i starten af året. Endelig er statskompensationen 62 
mio. kr. lavere end budgetteret.

Udviklingen i indtægter og udgifter på busområdet fremgår af tabel 2 og beskrives nærmere efter 
tabellen. En samlet specifikation af statskompensationen fremgår af tabel 9.
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Tabel 2 Tilskudsbehov og nøgletal bus (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
     Pct.
Passagerindtægter -1.205.107 -1.487.565 -1.451.563 36.001 -2,4
Operatørudgifter 3.173.097 3.153.190 3.480.306 327.116 10,4
Andre driftsudgifter 189.899 201.860 198.413 -3.447 -1,7
Tilskudsbehov 2.157.889 1.867.485 2.227.155 359.671 19,3
Statskompensation1) -445.637 -165.609 -103.740 61.868 -37,4
Tilskudsbehov efter 
statskompensation 1.712.252 1.701.876 2.123.415 421.539 24,8
 
Indtægt pr. passager (kr.) -10,2 -9,8 -9,9 -0,1 1,1
Udgift pr. passager (kr.) 28,6 22,0 25,0 3,0 13,6
Udgift pr. time (kr.) 825 817 893 75,7 9,3
Passagerer (mio.) 117,6 152,3 147,0 -5,3 -3,5
Busser (antal) 1.185 1.160 1.166 6,0 0,5
Timer (1.000) 4.078 4.105 4.119 14,4 0,3

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.

Passagerindtægterne i bustrafikken er 36 mio. kr.  lavere end budgetteret svarende til 2 pct. Det 
skyldes hovedsageligt lavere aktivitet i samfundet i starten af året som følge af Covid, som har medført 
et passagerfald på 3,5 pct. i forhold til budgettet og en senere tilbagevenden til busserne end 
budgetteret. I budget 2022 var der således budgetteret med et passagerindeks på 85 i starten af året 
stigende til indeks 90 ved udgangen af året. Særligt i starten af året var der pga. nedlukning af 
samfundet færre passagerer, hvilket betød at passagerindekset i januar var på 72 pct. 
Passagerindekset steg gradvist efter nedlukningen i starten af året og var i juli og august over 90, men 
det har i årets sidste 4 måneder ligget mellem indeks 86 og 88.
Det bemærkes, at indtægtstabet er mindre end passagerfaldet, hvilket skyldes, at det største 
passagerfald har været på de korte rejser, mens de længere rejser, der også giver større indtægter, er 
faldet mindre. Hertil rejser en større andel af passagerne på rejsekort fremfor pendlerkort, hvilket øger 
indtægt pr. passager. 

Operatørudgifterne udgør 3.480 mio. kr., hvilket er 327 mio. kr. mere end budgetteret svarende til en 
stigning på 10 pct. Årsagen til udviklingen i udgifter er, at der i 2022 har været historisk høje stigninger 
i de indeks, der regulerer afregningen i operatørkontrakter for bustrafikken. I forhold til de 
budgetterede forventninger til prisudvikling, har der særligt været højere priser på el, diesel, HVO 
biodiesel, gas og rente.

Andre driftsudgifter for bus vedrører udgifter til rejsekort, stoppesteder, billetkontrol, chaufførlokaler, 
busudstyr mv og udgør 198 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket er 3,4 mio. kr. eller 1,7 pct.  lavere end 
budgetteret. Mindreforbruget er et resultat af lavere udgifter til rejsekort samt højere lejeindtægter fra 
chaufførlokaler.  

Statskompensation på 104 mio. kr. dækker i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning på 196 mio. 
kr. vedrørende busdrift, hvilket er 62 mio. kr. mindre end budgetteret. For busdriften er Covid-
regningen på 196 mio. kr. sammensat af et indtægtstab i forhold til budget 2022 uden Covid på 184 
mio. kr., udgifter til rengøring af busserne i første halvår på 10 mio. kr. og udgifter til ekstra rengøring 
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af chaufførlokaler på 2 mio. kr. I tabel 9 er Movias samlede Covid-regning og statskompensation 
specificeret. 

 Boks 1. Indeksudvikling prognose B2022 og realiseret i R2022
Movias operatørudgifter bliver kontraktuelt reguleret med indeksudviklingen i et aftalt 
prisindeks. I 2022 har der været markante prisstigninger i de faktorer, som påvirker 
indekset, særligt drivmidler og rente, mens også i den generelle forbrugerpris. En stor del 
af stigningerne var ikke forventet ved vedtagelse af budgettet, som det fremgår af figuren 
nedenfor. Den realiserede udvikling, har været historisk høj, særligt efter den russiske 
invasion af Ukraine i slutningen af februar 22, hvorfra der ses en kraftig stigning. 

Anm.: Budgetterede indeks er fra Movias budget 2022, baseret på Nationalbankens prognose. Realiserede 
indeks er opgjort af Trafikselskaberne i Danmark med data fra Danmarks Statistik.

Den realiserede stigning i omkostningsindekset har været på 12 pct. fra december 2021 
til december 2022, og 17 pct. fra juni 2021 til december 2022. Af den nedenstående tabel 
fremgår det at der er relative store stigninger i alle delindeks, på nær løn. Det er dog 
særligt drivmidlerne diesel og el samt renten der stikker ud, med stigninger på hhv. 41,6 
pct., 124,6 pct. og 337,6 pct. i forhold til budgettet. 

          Budgetterede og realiserede delindeks (årsgennemsnit)
 B2022 R2022 Ændring (i pct.) Vægtning (i pct.)
Løn 147,4 147,3 -0,1 62,3
Diesel 155,9 220,8 41,6 20,0
Forbrugerpriser 138,8 146,9 5,8 7,8
Maskiner 109,2 117,0 7,1 8,3
Rente (nominel) 0,4 1,7 337,6 1,6
El 94,1 211,4 124,6 11,3

          Anm.: I elbuskontrakter reguleres med delindeks for el i stedet for diesel.
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Lokalbaner
Tilskudsbehovet til lokalbanerne er i regnskab 2022 på 378 mio. kr. efter statskompensation svarende 
til 38 mio. kr. mere end budgetteret. Hovedårsagen til det øgede tilskudsbehov er, som tilfældet også 
er for bus, de kraftigt stigende priser på energi og i renteniveau i forhold til de budgetterede niveauer. 
Hertil er indtægterne også lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes Covid og den deraf lavere 
aktivitet i samfundet særligt i starten af året. 

Udviklingen i indtægter og udgifter på baneområdet fremgår i tabel 3 og beskrives nærmere efter 
tabellen. En samlet specifikation af statskompensationen fremgår af tabel 9.

Tabel 3 Tilskudsbehov og nøgletal lokalbaner (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
     Pct.
Passagerindtægter -161.171 -193.629 -185.743 7.886 -4,1
Operatørudgifter 528.953 527.439 558.454 31.015 5,9
Andre driftsudgifter 11.757 11.800 12.359 559 4,7
Tilskudsbehov 379.539 345.610 385.071 39.461 11,4
Statskompensation1) -39.171 -5.980 -7.372 -1.392 23,3
Tilskudsbehov efter statskompensation 340.367 339.630 377.699 38.069 11,2
 
Indtægt pr. passager (kr.) -20,8 -19,5 -19,6 -0,1 0,5
Udgift pr. passager (kr.) 69,9 54,4 60,4 5,9 10,9
Udgift pr. time (kr.) 3.419 3.385 3.640 255,6 7,6
Passagerer (1.000) 7.740 9.904 9.458 -446 -4,5
Togkilometer (1.000) 8.035 8.077 7.998 -78,5 -1,0
Timer (1.000) 158 159 157 -2,5 -1,6

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.

Passagerindtægterne er 8 mio. kr. lavere end budgetteret svarende til et fald på 4,1 pct. Det skyldes 
hovedsageligt lavere aktivitet i samfundet i starten af året som følge af Covid og heraf et lavere antal 
rejser. I budget 2022 var der budgetteret med et passagerindeks på 95 i starten af året stigende til 
indeks 97 ved udgangen af året. Særligt i starten af året var der pga. nedlukning af samfundet færre 
passagerer, hvilket betød, at passagerindekset i januar var på 75 pct. Passagerindekset er steget 
gradvist efter nedlukningen og har ligget omkring eller over indeks 95 i alle måneder siden maj, dog 
har der været et dyk til indeks 85 i december. Set over hele året har der været et passagerindeks på 
92 svarende til ca. 4,5 pct. lavere end det budgetterede indeks på 96, som stort set også svarer til 
indtægtstabet på 4,1 pct.
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Operatørudgifterne udgør 558 mio. kr., hvilket er 31 mio. kr. mere end budgetteret svarende til en 
stigning på 5,9 pct. Årsagen til udviklingen i udgifter er de historisk høje stigninger i de prisindeks, der 
regulerer afregningen i operatørkontrakterne med Lokaltog A/S. I forhold til budgettet, hvor 
Nationalbankens prognose for udviklingen i priserne var indarbejdet, har der særligt været højere 
priser på diesel og renteudvikling. 

Andre driftsudgifter udgør 12 mio. kr. og består på lokalbaneområdet af rejsekortafgifter, der fordeles 
efter indtægt, mellem bus og lokalbane. 

Statskompensation på 7 mio. kr. dækker i 2022, 53 pct. af den opgjorte Covid-regning på 14 mio. kr. 
vedrørende lokalbaner. Den opgjorte Covid-regning på 14 mio. kr. fremgår af tabel 9 hvor Movias 
samlede Covid-regning og statskompensation, er specificeret. Statskompensationen på 7 mio. kr. er 1 
mio. kr. højere end det budgetterede behov. For lokalbanerne udgør tabte indtægter på 14 mio. kr. 
langt hovedparten af Covid-regningen.

Fællesudgifter, bus og lokalbaner
Fællesudgifter til bus og bane omfatter andre driftsudgifter, som er udgifter til markedsføring, it-
systemer, bygningsdrift, administrative udgifter mv samt pensioner og finansielle poster. Det samlede 
tilskudsbehov til fællesudgifter er efter statskompensation i alt 320 mio. kr., hvilket er 47,2 mio. kr. 
lavere end budgetteret. 

Tabel 4 Fællesudgifter bus og lokalbaner (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
     Pct.
Andre driftsudgifter 327.831 322.294 280.893 -41.401 -12,8
Pensioner 27.365 29.337 28.867 -470 -1,6
Finansielle poster 10.052 15.300 9.991 -5.309 -34,7
Tilskudsbehov 365.248 366.931 319.751 -47.180 -12,9
Statskompensation1) -1.281 0 -40 -40 0,0
Tilskudsbehov efter statskompensation 363.967 366.931 319.711 -47.220 -12,9

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.

På andre driftsudgifter under fællesudgifter er der et mindreforbrug på 41,4 mio. kr., der er en del af 
Movias tiltag til at nedbringe kommunernes og regionernes tilskudsbehov i 2022. Dette kan dels 
henføres til beslutningen om at lånefinansiere Movias andel af den kommende digitalisering af 
rejsekort, der i har frigjort 25 mio. kr. i 2022. Endvidere er der realiseret et mindreforbrug på 16,4 mio. 
kr. i 2022, der overordnet kan henføres til et forøget niveau af vakancer ifm. personaleomsætning 
samt reduceret og prioriteret aktivitet i organisationen, herunder indkøb af varer og tjenesteydelser. 

Tjenestemandspensioner er i regnskab 2022 realiseret til 28,9 mio. kr., hvilket er 1,6 pct. lavere end 
budgetteret. 
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De finansielle poster består af renter, gebyrer og afdrag på rejsekortlån. Movias lån i Kommunekredit 
til finansiering af aktiekapital i - og ansvarlige lån til Rejsekort & Rejseplan A/S er optaget i perioden 
2011 til 2014. Til og med 2025 modtager Movia årlige afdrag på ansvarlige lån fra Rejsekort & 
Rejseplan A/S, som modregnes i regnskabet af de afdrag, der betales af Movia til Kommunekredit. 
Afdrag på rejsekortlån opgøres derfor i regnskabet som en netto-post.

De finansielle poster er i 2022 5,3 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste forklaringer er:
 Indtægter fra rykkergebyrer på kontrolafgifter er 2,8 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes, 

at der er udskrevet flere kontrolafgifter som følge af helårseffekt af insourcing af billetkontrollen i 
2021 samt øget effektivitet i kontrolafgiftsteamet.

 Afdrag på rejsekortlån er netto 1,8 mio. kr. lavere end budgettet, fordi Movia omlagde rejsekortlån 
i Kommunekredit i 2020, hvilket har givet en besparelse på Movias afdrag og renteudgifter. 
Nettoudgift til rejsekortlån er fastholdt på 25 mio. kr. i budgettet for at fastholde målsætningen om 
en stabil udgiftspost. 

 Renteindtægter fra SKATs opkrævning af ikke-betalte kontrolafgifter er 1,3 mio. kr. højere end 
budgetteret.
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Flextrafik 
Tilskudsbehovet er samlet set 89,5 mio. kr. højere end budgetteret (se tabel 10). Hovedårsagen til det 
øgede tilskudsbehov er, at operatørudgifter er 96 mio. kr. højere end budget – dels pga. de kraftigt 
stigende priser på diesel og rente i forhold til de budgetterede priser og dels som følge af knaphed på 
chauffører og dermed vognkapacitet. For at sikre forsyningen har Movia med succes gennemført nyt 
udbud og – så længe der er krig i Ukraine - diesel-indeksregulering af eksisterende uregulerede 
kontrakter.

Der er stor forskel på udviklingen i den variable flextrafik og flexrute som derfor vises opdelt i tabel 5 
og tabel 6. Flexrutekørsel blev under coronapandemien sidestillet med Movias almindelige rutekørsel med 
fortsat fuld kontraktlig betaling trods manglende kørsel, mens operatørerne i den variable flextrafik i stort 
omfang mistede deres indtægt fra dag til dag. Der henvises til bilag 1 vedr. kort præsentation af 
kørselsordningerne i flextrafik. 

Tabel 5 Tilskudsbehov variabel flextrafik (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

B2022-R2022
    Pct.
Passagerindtægter -51.343 -52.136 -58.894 -6.758 13,0
Operatørudgifter 399.410 429.914 521.536 91.622 21,3
Andre driftsudgifter 80.158 82.706 83.041 335 0,4
Tilskudsbehov 428.225 460.484 545.683 85.199 18,5
Modregning statskompensation 26.473 0 0 0 0,0
Tilskudsbehov efter statskompensation 454.699 460.484 545.683 85.199 18,5

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.

Passagerindtægter er 6,8 mio. kr. svarende til 13,0 pct. højere end budgetteret. Der er 
passagerindtægter på ordningerne flexhandicap, flextur og Plustur. Passagertallet på disse ordninger 
er steget med 14 pct. fra 2021 og ligger 1 pct. over det budgetterede. Særligt i flexhandicap har der 
været stor stigning i passagertallet også højere end den budgetterede stigning. Årsagen til at 
passagerindtægterne er realiseret højere end budget er derudover, at der var forventet et fald i 
indtægten pr. passager pga. kortere rejser. Indtægten pr. passager er realiseret på niveau med 2021. 
På trods af de højere passagerindtægter i forhold til budget er tilskudsbehovet til den variable flextrafik 
19 pct. højere end budgetteret.

Operatørudgifter er 91,6 mio. kr. svarende til 21 pct. højere end budgetteret. Operatørudgifterne i den 
variable flextrafik varierer både med udviklingen i passagertallet og udviklingen i omkostning pr. 
passager. Passagertallet er 8 pct. lavere end budget og således ikke forklaring på stigningen i 
operatørudgifterne. Omkostning pr. passager er 28 pct. højere end budget. Stigningen i omkostninger 
skyldes primært, at mangel på vogne, reservedele og chauffører har givet udfordringer for 
operatørerne med at levere den nødvendige kapacitet, Det er dog lykkedes for Movia at levere den 
efterspurgte kørsel, hvilket ikke har været tilfældet i hele landet. Årsagen er bl.a. at der blev 
gennemført et nyt ekstra udbud af garantibiler i foråret 2022 og at bestyrelsen besluttede at indføre en 
indeksregulering af de uregulerede kontrakter fra 1. marts 2022. Begge tiltag har øget omkostningerne 
i flextrafikken yderligere ud over den generelle omkostningsstigning, der er sket i 2022.
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Tidligere har ikke alle Movias kontrakter med operatørerne i flextrafik været indeksreguleret i de 
ordinære kontraktperioder. Det har været begrundet i de korte kontraktperioder på 1-2 år og har 
fungeret godt i en tid med lav inflation. Stigningen i brændstofpriser har – på grund af 
forsyningssikkerheden - gjort det nødvendigt at indføre en særlig diesel-indeksregulering fra 1. marts 
2022 på eksisterende kontrakter. Movia vurderer iht. forsyningsvirksomhedsdirektivet at have lov til at 
foretage denne ændring i eksisterende kontrakter pga. krigen i Ukraine. Diesel-indeksreguleringen 
skal stoppe, når krigen i Ukraine stopper.

Den ekstraordinære regulering udfases 1. marts 2023, hvorefter alle flextrafikkontrakter vil blive 
indeksreguleret i henhold til Trafikselskabernes omkostningsindeks. Diesel-indeksreguleringen har 
givet en ekstraudgift på i gennemsnit 4 pct. i perioden marts-december 2022.

Andre driftsudgifter er primært drift af IT (i Flexdanmark), trafikstyring og kundecenter samt 
investeringer i udvikling af ny optimeringsplatform (NOP). Andre driftsudgifter er realiseret som 
budgetteret.

Tabel 6 Tilskudsbehov flexrute (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

B2022-R2022
    Pct.
Operatørudgifter 242.689 260.403 264.823 4.420 1,7
Andre driftsudgifter 3.916 4.183 4.018 -165 -3,9
Tilskudsbehov 246.605 264.586 268.841 4.255 1,6
Modregning statskompensation -4.342 0 0 0 0,0
Tilskudsbehov efter statskompensation 242.264 264.586 268.841 4.255 1,6

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.

Tilskudsbehov til flexrute er realiseret stort set som budget. På trods af de generelle prisstigninger er 
omkostningen pr. passager i flexrute stort set uændret. Det skyldes, at den dyreste kørsel til 
specialinstitutioner fylder mindre i det samlede udbud, og dels at prisen på kørsel til mange 
institutioner er faldet i forbindelse med gennemførelse af nyt udbud.  
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Tabel 7 Flextrafik nøgletal

 R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
Antal passagerer (1.000)     Pct.
Flexrute 1.556 1.620 1.681 60 3,7
Flexpatient 557 661 560 -102 -15,4
Flexhandicap 657 699 732 33 4,7
Flextur 328 403 389 -14 -3,4
Flexkommune 292 372 296 -77 -20,6
Plustur 11 20 13 -7 -36,7
Flexvariabel 1.845 2.156 1.989 -166 -7,7
Flextrafik i alt 3.401 3.776 3.670 -106 -2,8
Operatørudgift pr. passager (kr.)      
Flexrute 156 161 158 -3 -2,0
Flexpatient 286 256 357 102 39,7
Flexhandicap 217 208 267 59 28,6
Flextur 139 131 165 34 26,1
Flexkommune 172 162 202 41 25,3
Plustur 117 132 148 16 12,4
Flexvariabel 216 199 262 63 31,5
Flextrafik i alt 189 183 214 31 17,2
Nøgletal flextrafik i alt      
Indtægt pr. passager (kr.) -51,6 -46,5 -51,9 -5,5 11,8
Tilskudsbehov pr. passager (kr.) 198,4 192,0 221,9 29,9 15,6
Andre driftsudg. pr. passager, flexrute (kr.) 2,5 2,6 2,4 -0,2 -7,4
Andre driftsudg. pr. passager, flexvariabel (kr.) 43,7 38,4 41,7 3,4 8,8

Anm.: Indtægt pr. passager er beregnet for flexhandicap og flextur (inkl. plustur), som er ordninger med brugerbetaling.
Anm.: Flexpatient består af to ordninger: flexpatient og patientbus med forskelligt omkostningsniveau.

Det samlede passagertal for flextrafik er steget med 8 pct. fra 2021 og passagerindeks i 2022 er 93 for 
variabel flextrafik og 108 for flexrute målt i forhold til 2019 før Covid. 

Flexrute har lave administrative udgifter (andre driftsudgifter), da planlægning og daglig styring indgår 
som en del af operatørudgifterne. I flexpatient, flexhandicap, flextur, flexkommune og Plustur indgår 
disse elementer som andre driftsudgifter. 

Budgetafvigelser på andre driftsudgifter pr. passager skyldes budgetafvigelser i antal passagerer.

I nedenstående tabel 8 er tilskudsbehov vist pr. ordning i flextrafik.
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Tabel 8 Tilskudsbehov flextrafik (1.000 kr.)

 R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
     Pct.
Flexrute 246.605 264.586 268.841 4.255 1,6
Flexpatient 178.889 188.565 218.228 29.663 15,7
Flexhandicap 142.922 142.300 192.601 50.301 35,3
Flextur 44.258 55.395 63.056 7.661 13,8
Flexkommune 60.653 71.334 69.706 -1.628 -2,3
Plustur 1.503 2.890 2.091 -799 -27,7
Flextrafik i alt 674.830 725.070 814.524 89.454 12,3
Modregning statskompensation 22.132 0 0 0 0,0
Tilskudsbehov efter statskompensation 696.962 725.070 814.524 89.454 12,3

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
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Særlige poster
I aftalerne fra den 8. og 10. juni 2022 om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 er KL, 
Danske Regioner og regeringen enige om udbetaling af Covid-kompensation på samlet 150 mio. kr. til 
de regionale trafikselskaber baseret på den estimerede Covid-meromkostning for januar og februar 
2022. Dette er udmøntet i akt 346 af 7.september 2022. Af de 150 mio. kr. tilgår 64 mio. kr. Movia. 
Den 20. september 2022 besluttede regeringen en yderligere kompensation til de regionale 
trafikselskaber på 125 mio. kr. Dette er udmøntet i akt 33 af 21. december 2022. Trafikselskaberne i 
Danmark har aftalt en fordeling, hvor 47 mio. kr. heraf tilfalder Movia. Samlet modtager Movia derfor 
111 mio. kr. i statskompensation.

Movias Covid-regning i 2022 er på 210 mio. kr. og består hovedsageligt af 198 mio. kr. i mistede 
passagerindtægter og 12 mio. kr. i øgede udgifter, som skyldes ekstra rengøring af busserne samt 
øget rengøring af chaufførlokaler. 

Der var i budget 2022 forudsat fuld statskompensation vedr. Covid-relaterede udgifter. Med aftalerne 
om statskompensation på 111 mio. kr. dækkes 53 pct. af Covid-regningen. Statskompensationen er 
opført i regnskabet som en særlig post.

I tabel 9 nedenfor er statskompensationen for 2022 opdelt på bus, bane og fællesudgifter og typen af 
indtægt/udgift.

Tabel 9 Specifikation af Covid-regning og statskompensation 2022 (1.000 kr.)

 
B2022
Covid- 

regning

R2022
Covid- 

regning

R2022
Covid-stats-

kompensation1)

R2022 
Ufinansieret 

Covid-regning
Bus     
Lavere passagerindtægter, Covid -148.295 -184.296 -97.642 -86.654
Ekstra rengøring af busser -15.160 -9.586 -5.079 -4.507
Ekstra rengøring af chaufførlokaler -2.154 -1.924 -1.019 -905
Bus i alt -165.609 -195.806 -103.740 -92.066
Lokalbaner     
Lavere passagerindtægter, Covid -5.980 -13.866 -7.346 -6.520
Værnemidler 0 -48 -26 -23
Lokalbaner i alt -5.980 -13.914 -7.372 -6.542
Fællesudgifter     
Kommunikation mv. 0 -76 -40 -36
Fællesudgifter i alt 0 -76 -40 -36
Statskompensation i alt -171.589 -209.797 -111.153 -98.644

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.

Efterfølgende begivenheder
Der er ikke efter årsregnskabsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
årsregnskabet 2022.
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3. Årsregnskab
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Årsregnskab 2022
Regnskabsopgørelse
Movias årsregnskab 2022 bygger på de udgiftsbaserede regnskabsprincipper og er revideret og   
opstillet ud fra Bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv., og danner 
grundlag for Movias efterregulering til kommuner og regioner for regnskabsåret 2022. 

Tabel 10 Regnskabsopgørelse 2022 (1.000 kr.)

Noter  R2021 B2022 R2022
Forskel

R2022-B2022
 Bus    Pct.

1 Indtægter -1.205.107 -1.487.565 -1.451.563 36.001 -2,4
 Operatørudgifter 3.173.097 3.153.190 3.480.306 327.116 10,4
 Andre driftsudgifter 189.899 201.860 198.413 -3.447 -1,7

 Bus i alt 2.157.889 1.867.485 2.227.155 359.671 19,3
 
Lokalbaner

1 Indtægter -161.171 -193.629 -185.743 7.886 -4,1
Operatørudgifter 528.953 527.439 558.454 31.015 5,9
Andre driftsudgifter 11.757 11.800 12.359 559 4,7

2 Anlæg - Lokalbaner 0 0 0 0 -
 Lokalbaner i alt 379.539 345.610 385.071 39.461 11,4

 
Fællesudgifter

3 Andre driftsudgifter 327.831 322.294 280.893 -41.401 -12,8
Pensioner 27.365 29.337 28.867 -470 -1,6
Finansielle poster 10.052 15.300 9.991 -5.309 -34,7

 Fællesudgifter i alt 365.248 366.931 319.751 -47.180 -12,9
 
Flextrafik
Indtægter -51.343 -52.136 -58.894 -6.758 13,0
Operatørudgifter 642.099 690.317 786.359 96.042 13,9
Andre driftsudgifter 84.074 86.888 87.058 170 0,2

 Flextrafik i alt 674.830 725.070 814.524 89.454 12,3

4 Særlige poster1) -463.957 -171.589 -111.153 60.436 -35,2

 
Tilskudsbehov efter 
statskompensation 3.113.549 3.133.507 3.635.348 501.842 16,0
Faktureret -3.024.107 -3.133.507 -3.434.017 -300.510 9,6

 
Resultat før 
efterregulering 89.442 0 201.332 201.332 -

 Efterregulering -89.442 0 -201.332 -201.332 -
 Resultat 0 0 0 0 -
Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud.
1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Balance
Tabel 11 Balance 2022 (1.000 kr.)

Noter Aktiver 1. januar 31. december
 Immaterielle anlæg 5.741 2.395
 Grunde og Bygninger 54.631 54.625
 Tekniske anlæg og biler 113.324 91.109
 Anlæg under udførelse 1.551 1.261

5 Anlægsaktiver 175.246 149.390
6 Aktier og kapitalandele 632.229 641.148
7 Ansvarlig lånekapital 63.827 138.180

 Deposita vedr. indgående lejemål 2.484 2.520
 Langfristede tilgodehavender 698.539 781.848

8 Andre tilgodehavender 432.739 196.882
9 Tilgodehavender ejere og tilknyttede selskaber 274.835 445.130

 Periodeafgrænsningsposter 22.332 37.238
 Kortfristede tilgodehavender 729.906 679.250
 Banker 0 0
 Kontante beholdninger 0 0

10 Likvide aktiver 0 0
 Aktiver i alt 1.603.691 1.610.488
    
 Passiver   
 Balancekonto -670.014 -404.523
 Skattefinansierede aktiver 175.246 149.390

11 Egenkapital -494.768 -255.133
12 Pensionsforpligtelser 1.068.204 828.145

 Anlægspulje 1.027 614
 Hensatte forpligtelser 1.069.230 828.759

13 Kommunekredit 137.294 80.218
14 Gæld ejere og tilknyttede selskaber 0 96.500

 Deposita 2.293 2.352
 Langfristet gæld 139.587 179.070

13 Kortfristet del af langfristet gæld 40.118 43.976
 Indenlandske kreditorer 359.530 365.905

14 Gæld ejere og tilknyttede selskaber 116.671 136.079
 Skyldig rejsehjemmel 96.348 99.723
 Skyldige feriepenge 17.597 18.867

10 Kassekredit 86.312 111.116
 Skyldige omkostninger 173.065 82.125
 Kortfristet gæld 889.642 857.791
 Passiver i alt 1.603.691 1.610.488
    

15 Garantiforpligtelser   
16 Eventualforpligtelser og -rettigheder   
17 Finansiel sikring   
18 Modtagne garantier   
19 Leje/operationelle leasingaftaler   
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Noter
Note 1 Indregning af indtægter 
Indregning af indtægter sker i henhold til anvendt regnskabspraksis. Indregningen er behæftet med 
skøn, idet administrationen ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget for løbende foreløbigt afregnede 
indtægter, og i det er der en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggelsen af endelige fordelingsregnskaber 
mv., som kan medføre ændringer i tidligere indregnede indtægter.

Indtægter fra passageromsætningen i Hovedstadsområdet er opgjort på baggrund af endelige 
fordelingsregnskaber til og med 2019 samt de seneste foreløbige opgørelser vedr. indtægtsdeling af 
årene 2020-2022. 

Indtægter fra passageromsætning i Vest- og Sydsjælland (det tidligere Bus- & Togsamarbejde) er 
opgjort på baggrund af endelige regnskaber frem til og med 2021. 

Trafikstyrelsen har i 2021 erstattet bekendtgørelse 1369 med bekendtgørelse 804 af 04/05/2021 - 
gældende fra 01/01/2021 til 31/12/2021 - som indebærer en afskaffelse af dobbeltfaktorerne i 
indtægtsdelingen i hovedstadsområdet. Bekendtgørelse 1369 er blevet midlertidigt forlænget via 
bekendtgørelse 2378 af 10/12/2021 frem til 30/06/2022, og efterfølgende yderligere forlænget via 
bekendtgørelse 1027 af 14/06/2022 til 31/12/2022. 

Bekendtgørelse 804, inkl. forlængelser erstattes fra 2023 af bekendtgørelse 1545 af 19/12/2022. 
Bekendtgørelse 1545 gældende fra 01/01/2023 beskriver overgang til indtægtsdeling baseret på en 
kildefordeling. 

Siden 2019 har der været stabil oversendelse af fordringer til Gældsstyrelsen. Når fordringen er sendt 
fra Movia til Gældsstyrelsen, afskrives fordringen. Afskrivningen af en fordring påvirker det samlede 
indtægtsniveau i årsregnskabet, idet afskrivninger modregnes i indtægterne. 

Note 2 Anlægstilskud lokalbaner
Nettoudgiften til anlægstilskud er nul. Der er i 2022 modtaget tilskud fra regionerne, der modsvarer det 
ydede anlægstilskud til lokaltog på 51,2 mio. kr. Dette vedrører primært fornyelsesplanen i Region 
Hovedstaden.

Note 3 Andre driftsudgifter 
Løn til den administrerende direktør udgør i 2022 2,2 mio. kr. inkl. pension. Løn til den 
administrerende direktør er fastsat af løn og pensionsnævnet i Kommunernes Landsforening i 0.18- 
30.01 Aftale om aflønning af chefer mellem KL og faglige organisationer. 
Movia udbetaler faste honorarer til medlemmerne af Movias bestyrelsen. I 2022 er der udbetalt 0,8 
mio. kr. i honorarer til bestyrelsen. De årlige honorarsatser blev godkendt af Statsforvaltningen i 2007 i 
forbindelse med Movias etablering. Honorarsatserne reguleres med de for tjenestemænd i staten 
gældende satser. 
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Note 4 Særlige poster, statskompensation (1.000 kr.)

 R2021
R2022 

Covid-regning
R2022 

Statskompensation
Lavere indtægter bus og bane -444.365 -198.162 -104.989
Udgifter bus, bane og fællesudgifter -41.724 -11.634 -6.164
Lavere indtægter flextrafik -1.658 0 0
Lavere udgifter flextrafik 23.790 0 0
Covid-statskompensation -463.957 -209.797 -111.153

Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter/overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger/underskud. Da 
statskompensationen fortrinsvis tilgår Movia, er de fleste punkter i ovenstående tabel således med negativt fortegn.

Særlige poster i regnskab 2022 er indtægter fra statskompensation til mindreindtægter og merudgifter 
i 2022 som følge af Covid. Statskompensationen for 2022 er udmøntet i akt 346 af 7 september 2022 
og akt 33 af 21. december 2022, Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den beregnede Covid-
regning.

Opgørelsen af Covid-regningen i årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med 
regnskabsinstruks af 16. december 2021 fra Trafikstyrelsen. Opgørelsen med konsekvenserne af 
Covid og revisorerklæring hertil indsendes til godkendelse hos Trafikstyrelsen, når årsregnskab 2022 
er aflagt. 

Den samlede statskompensation i regnskab 2022 er opgjort til 111,2 mio. kr. Covid-regningen som 
følge af færre bus- og banepassagerindtægter er på 198,2 mio. kr., mens Covid-relaterede 
nettoudgifter udgør 11,6 mio. kr., som vedrører bl.a. ekstra rengøring. For flextrafik er der ikke opgjort 
Covid-relaterede mindreindtægter eller merudgifter.Idet trafikselskabernes samlede opgørelse af 
mindreindtægter og merudgifter sfa. Covid overstiger statskompensationen, forventes det ikke, at der 
efter årsregnskabets afslutning vil forekomme ændringer i statskompensationen.  

Note 5 Anlægsoversigt 2022 (1.000 kr.)

 
Grunde Bygninger

Lejede
lokaler

Tekniske
anlæg

Immat. 
anlægs-

aktiver

Anlæg
u. ud-

førelse I alt
Kostpris 1. januar 19.408 46.817 11.713 314.041 76.647 1.551 470.176
Tilgang i året 0 0 0 365 416 2.130 2.911
Afgang i året 0 0 0 -459 -4.693 -2.420 -7.572
Overførsler 0 1.871 0 0 0 0 1.871
Kostpris 
31. december 19.408 48.688 11.713 313.947 72.369 1.261 467.386
Akkumulerede Ned-
og afskrivninger
1. januar 0 17.364 5.942 200.717 70.906 0 294.930
Årets afskrivninger 0 962 915 22.580 3.761 0 28.218
Af- og nedskrivninger
afhændede aktiver 0 0 0 -459 -4.693 0 -5.152
Ned- og afskrivninger 
31. december 0 18.326 6.857 222.838 69.974 0 317.996
Regnskabsmæssig-
værdi 31. december 19.408 30.362 4.855 91.109 2.395 1.261 149.390
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Note 6 Aktier og kapitalandele i tilknyttede selskaber 2022 (1.000 kr.)
 Ejerandel 1. januar Ændringer 31. december
 Pct.    
Rejsekort & Rejseplan A/S 28,9 89.944 4.403 94.347
Lokaltog A/S 75,7 541.985 4.516 546.502
DOT I/S 33,3 300 0 300
I alt  632.229 8.919 641.148

Værdien af Movias kapitalandele i selskaberne Lokaltog A/S, DOT I/S og Rejsekort & Rejseplan A/S 
er øget med 8,9 mio. kr. som følge af årets resultat 2021 i selskaberne. Ejerandelene er opgjort pr. 31. 
december 2022.

Movia er yderligere engageret i foreningen FlexDanmark, hvor Movias finansieringsandel i 2022 var 
på 33 pct.

Note 7 Ansvarlig lånekapital 2022 (1.000 kr.)
 1. januar Ændringer Afdrag 31. december
Rejsekort & Rejseplan A/S 63.827 439 -32.586 31.680
Lokaltog A/S 0 106.500 0 106.500
I alt 63.827 106.939 -32.586 138.180

Movia har i perioden 2005 til 2009 indskudt ansvarlig lånekapital i selskabet Rejsekort & Rejseplan 
A/S (tidligere Rejsekort A/S). 

I 2022 er der tilskrevet 0,4 mio. kr. i renteindtægter på Movias andel af den ansvarlige lånekapital hos 
Rejsekort & Rejseplan A/S. Movia har modtaget afdrag på 32,6 mio. kr. Ultimo 2022 er Movias andel 
af den ansvarlige lånekapital hos Rejsekort & Rejseplan A/S på 31,7 mio. kr.

I 2022 har Movia indskudt ansvarlig lånekapital i Lokaltog A/S for 106,5 mio. kr. Beløbet er modsvaret 
af forudbetaling fra regionerne til Movia. Forudbetalingen og indskud af ansvarlig lånekapital sikrer, at 
der er likviditet i Lokaltog A/S til at udføre større anlægsarbejder på Østbanen og Favrholm station.

Note 8 Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender er i 2022 faldet med 235,8 mio. kr. Faldet skyldes primært, at et 
tilgodehavende hos DSB og Metro fra 2021, som følge af afregning af indtægtsdelingsregnskaber, er 
blevet indfriet samt at afregning af skyldig statskompensation for 2021 i januar 2022. 

De samlede afskrivninger på debitorer er i regnskab 2022 på 74,6 mio. kr., hvor størstedelen af 
afskrivningerne kan henføres til afskrivninger af kontrolafgifter. Kontrolafgifter afskrives fuldt ud ved 
overdragelsen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen og indtægtsføres i takt med, at Gældsstyrelsen 
inddriver de skyldige beløb, jf. note 1. I 2022 er modtaget 21,8 mio. kr. i tilbagebetaling fra 
Gældsstyrelsen. Disse er modregnet i afskrivningerne under indtægterne.

Udover kontrolafgiftsafskrivninger er der afskrivninger på debitorer på sager under 20.000 kr. på 0,6 
mio. kr., som kan henføres til rejsehjemmelsdebitorer. Primo januar 2022 var 0,3 mio. kr. hensat til tab 
på debitorer. Dette beløb er i 2022 nedjusteret til 0,2 mio. kr. ultimo 2022.
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Note 9 Tilgodehavender vedr. ejere og tilknyttede selskaber 2022 (1.000 kr.)
 1. januar Ændringer 31. december
Kommuner 173.956 165.849 339.806
Regioner 99.366 4.193 103.559
Tilknyttede selskaber 1.513 253 1.765
I alt 274.835 170.295 445.130

Stigningen i 2022 på 170,3 mio. kr. i tilgodehavender som vist i note 9 skyldes primært en stigning i 
tilgodehavende efterregulering hos kommuner og regioner. I 2022 er den tilgodehavende 
efterregulering steget med 179,9 mio. kr. Primo 2022 betalte regionerne et tilgodehavende 
anlægstilskud vedrørende 2021. hvilket har bevirket, at ændringen i tilgodehavender  er steget mindre 
end stigningen i skyldig efterregulering.

Note 10 Likvide beholdninger og kassekredit (1.000 kr.)
 R2021 R2022
Likvide beholdning 1. januar       71.965 -86.312
Ændring i likvide beholdning:   
+/- Årets efterregulering -89.442 -201.332
+/- Årets afregnede efterregulering 18.177 -28.254
+/- Årets statskompensation -463.957 -111.153
+/- Årets afregnede statskompensation 508.289 150.357
+/- Øvrige finansforskydninger -131.345 165.578
Likvide beholdning 31. december -86.312 -111.116

Movias likvide beholdning er fra 1. januar 2022 til 31. december 2022 faldet med samlet 24,8 mio. kr., 
hvilket primært skyldes efterreguleringen på 201 mio. kr., samt ændringer i øvrige finansforskydninger. 
Øvrige finansforskydninger dækker bl.a. over større forskydninger i afregningen af indtægtsdelingen.  

Den likvide beholdning er faldet fra -86 mio. kr. primo året til -111 mio. kr. ultimo 2022. Den 
gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage udgjorde 31. december.2022 -63 mio. kr. 
Likvidbeholdningen lever således ikke op til målsætningen i den finansielle politik, som er en 
gennemsnitlig likvidbeholdning på 150 mio. kr. Bestyrelsen er løbende blevet informeret om 
udviklingen i likvidbeholdningen. 

Udviklingen i likviditet baseret på daglige- og gennemsnitssaldi i 2022 kan illustreres som i figur 2:
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Movias kassekredit udgør 330 mio. kr., svarende til 125 kr. pr. borger i Movias område, hvilket er det 
maksimalt mulige. Bestyrelsen har besluttet at forhøje kassekreditten fra 100 mio. kr. til 330 mio. kr. 
Forhøjelsen er gældende til 1. februar 2024, hvorefter kassekreditten igen vil udgøre 100 mio. kr.

     
Note 11 Udvikling i egenkapitalen i 2022 (1.000 kr.)
1. januar -494.768
Årets resultat 0
Afskrivninger af anlægsaktiver -23.066
Til- og afgang af anlægsaktiver -2.790
Opskrivning/nedskrivning af aktiver -23.142
Afdrag lån 53.218
Regulering af hensættelser 235.415
31. december -255.132

Egenkapitalen er i 2022 steget med 239,6 mio. kr., således at den negative egenkapital på -494,8 mio. 
kr. pr. 1. januar 2022 bliver til -255,1 mio. kr. pr. 31. december 2022. 

Den væsentligste årsag til Movias negative egenkapital er pensionsforpligtelsen i forhold til 
tjenestemænd. Pensionsforpligtelsen genberegnes efter reglerne minimum hvert 5. år og er blevet 
genberegnet i 2022. Forpligtelsen er blevet nedjusteret med 240,1 mio. kr. i 2022. I takt med at 
pensionerne udbetales, vil udgiften via Movias resultatopgørelse blive finansieret af kommuner og 
regioner. Der ansættes ikke længere tjenestemænd i Movia. Pensionsforpligtelsen vil derfor med tiden 
falde. 

Egenkapitalen er i 2022 yderligere påvirket af negative afskrivninger på anlægsaktiver for -23,1 mio. 
kr. samt til- og afgange af anlægsaktiver for -2,8 mio. kr. som følge af ændringer i anlægsaktiverne i 
2022, hvor der har været større afgang end tilgang, jf. note 5. 

Figur 2  Udvikling i likviditet 2022 (mio. kr.)
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Der er sket en nedskrivning af aktiverne på 23,1 mio. kr. som følge af modtagne afdrag og tilskrevne 
renter på den ansvarlige lånekapital hos Rejsekort & Rejseplan A/S og reguleringer i aktie- og 
kapitalandele hos tilknyttede selskaber.

Movia har i 2022 afdraget i alt 53,2 mio. kr. på lån optaget hos Kommunekredit. 

Note 12 Pensionsforpligtelser
Movias pensionsforpligtelse til tjenestemænd er aktuarberegnet i 2022 og udgjorde pr. 31. december 
2022 til 828 mio. kr. i henhold til budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner. 

Pensionsforpligtelsen bliver genberegnet minimum hvert 5. år. 

Note 13 Kommunekredit (1.000 kr.)
 Hovedstol 1. januar 31. december Udløbsdato Sikring
Rejsekortlån - variabelt 52.400 49.900 33.300 29-12-2026 Rente-Swap
Rejsekortlån - variabelt 70.000 6.364 0 21-12-2022 Rente-Swap
Rejsekortlån - variabelt 31.070 26.165 19.623 03-10-2025 Rente-Swap
Rejsekortlån - variabelt 64.138 54.011 40.508 24-10-2025 Rente-Swap
Rejsekortlån - variabelt 123.000 40.973 30.763 18-12-2025 -
Lån i alt 270.608 177.412 124.194   
Forfald i 2023   43.976   
Forfald efter 2023   80.218   

Alle Movias lån er variabelt forrentet og optaget hos Kommunekredit. 4 af de 5 lån svarende til 75 pct. 
af restgælden er rentesikret med en SWAP aftale til fast rente. Minimum 50% af Movias lån skal være 
med fast rente.

Der er afdraget ekstraordinært 13,1 mio. kr. på lån i Kommunekredit i 2022.

Gæld til Kommunekredit udgør 124,2 mio. kr. Heraf forfalder 44 mio. kr. til betaling i 2023.

Note 14 Gæld vedrørende ejere og tilknyttede selskaber 2022 (1.000 kr.)
 1. januar Ændringer 31. december
Kortfristet    
Kommuner 53.012 31.397 84.410
Regioner 16.834 -6.833 10.001
Tilknyttede selskaber 46.825 -5.156 41.669
Kortfristet i alt 116.671 19.408 136.079
Langfristet    
Regioner 0 96.500 96.500
Langfristet i alt 0 96.500 96.500
I alt 116.671 115.908 232.579

Gælden til ejere og tilknyttede selskaber er steget med 115,9 mio. kr. fra 1. januar til 31. december 
2022. Gælden pr. 1. januar 2022 indeholdt forudbetaling af a conto-bidraget for 2022 fra en række 
kommuner/regioner, som først var forfalden i januar 2022. Den 31. december 2022 var 
forudbetalingen af det kommende års a conto-bidrag oppe på et højere niveau for kommunerne. Hertil 
kommer, at der i 2022 er afregnet med kommuner og regioner fra årsregnskab 2020. Den skyldige 
efterregulering er faldet med 49,7 mio. kr. som følge af afregningen. 
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I 2022 er der desuden modtaget betaling fra regionerne på 106,5 mio. kr. Movia har stillet et 
tilsvarende beløb til rådighed for Lokaltog A/S som ansvarligt lån. 

Som også beskrevet i note 7 sikrer forudbetalingen og indskud af ansvarlig lånekapital, at der er 
likviditet i Lokaltog A/S til at udføre større anlægsarbejder på Østbanen og Favrholm station.

Af den samlede forudbetaling forfalder 10 mio. kr.  i 2023.

Note 15 Garantiforpligtelser (1.000 kr.) 
 Restbeløb Udløb Vedrørende
Handelsbanken 274.237 02-01-2034 Lån optaget til køb af nye tog, Lokaltog A/S
Handelsbanken 34.806 30-09-2036 Lån optaget til nyt værksted, Lokaltog A/S
I alt 309.043   

Note 16 Eventualforpligtelser og –rettigheder

 Driften af variabel flexkørsel er organiseret i foreningen FlexDanmark, som Movia er medlem af. 
Movia har over for foreningen garanteret en andel af feriepengeforpligtelsen svarende til Movias 
andel af den samlede kørsel. Pr. 31. december 2022 udgjorde Movias andel af 
feriepengeforpligtelsen 1,2 mio. kr.

 Movia har aktuelt en tvist mod en leverandør, som relaterer sig til leverandørens væsentlige 
misligholdelse og uberettigede ophævelse af en rammeaftale. Forligsdrøftelser pågår. Det 
forventes ikke, at sagen vil påvirke Movias regnskab væsentlig fremover.

 Movia har en verserende sag i Ligebehandlingsnævnet. Sagen er principiel. Procesrisikoen 
vurderes som meget lav.

Note 17 Finansiel sikring (1.000 kr.)

  Hovedstol 
 Restgæld

31. december Rente
 Markedsværdi

31. december 
Handelsdat

o
Udløbsdat

o

Rejsekortlån 52.400 33.300 1,1% 1.359 10-12-2012
29-12-

2026

Rejsekortlån 31.070 19.623 3,5% -150 05-07-2011
06-10-

2025

Rejsekortlån 64.138 40.508 1,6% 1.014 18-06-2014
24-10-

2025
Total 147.608 93.432  2.223   

Movia har indgået ovenstående aftaler om renteswap med Nordea med det formål at omlægge 
variable rentebetalinger på lån hos Kommunekredit til en fast rente. Renteswaps reducerer dermed 
Movias risiko for udgiftsstigning ved stigende renteniveau i forhold til renteniveauet, da aftalerne blev 
indgået.

Markedsværdi pr 31. december 2022 af ovenstående renteswaps er 2,2 mio. kr. Beløbet er i 
overensstemmelse med gældende regnskabsregler ikke indregnet i årsregnskabet.
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Note 18 Modtagne garantier (1.000 kr.)
 1. januar 31. december
Kortsalg 1.698 1.478
Busdrifts kontrakter 156.300 159.500
Flextrafik kontrakter 28.524 29.539
I alt 186.522 190.517

Garantier er i al væsentlighed de garantier, som Movias leverandører har stillet i henhold til indgåede 
kontrakter.

Note 19 Leje- og leasingaftaler
Movias leje/leasingforpligtelse udgjorde 41,5 mio. kr. ultimo 2022 (2021: 46,6 mio. kr.), der primært er 
relateret til lokaleleje til 2025 og biler samt el-ladestandere. De årlige omkostninger udgør 17,6 mio. kr. 
(2021: 16,9 mio. kr.). 
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2022 aflægges i henhold til 
gældende lovgivning og efter ”Bekendtgørelse 
om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v.”  tilpasset Movias særlige forhold. 
Principper for indregning og måling er 
uændrede.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af 
selskabets resultat og præsentation af 
selskabets væsentlige faglige resultater og 
aktivitetsniveau.

Årsregnskabet er grundlæggende opbygget 
således:

+ Driftens tilskudsbehov
- Tilskud faktureret
+/- Efterregulering fra/til kommuner/regioner
= Resultat

Statskompensation som følge af Covid 
indtægtsføres under særlige poster, som indgår 
i driftens tilskudsbehov. Statskompensationen 
opgøres og indregnes i 2022 som opgjort i Akt 
346 af 7. september 2022 og Akt 33 af 21. 
december 2022 og i overensstemmelse med 
den mellem Trafikselskaberne i Danmark aftalte 
fordeling. 

Driftens tilskudsbehov finansieres med løbende 
forbrugs- og a conto indbetalinger fra 
kommuner/regioner. Difference mellem 
realiseret tilskudsbehov og forbrugs- og aconto 
betalinger udgør den efterregulering, som 
endeligt afregnes over for kommuner og 
regioner i januar året efter 
regnskabsaflæggelsen.

Der udarbejdes ikke koncernregnskab for 
Movia.

Indregning af indtægter og udgifter 
Indtægter for transport med busser og tog 
beregnes i hovedsagen som Movias andel af 

det samlede transportarbejde med bus, tog 
og metro multipliceret med den samlede 
billetomsætning for DSB, Metroselskabet og 
Movia. Indtægtsdelingen foretages årligt og 
baseres på en række kildedata afhængig af 
geografi, f.eks. omsætningen af 
rejsehjemmel, rejsehjemmelundersøgelser, 
passagertal, fremskrivning m.m. 
Indtægtsfordeling for rejser internt i 
hovedstadsområdet er reguleret i en 
bekendtgørelse, mens indtægtsfordeling for 
rejser uden for eller til/fra hovedstadsområdet 
er aftalebaseret. Det overordnede 
fordelingsprincip – andel af transportarbejde – 
er dog det samme. Indtægter genereret ved 
brug af det landsdækkende produkt rejsekort 
(ePung) fordeles i første omgang 
landsdækkende, hvorefter andelen af 
indtægter genereret ved rejser med bus, tog 
og metro inden for hovedstadsområdet 
omfordeles i henhold til førnævnte 
bekendtgørelse. Omsætningen for kundernes 
optankninger og køb af rejsekort oppebæres 
ligeledes landsdækkende af de forskellige 
trafikvirksomheder.

Forudbetalinger for rejser foretaget ved brug af 
rejsekort (ePung) og forudbetalinger på 
rejsekort fastprisprodukter indregnes i 
indtægterne i det år, de indbetales. 
Gældsposten ”skyldig rejsehjemmel” opgøres 
under kortfristet gæld, og reguleringer heri føres 
over egenkapitalen.

Billetindtægter og driftsudgifter indregnes i 
resultatopgørelsen i det regnskabsår, de 
vedrører, forudsat at de er kendte for Movia 
inden udløbet af supplementsperioden.  
Herunder indregnes også forventede 
reguleringer. Supplementsperioden følger 
”Bekendtgørelse om kommuners budget og 
regnskabsvæsen, revision m.v.”. 
    
Efterregulering af den modtagne 
forbrugsbetaling og aconto tilskud indregnes i 
resultatopgørelsen i det regnskabsår, den 
vedrører.
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Modtagne tilskud fra regionerne til 
anlægstilskud til lokalbaner og Movias 
anlægstilskud til lokalbaner indregnes på 
samme konto og vises som et nettotal i 
resultatopgørelsen.

Afdrag på rejsekortlån udgiftsføres under 
fællesudgifter. Renteudgifter på rejsekortlån 
blev aktiveret i anlægsperioden frem til 30. juni 
2012. De aktiverede renteudgifter udgiftsføres i 
takt med ydelserne på lånene. 

Ydelser fra Rejsekort & Rejseplan A/S på 
ansvarlig lånekapital - udlånt fra Movia til 
Rejsekort & Rejseplan A/S -indtægtsføres 
under fællesudgifter.

Aktiver

Anlægsaktiver
Anskaffelser indregnes i aktiver, når aktivet 
forventes anvendt i mere end et regnskabsår, 
når aktivets værdi kan måles pålideligt, samt 
når aktivets værdi udgør mere end 100.000 kr. 
Anskaffelser og afskrivninger reguleres med 
modpost på egenkapitalen.

Forbedring af et aktivs egenskaber eller 
forlængelse af et aktivs brugstid aktiveres 
sammen med det pågældende aktiv og 
afskrives over den nye brugstid. Udgifter til 
mindre reparationer og lignende, som ikke har 
en væsentlig indflydelse på aktivets brugstid 
eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det 
regnskabsår, hvori de afholdes. 

Finansielt leasede aktiver indregnes og måles 
på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af 
Movia. For finansielle leasingkontrakter 
opgøres kostprisen til laveste værdi af 
dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de 
fremtidige leasingydelser. Ved beregning af 
nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne 
rentefod som diskonteringsfaktor eller en 
tilnærmet værdi for denne. 

Der optages grupperede aktiver i balancen i det 
omfang, grupperingen overstiger 
minimumsbeløbet for aktivering.

Immaterielle anlægsaktiver
Væsentlige udviklingsprojekter aktiveres til 
anskaffelsespris. Interne udviklingsprojekter 
udgiftsføres i takt med projektets færdiggørelse.

Patenter værdiansættes ikke.

Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Udviklingsprojekter 3 - 10 år

Grunde og bygninger
Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 
1999 værdiansættes til den offentlige 
ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004, mens 
grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 
1999 optages til kostpris. Kostprisen omfatter 
anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte 
tilknyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde Afskrives ikke

Bygninger 15 - 50 år

Indretning af lejede lokaler 10 år

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver optages til kostpris 
med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver under opførelse 
optages til de samlede afholdte omkostninger 
på balancetidspunktet. 
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For egen fremstillede aktiver omfatter 
kostprisen direkte udgifter til materialer, 
komponenter og underleverandører. 

For rejsekortsystemet omfatter afholdte 
anlægsomkostninger også renter på 
lånefinansieringen, indtil anlægget blev taget i 
brug. Derefter er rentetilskrivningen på lån 
udgiftsført. 

Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og biler 3 - 10 år

Rejsekort Over perioden 
2012 – 2026

Rejsekortanlæg afskrives over perioden 2012 – 
2026. Der foretages lineære afskrivninger i 
anlæggets brugstid baseret på den forventede 
restlevetid.

Eftersom hovedaktivitetens brugstid er fastsat til 
2026, vurderes det som mest retvisende, at 
eksempelvis en tilgang i 2020 afskrives over 
hovedaktivitetens resterende brugstid, dvs. 7 
år, mens en tilgang i 2022 afskrives over 5 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag for salgsomkostninger 
og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab reguleres 
over egenkapitalen.

Anlæg under udførelse
Anlæg under udførelse er aktiver, som er under 
opførelse eller konstruktion ved årets slutning. 
Udgifter afholdt på materielle anlægsaktiver 
under udførelse indregnes i takt med, at 
udgiften afholdes, og når de kan afgrænses og 
opgøres pålideligt. Ved opførelse af bygninger 
vil indregningen blive foretaget på baggrund af 
kostpris eller færdiggørelsesgrad.

Når anlægsaktivet under udførelse er afsluttet, 
skal anlægget aktiveres og afskrivning 
påbegyndes. 

Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Finansielle anlægsaktiver (aktier og 
kapitalandele samt ansvarlig lånekapital)
Kapitalandele i selskaber, som Movia har 
medejerskab til, indgår i balancen med den 
andel af virksomhedernes indre værdi, jf. 
senest foreliggende årsregnskab for selskabet, 
som svarer til Movias ejerandel ultimo 
indeværende regnskabsår. Kapitalindskud i 
selskaberne, der er indskudt efter det seneste 
foreliggende årsregnskab for selskabet, 
indregnes i balancen med værdien af 
kontantindskuddet.

Den årlige værdiregulering af aktiekapitalen 
reguleres med modpost på egenkapitalen, jf. 
Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Grunde og bygninger til videresalg
Grunde og bygninger til videresalg omfatter 
aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, 
og aktivet ikke længere anvendes direkte i 
”produktionen”. Der foretages ikke afskrivninger 
på bygninger til videresalg.

Grunde og bygninger til videresalg optages til 
den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004, 
såfremt anlægget er købt før 1. januar 1999. 
Anlæg købt efter denne dato optages til 
anskaffelsessum tillagt forbedringer og fradrag 
for tidligere afskrivninger. 

Forefindes ingen offentlig vurdering, optages 
aktiverne til valuar vurdering. Vurderingen 
foretages af eksterne valuarer.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel 
værdi. Der foretages nedskrivning til 
imødegåelse af forventet tab, såfremt det 
vurderes, at der er risiko for, at tilgodehavendet 
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ikke kan betales. I regnskabet vil det fremgå, 
hvor meget der er udgiftsført som konstaterede 
tab, samt hvor meget, der er hensat til tab.De 
årlige forskydninger i hensættelse til tab 
reguleres med modpost på egenkapitalen.

Kontrolafgifter, der oversendes til inddrivelse 
via Gældsstyrelsen nedskrives til nul kroner og 
indgår således ikke i tilgodehavender. 
Indbetalinger fra Gældsstyrelsen indtægtsføres 
i regnskabet.

Eventuelle væsentlige tabsrisici, der ikke kan 
opgøres, omtales under eventualforpligtelser.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 
1 år, indregnes som langfristede 
tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
omsætningsaktiver, omfatter omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Passiver

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser medtages til den 
forventede økonomiske forpligtelse.

Andre hensatte forpligtelser
Omkostninger til miljøforpligtelser og 
garantiforpligtelser indregnes alene, når Movia 
som følge af en tidligere begivenhed har en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil 
medføre et forbrug af Movias økonomiske 
ressourcer.

Pensionsforpligtelser
Et begrænset antal af Movias medarbejdere er 
tjenestemandsansatte. Movia har endvidere 
indgået pensionsaftaler med visse 
personalegrupper. Kapitalværdien af 
pensionsforpligtelsen er beregnet 
aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum 

hvert 5. år foretages en aktuarmæssig 
beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende 
tjenestemænd.

I år, hvor der ikke foretages en aktuarmæssig 
beregning af pensionsforpligtelsen, nedskrives 
kapitalværdien af pensionsforpligtelsen med de 
udbetalte pensioner fratrukket den statsligt 
fastsatte procent af de udbetalte 
tjenestemandspensionslønninger.

Regulering af tjenestemandspensions-
forpligtelsen foretages over egenkapitalen.

Anlægspulje
Som gæld på balancen kan optages 
forudbetalinger fra kommuner/regioner til 
senere afholdelse af anlægsudgifter samt 
beløb, som bestyrelsen måtte beslutte at 
hensætte til senere afholdelse af 
anlægsudgifter. Ved afholdelse af 
anlægsudgifter nedskrives gælden i balancen.

Leasinggæld
Finansielt leasede aktiver indregnes i 
anlægskartoteket og afskrives. Den 
kapitaliserede leasingforpligtelse indgår under 
finansielle forpligtelser.

Finansielle instrumenter
Markedsværdien af finansielle instrumenter 
indgår ikke i årsregnskabet, men oplyses i en 
note.

Langfristet gæld
Langfristet gæld omfatter poster, der forfalder 
senere end 12 måneder efter 
regnskabsafslutningen.

Kortfristet gæld
Kortfristet gæld omfatter poster, der forfalder 
indenfor 12 måneder efter 
regnskabsafslutningen.
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Periodeafgrænsningsposter indregnet under 
forpligtelser omfatter modtagne betalinger 
vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

Forudbetalinger for rejser på rejsekort 
indregnes i indtægterne i det år, de indbetales. 
Gældsposten ”skyldig rejsehjemmel” opgøres 
under kortfristet gæld, og reguleringer heri føres 
over egenkapitalen.

Feriepengeforpligtelsen vedrørende 
tjenestemandsansatte, medarbejdere ansat på 
tjenestemandslignende vilkår og 
funktionæransatte beregnes af den 
ferieberettigede løn. Reguleringer føres over 
egenkapitalen.

Skyldige omkostninger tager udgangspunkt i 
transaktionsprincippet og omfatter leverede 
varer eller ydelser, hvor faktura først 
fremkommer til registrering efter 
regnskabsårets afslutning, eller betaling først 
sker efter regnskabsårets afstemning.

Som gæld på balancen under skyldige 
omkostninger kan optages disponerede 
uforbrugte midler fra omstillingspuljen. Der kan 
optages gæld i 2017-2024. 2024 er sidste år 
med omstillingspulje.
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Ledelseserklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2022 for Trafikselskabet Movia. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i ”Bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v.”. 

Endvidere er det vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og udviklingen i Movias aktiviteter og økonomiske forhold. 

København, 10. marts 2023

____________________

Dorthe Nøhr Pedersen
Administrerende direktør

____________________ ____________________ ____________________

Kirsten Jensen Gert Jørgensen Yildiz Akdogan
Formand Næstformand

____________________ ____________________ ____________________

Kenneth Gøtterup Bent Hansen Simon Hansen

____________________ ____________________ ____________________

Felex Pedersen Christoffer Buster Reinhardt Ole Vive                  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Trafikselskabet Movia for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022, 
der omfatter regnskabsopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, (side 27 - 
41) med følgende hovedtal:

• Samlet tilskudsbehov før efterregulering på 3.635 mio. kr.
• Aktiver i alt på 1.610 mio. kr.
• Egenkapital i alt på -255 mio. kr.

 Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Trafikselskabet Movia i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2022. Dette forhold blev behandlet som led i vores 
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke 
nogen særskilt konklusion om dette forhold.
 
Indregning af indtægter fra salg af rejsehjemmel m.v. 
Indtægter fra salg af rejsehjemmel m.v. udgør i alt 1.697 mio. kr. og er en betydelig regnskabspost, 
der sammensættes af flere indtægtskilder, herunder eget salg og indtægter fra andre parter i bl.a. 
takstsamarbejder på tværs af Sjælland. Indregning af indtægter er nærmere beskrevet i 
årsregnskabets note 1. Indregningen af indtægter fra andre parter er behæftet med skøn, idet ledelsen 
ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget for de løbende foreløbigt afregnede indtægter og idet der er 
en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggelsen af endelige fordelingsregnskaber m.v., som kan medføre 
ændringer i tidligere indregnede indtægter.

Som følge heraf anser vi indregning af indtægter som et centralt forhold i revisionen. Ved revisionen 
har vi indhentet forståelse af forretningsgange for Trafikselskabet Movias indregning af indtægter fra 



46/72

salg af rejsehjemmel og stikprøvevist sammenholdt grundlaget for indregning af indtægter til eksterne 
kilder, herunder indbetalinger modtaget efter regnskabsårets udløb. 

Vi har efterregnet og analyseret ledelsens skøn over ikke afregnede indtægter fra salg af 
rejsehjemmel, ligesom vi har sammenholdt reguleringer af tidligere indregnede indtægter til endelige 
fordelingsregnskaber m.v., når disse foreligger.

Vi har endvidere drøftet eventuelle usikkerheder i skønnede poster med ledelsen og påset at 
væsentlige skøn og usikkerheder er omtalt i årsregnskabet. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Trafikselskabet Movia har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- 
og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af bestyrelsen godkendte årsbudget for 2022 som 
sammenligningstal i årsregnskabet for 2022. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt 
revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Trafikselskabets Movias evne 
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere Trafikselskabet Movia, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
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vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisions-handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af Trafikselskabet Movias interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om Trafikselskabet Movias evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Trafikselskabet Movia ikke længere kan 
fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav 
vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed 
kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold 
der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er 
centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov 
eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi 
fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative 
konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele den offentlige 
interesse har af sådan kommunikation.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om 
kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Yderligere oplysninger krævet i henhold til bekendtgørelse om kommunal og regional revision
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Trafikselskabet Movia i 2022 for regnskabsåret 
2022. Vi blev valgt efter en udbudsprocedure i 2021/22, hvorefter vi indgik en revisionsaftale for en 4 
årig-periode til og med regnskabsåret 2025, med mulighed for forlængelse til 2027.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for 
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomlighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

København, den 10. marts 2023
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33 96 35 56

Lars Hillebrand
statsautoriseret revisor 
MNE NR.: mne26712 
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4. Fordelingsregnskab
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Fordelingsregnskab 2022
I 2022 udgør kommuner og regioners tilskudsbehov 3.635 mio. kr. efter Covid-statskompensation på 
111 mio. kr. ud af den samlede Covid-regning på 210 mio. kr. Ifølge Lov om Trafikselskaber skal 
Movias tilskudsbehov dækkes af tilskud fra kommuner og regioner. Kommuner og regioner har i 2022 
indbetalt 3.434 mio. kr. i tilskud. Der bliver derfor opkrævet 201,3 mio. kr. i efterregulering for 
årsregnskab 2022 fra kommuner og regioner. Alle 45 kommuner og begge regioner skal betale til 
Movia. Efterreguleringen vil blive afregnet i januar 2024. 

Tilskud, efterregulering og statskompensation pr. 
forretningsområde
Tabel 12 Efterregulering opdelt pr. forretningsområde (1.000 kr.)

 R2022 Statskompensation1)
Faktureret 

2022 Efterregulering
 Bus 2.227.155 -103.740 -1.883.929 239.486
 Lokalbaner 385.071 -7.372 -365.703 11.995
 Fællesudgifter 319.751 -40 -366.931 -47.220
 Flextrafik 814.524 0 -817.453 -2.929
 Total 3.746.501 -111.153 -3.434.017 201.332

1) Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.

Efterregulering fordelt på ordninger er opgjort pr. region i tabel 13 og tabel 14 og pr. kommune i tabel 
15.
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Regionalt tilskud og efterregulering
Regionernes tilskud er i de to nedenstående tabeller fordelt på relevante kategorier for regionerne.

Region Hovedstaden skal efterbetale 27,9 mio.kr. til Movia i januar 2024.

Tabel 13 Region Hovedstaden (1.000 kr.)

 R2021 R2022
Statskompensation 

20221)
Faktureret 

2022
Efterregulering 

2022
Bus 322.672 317.083 -23.422 -256.290 -37.371
Flexpatient 28.454 35.080 0 -35.173 93
Lokalbaner 156.338 158.197 -4.010 -143.380 -10.808
Fællesudgifter 161.326 142.034 -17 -162.161 20.144
Tilskud i alt 668.790 652.394 -27.449 -597.004 -27.941

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.

Region Sjælland skal efterbetale 9,7 mio. kr. til Movia i januar 2024.

Tabel 14 Region Sjælland (1.000 kr.)

 R2021 R2022
Statskompensation 

20221)
Faktureret 

2022
Efterregulering 

2022
Bus 160.435 163.252 -8.501 -142.210 -12.542
Flexpatient 150.436 183.149 0 -183.512 363
Lokalbaner 223.201 226.873 -3.362 -222.323 -1.188
Fællesudgifter 27.587 24.301 -3 -27.982 3.684
Tilskud i alt 561.658 597.575 -11.866 -576.026 -9.683

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Kommunalt tilskud og efterregulering
De 45 kommuner skal samlet efterbetale 163,7 mio.kr. til Movia i januar 2024.

Tabel 15  Kommunalt tilskud og efterregulering (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles-  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
København
Regnskab 2021 449.456 28.680 0 0 9.586 19.495 53.168 560.385 
Regnskab 2022 465.743 38.086 0 0 11.461 19.867 46.217 581.375 
Statskompensation 2022 -27.438 0 0 0 0 0 -6 -27.444 
Faktureret 2022 -386.938 -37.787 0 0 -11.477 -19.895 -53.424 -509.522 
Efterregulering 2022 -51.367 -300 -0 0 16 28 7.213 -44.409 
Frederiksberg
Regnskab 2021 71.235 6.089 0 0 1 2.719 8.673 88.718 
Regnskab 2022 69.561 8.213 0 0 19 2.842 7.539 88.174 
Statskompensation 2022 -3.785 0 0 0 0 0 -1 -3.786 
Faktureret 2022 -57.623 -8.185 0 0 -19 -2.845 -8.547 -77.218 
Efterregulering 2022 -8.153 -28 0 0 -0 3 1.009 -7.169 
Albertslund
Regnskab 2021 13.827 1.479 0 0 3.395 4.671 1.584 24.956 
Regnskab 2022 13.831 1.922 0 0 3.489 5.031 1.340 25.613 
Statskompensation 2022 -996 0 0 0 0 0 -0 -996 
Faktureret 2022 -10.363 -1.911 0 0 -3.489 -5.040 -1.570 -22.373 
Efterregulering 2022 -2.472 -11 0 0 0 8 230 -2.245 
Ballerup
Regnskab 2021 29.533 4.157 679 0 1.770 10.155 2.511 48.804 
Regnskab 2022 30.865 5.448 954 0 2.646 10.769 2.153 52.835 
Statskompensation 2022 -831 0 0 0 0 0 -0 -831 
Faktureret 2022 -27.815 -5.412 -1.008 0 -2.647 -10.784 -2.501 -50.167 
Efterregulering 2022 -2.219 -36 54 0 1 15 348 -1.837 
Brøndby
Regnskab 2021 20.180 2.531 743 0 1.035 8.638 1.994 35.122 
Regnskab 2022 20.915 3.427 1.030 0 948 9.013 1.702 37.034 
Statskompensation 2022 -961 0 0 0 0 0 -0 -961 
Faktureret 2022 -17.734 -3.367 -1.074 0 -946 -9.028 -2.002 -34.151 
Efterregulering 2022 -2.221 -59 44 0 -2 15 301 -1.922 
Dragør
Regnskab 2021 7.855 774 20 0 41 391 798 9.879 
Regnskab 2022 7.835 1.075 68 0 16 428 692 10.113 
Statskompensation 2022 -250 0 0 0 0 0 -0 -250 
Faktureret 2022 -6.853 -1.081 -66 0 -15 -428 -792 -9.235 
Efterregulering 2022 -733 6 -1 0 -0 1 100 -628 
Gentofte
Regnskab 2021 48.995 4.540 0 0 19 5.801 5.004 64.359 
Regnskab 2022 48.320 6.615 0 0 13 5.677 4.268 64.894 
Statskompensation 2022 -2.222 0 0 0 0 0 -1 -2.223 
Faktureret 2022 -40.364 -6.577 0 0 -13 -5.683 -4.986 -57.623 
Efterregulering 2022 -5.734 -38 0 0 -0 6 718 -5.048 

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Tabel 15 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles-  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Gladsaxe
Regnskab 2021 46.450 3.896 1.449 3 69 8.601 5.013 65.481 
Regnskab 2022 44.346 5.358 2.316 2 44 9.767 4.227 66.061 
Statskompensation 2022 -1.893 0 0 0 0 0 -1 -1.894 
Faktureret 2022 -35.349 -5.297 -2.413 -2 -43 -9.778 -5.017 -57.899 
Efterregulering 2022 -7.105 -61 97 -0 -1 11 790 -6.269 
Glostrup
Regnskab 2021 15.700 1.186 0 0 1.054 4.833 1.774 24.546 
Regnskab 2022 16.524 1.518 0 0 1.146 5.289 1.540 26.017 
Statskompensation 2022 -728 0 0 0 0 0 -0 -729 
Faktureret 2022 -13.079 -1.526 0 0 -1.144 -5.299 -1.756 -22.804 
Efterregulering 2022 -2.716 9 0 0 -2 10 216 -2.484 
Herlev
Regnskab 2021 19.928 1.827 0 0 29 3.638 2.263 27.686 
Regnskab 2022 22.055 2.721 0 0 42 4.007 1.926 30.750 
Statskompensation 2022 -960 0 0 0 0 0 -0 -961 
Faktureret 2022 -15.905 -2.701 0 0 -41 -4.012 -2.254 -24.913 
Efterregulering 2022 -5.189 -20 0 0 -1 5 329 -4.876 
Hvidovre
Regnskab 2021 32.128 3.648 0 0 1.047 8.227 3.555 48.605 
Regnskab 2022 33.013 4.564 0 0 1.285 7.883 3.362 50.107 
Statskompensation 2022 -1.451 0 0 0 0 0 -0 -1.451 
Faktureret 2022 -29.520 -4.532 0 0 -1.282 -7.897 -3.833 -47.064 
Efterregulering 2022 -2.042 -32 0 0 -3 14 472 -1.592 
Høje-Taastrup
Regnskab 2021 25.666 2.983 706 0 110 6.394 2.508 38.367 
Regnskab 2022 26.340 4.139 1.021 0 72 6.919 2.180 40.671 
Statskompensation 2022 -283 0 0 0 0 0 -0 -283 
Faktureret 2022 -23.729 -4.121 -1.074 0 -71 -6.925 -2.514 -38.434 
Efterregulering 2022 -2.328 -18 53 0 -1 6 334 -1.955 
Ishøj
Regnskab 2021 6.290 1.500 216 0 17 3.608 468 12.099 
Regnskab 2022 6.226 2.046 189 0 21 3.588 392 12.462 
Statskompensation 2022 -265 0 0 0 0 0 -0 -265 
Faktureret 2022 -5.423 -2.043 -202 0 -21 -3.592 -470 -11.750 
Efterregulering 2022 -538 -3 12 0 -1 4 78 -447 
Egedal
Regnskab 2021 22.032 1.687 536 3 98 13.500 1.910 39.767 
Regnskab 2022 23.712 2.521 813 2 151 13.671 1.637 42.508 
Statskompensation 2022 -700 0 0 0 0 0 -0 -700 
Faktureret 2022 -20.123 -2.521 -855 -2 -148 -13.692 -1.901 -39.242 
Efterregulering 2022 -2.889 0 42 -0 -3 20 264 -2.565 

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Tabel 15 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles-  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Lyngby-Taarbæk
Regnskab 2021 39.990 2.630 726 0 55 4.157 3.479 51.037 
Regnskab 2022 39.469 3.547 1.039 0 87 3.907 3.008 51.057 
Statskompensation 2022 -2.227 0 0 0 0 0 -0 -2.227 
Faktureret 2022 -32.162 -3.538 -1.080 0 -85 -3.911 -3.396 -44.173 
Efterregulering 2022 -5.081 -9 42 0 -1 4 389 -4.657 
Rødovre
Regnskab 2021 35.031 2.697 0 0 63 5.976 4.042 47.809 
Regnskab 2022 36.661 3.660 0 0 64 5.803 3.508 49.696 
Statskompensation 2022 -1.865 0 0 0 0 0 -0 -1.865 
Faktureret 2022 -30.515 -3.647 0 0 -63 -5.810 -4.050 -44.086 
Efterregulering 2022 -4.281 -13 0 0 -2 8 543 -3.745 
Rudersdal
Regnskab 2021 42.579 3.004 1.233 0 113 5.598 3.480 56.007 
Regnskab 2022 44.705 3.942 1.731 1 78 5.886 2.919 59.262 
Statskompensation 2022 -764 0 0 0 0 0 -0 -764 
Faktureret 2022 -42.436 -3.934 -1.821 -1 -77 -5.892 -3.316 -57.477 
Efterregulering 2022 -1.505 -8 90 -0 -2 6 397 -1.020 
Tårnby
Regnskab 2021 27.466 2.505 0 1 89 4.450 3.153 37.666 
Regnskab 2022 29.491 3.537 0 1 85 4.600 2.727 40.440 
Statskompensation 2022 -1.206 0 0 0 0 0 -0 -1.207 
Faktureret 2022 -25.509 -3.524 0 -1 -83 -4.604 -3.129 -36.850 
Efterregulering 2022 -2.775 -13 0 -0 -2 4 402 -2.384 
Vallensbæk
Regnskab 2021 4.852 319 129 0 18 1.262 394 6.974 
Regnskab 2022 4.880 522 193 0 35 1.386 340 7.356 
Statskompensation 2022 -170 0 0 0 0 0 -0 -170 
Faktureret 2022 -4.210 -525 -203 0 -34 -1.387 -393 -6.753 
Efterregulering 2022 -500 3 10 0 -1 2 53 -432 
Furesø
Regnskab 2021 23.648 2.468 879 1 43 5.352 1.716 34.108 
Regnskab 2022 25.357 3.461 1.222 1 35 5.935 1.495 37.505 
Statskompensation 2022 -655 0 0 0 0 0 -0 -655 
Faktureret 2022 -22.501 -3.458 -1.303 -1 -34 -5.941 -1.699 -34.936 
Efterregulering 2022 -2.201 -3 82 -0 -1 6 204 -1.914 
Allerød
Regnskab 2021 19.160 971 442 0 493 6.056 1.532 28.653 
Regnskab 2022 19.893 1.482 689 0 813 6.828 1.323 31.028 
Statskompensation 2022 -496 0 0 0 0 0 -0 -496 
Faktureret 2022 -17.972 -1.470 -731 0 -809 -6.835 -1.517 -29.335 
Efterregulering 2022 -1.425 -13 42 0 -4 7 195 -1.197 

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Tabel 15 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles-  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Fredensborg
Regnskab 2021 20.869 2.456 1.398 10 1.842 11.757 1.889 40.220 
Regnskab 2022 22.687 3.311 1.926 34 2.283 12.854 1.685 44.780 
Statskompensation 2022 -859 0 0 0 0 0 -0 -859 
Faktureret 2022 -19.259 -3.302 -2.033 -33 -2.281 -12.872 -1.945 -41.724 
Efterregulering 2022 -2.569 -9 106 -1 -2 18 260 -2.197 
Frederikssund
Regnskab 2021 28.905 1.821 1.140 79 1.172 16.625 2.034 51.776 
Regnskab 2022 31.251 2.415 1.661 112 1.244 18.818 1.852 57.353 
Statskompensation 2022 -236 0 0 0 0 0 -0 -236 
Faktureret 2022 -28.979 -2.423 -1.720 -110 -1.233 -18.844 -2.131 -55.440 
Efterregulering 2022 -2.036 8 59 -2 -12 26 280 -1.677 
Halsnæs
Regnskab 2021 10.947 1.337 447 0 738 7.699 1.005 22.173 
Regnskab 2022 11.183 1.996 609 0 901 8.234 883 23.807 
Statskompensation 2022 564 0 0 0 0 0 -0 563 
Faktureret 2022 -11.347 -2.025 -623 0 -893 -8.244 -994 -24.127 
Efterregulering 2022 -400 29 15 0 -8 10 111 -243 
Gribskov
Regnskab 2021 23.270 1.845 784 0 5.016 5.445 1.629 37.989 
Regnskab 2022 24.764 2.584 1.319 0 5.952 5.915 1.416 41.950 
Statskompensation 2022 -660 0 0 0 0 0 -0 -660 
Faktureret 2022 -23.267 -2.604 -1.363 0 -5.952 -5.921 -1.630 -40.737 
Efterregulering 2022 -837 20 44 0 0 6 214 -553 
Helsingør
Regnskab 2021 45.074 2.557 1.645 0 1.123 18.092 4.020 72.510 
Regnskab 2022 51.223 3.916 2.180 0 1.127 19.803 3.972 82.221 
Statskompensation 2022 -2.985 0 0 0 0 0 -1 -2.986 
Faktureret 2022 -42.791 -3.919 -2.274 0 -1.124 -19.828 -4.543 -74.481 
Efterregulering 2022 -5.446 3 94 0 -3 26 571 -4.754 
Hillerød
Regnskab 2021 38.775 2.358 919 0 2.324 15.222 3.560 63.159 
Regnskab 2022 39.399 2.935 1.412 17 2.976 17.257 3.087 67.082 
Statskompensation 2022 -1.088 0 0 0 0 0 -0 -1.088 
Faktureret 2022 -34.688 -2.940 -1.460 -16 -2.975 -17.278 -3.572 -62.929 
Efterregulering 2022 -3.623 5 48 -0 -0 21 486 -3.064 
Hørsholm
Regnskab 2021 16.500 1.753 662 1 136 3.519 1.491 24.062 
Regnskab 2022 17.456 2.182 907 3 232 3.145 1.331 25.255 
Statskompensation 2022 -430 0 0 0 0 0 -0 -430 
Faktureret 2022 -15.484 -2.169 -947 -3 -226 -3.150 -1.480 -23.459 
Efterregulering 2022 -1.542 -13 40 -0 -6 5 150 -1.366 

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Tabel 15 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles-  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Lejre
Regnskab 2021 21.049 1.825 935 71 1.157 1.216 2.232 28.484 
Regnskab 2022 21.822 2.243 1.259 47 1.482 1.412 1.911 30.176 
Statskompensation 2022 -464 0 0 0 0 0 -0 -464 
Faktureret 2022 -19.569 -2.232 -1.323 -46 -1.477 -1.413 -2.223 -28.284 
Efterregulering 2022 -1.789 -11 64 -1 -5 1 312 -1.428 
Greve
Regnskab 2021 15.560 3.128 0 0 0 1.384 1.813 21.885 
Regnskab 2022 16.785 4.236 0 0 0 1.842 1.591 24.454 
Statskompensation 2022 -573 0 0 0 0 0 -0 -573 
Faktureret 2022 -15.216 -4.193 0 0 0 -1.844 -1.833 -23.086 
Efterregulering 2022 -995 -43 0 0 0 2 242 -794 
Roskilde
Regnskab 2021 61.723 4.977 3.178 27 2 713 6.503 77.122 
Regnskab 2022 64.514 6.957 4.141 40 0 753 5.688 82.092 
Statskompensation 2022 -992 0 0 0 0 0 -1 -993 
Faktureret 2022 -56.183 -6.904 -4.322 -39 0 -754 -6.519 -74.721 
Efterregulering 2022 -7.339 -53 181 -1 -0 1 832 -6.379 
Køge
Regnskab 2021 55.515 3.615 1.367 39 0 2.830 6.010 69.375 
Regnskab 2022 55.545 4.896 1.951 62 0 2.748 5.181 70.383 
Statskompensation 2022 -1.998 0 0 0 0 0 -1 -1.998 
Faktureret 2022 -48.239 -4.876 -2.041 -61 0 -2.750 -6.004 -63.971 
Efterregulering 2022 -5.308 -20 89 -1 0 2 824 -4.413 
Solrød
Regnskab 2021 5.841 791 531 0 1 99 742 8.006 
Regnskab 2022 6.100 1.036 681 6 0 97 658 8.578 
Statskompensation 2022 -124 0 0 0 0 0 -0 -124 
Faktureret 2022 -5.401 -1.036 -715 -6 0 -97 -737 -7.991 
Efterregulering 2022 -575 -0 34 -0 0 0 78 -462 
Stevns
Regnskab 2021 15.367 1.050 570 59 1.658 72 1.399 20.175 
Regnskab 2022 15.828 1.638 975 52 2.007 76 1.220 21.797 
Statskompensation 2022 -249 0 0 0 0 0 -0 -249 
Faktureret 2022 -13.993 -1.638 -1.034 -51 -2.007 -76 -1.401 -20.200 
Efterregulering 2022 -1.586 -0 59 -1 -0 -0 182 -1.347 
Kalundborg
Regnskab 2021 34.544 2.868 1.621 195 1.862 0 3.675 44.764 
Regnskab 2022 38.306 3.767 2.449 267 1.632 2 3.181 49.604 
Statskompensation 2022 -1.138 0 0 0 0 0 -0 -1.139 
Faktureret 2022 -33.804 -3.752 -2.564 -268 -1.634 -2 -3.663 -45.686 
Efterregulering 2022 -3.364 -15 115 1 2 0 482 -2.779 

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Tabel 15 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles-  
 Bus handicap tur tur Kommune rute udgifter Total
Sorø
Regnskab 2021 16.792 1.107 870 60 1.343 8.606 1.687 30.464 
Regnskab 2022 18.295 1.759 1.363 76 1.648 8.879 1.500 33.520 
Statskompensation 2022 -713 0 0 0 0 0 -0 -713 
Faktureret 2022 -16.514 -1.783 -1.432 -74 -1.647 -8.890 -1.756 -32.097 
Efterregulering 2022 -1.068 24 69 -2 -0 12 257 -709 
Odsherred
Regnskab 2021 19.557 1.903 1.730 0 1.661 8.228 1.955 35.033 
Regnskab 2022 21.761 2.583 2.429 0 1.851 9.143 1.702 39.468 
Statskompensation 2022 -339 0 0 0 0 0 -0 -339 
Faktureret 2022 -20.453 -2.602 -2.546 0 -1.848 -9.155 -1.956 -38.559 
Efterregulering 2022 -969 19 117 0 -3 12 255 -570 
Næstved
Regnskab 2021 47.717 5.698 1.829 141 2 2.640 4.443 62.469 
Regnskab 2022 46.309 7.044 2.666 193 0 8.935 3.814 68.962 
Statskompensation 2022 -3.392 0 0 0 0 0 -0 -3.393 
Faktureret 2022 -34.486 -7.106 -2.817 -192 0 -8.948 -4.361 -57.910 
Efterregulering 2022 -8.431 62 151 -1 -0 13 547 -7.659 
Slagelse
Regnskab 2021 42.095 5.800 2.600 106 1.383 170 4.704 56.859 
Regnskab 2022 47.400 7.316 3.641 108 1.284 302 4.052 64.104 
Statskompensation 2022 -764 0 0 0 0 0 -1 -765 
Faktureret 2022 -39.619 -7.173 -3.822 -106 -1.281 -303 -4.551 -56.856 
Efterregulering 2022 -7.017 -144 182 -2 -3 1 500 -6.484 
Faxe
Regnskab 2021 11.629 2.344 1.762 129 1.890 297 1.040 19.091 
Regnskab 2022 9.648 3.203 2.567 177 2.131 362 825 18.912 
Statskompensation 2022 -149 0 0 0 0 0 -0 -149 
Faktureret 2022 -8.648 -3.208 -2.727 -176 -2.131 -362 -927 -18.178 
Efterregulering 2022 -850 5 160 -1 0 0 101 -585 
Holbæk
Regnskab 2021 29.990 3.405 2.437 245 4.744 915 3.521 45.258 
Regnskab 2022 33.458 4.874 3.340 426 4.942 980 3.069 51.089 
Statskompensation 2022 -1.433 0 0 0 0 0 -0 -1.433 
Faktureret 2022 -30.247 -4.886 -3.477 -428 -4.927 -981 -3.544 -48.490 
Efterregulering 2022 -1.779 12 137 3 -15 1 475 -1.166 
Ringsted
Regnskab 2021 21.021 1.461 1.699 40 3.987 7.466 2.570 38.243 
Regnskab 2022 25.488 1.752 2.224 64 4.209 7.909 2.235 43.880 
Statskompensation 2022 -576 0 0 0 0 0 -0 -576 
Faktureret 2022 -21.279 -1.768 -2.357 -63 -4.207 -7.920 -2.555 -40.149 
Efterregulering 2022 -3.633 15 133 -1 -1 11 320 -3.156 

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Tabel 15 Kommunalt tilskud og efterregulering – fortsat (1.000 kr.)
  Flex- Flex- Plus- Flex- Flex- Fælles-  

 Bus handicap Tur tur Kommun
e rute udgifter Total

Lolland
Regnskab 2021 37.837 3.639 1.827 291 5.367 38 3.317 52.317 
Regnskab 2022 42.726 4.617 2.581 401 5.052 39 2.829 58.245 
Statskompensation 2022 -1.054 0 0 0 0 0 -0 -1.054 
Faktureret 2022 -36.070 -4.594 -2.637 -402 -5.028 -39 -3.258 -52.029 
Efterregulering 2022 -5.603 -23 56 2 -25 0 430 -5.162 
Vordingborg
Regnskab 2021 25.403 2.648 2.799 0 3.170 51 3.044 37.116 
Regnskab 2022 26.255 3.890 3.884 0 4.324 226 2.594 41.172 
Statskompensation 2022 -545 0 0 0 0 0 -0 -545 
Faktureret 2022 -20.382 -3.902 -4.059 0 -4.329 -227 -3.077 -35.976 
Efterregulering 2022 -5.328 12 175 0 6 1 484 -4.652 
Guldborgsund
Regnskab 2021 26.803 2.963 3.750 0 928 -0 3.034 37.478 
Regnskab 2022 28.879 3.642 5.628 0 1.880 14 2.645 42.688 
Statskompensation 2022 -1.476 0 0 0 0 0 -0 -1.476 
Faktureret 2022 -23.390 -3.672 -5.881 0 -1.883 -14 -3.059 -37.899 
Efterregulering 2022 -4.013 30 253 0 3 0 415 -3.313 
Total kommuner
Regnskab 2021 1.674.782 142.922 44.258 1.503 60.653 246.605 176.335 2.347.058 
Regnskab 2022 1.746.821 192.601 63.056 2.091 69.706 268.841 153.415 2.496.532 
Statskompensation 2022 -71.818 0 0 0 0 0 -20 -71.838 
Faktureret 2022 -1.485.430 -191.864 -66.006 -2.084 -69.625 -269.191 -176.788 -2.260.987 
Efterregulering 2022 -189.573 -737 2.949 -7 -81 350 23.393 -163.708 

Anm.: Alle tal er afrundet til hele 1.000 kr. Der kan derfor være mindre efterreguleringer selv om efterreguleringen er angivet til 
nul. Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia.
Anm.: Statskompensationen udgør i 2022 53 pct. af den opgjorte Covid-regning. Se tabel 9.
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Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab
Movias nettoudgifter skal finansieres af 
kommuner og regioner. Bestyrelsen kan dog 
vedtage, at særlige udgifter finansieres af 
kassebeholdningen og dermed ikke fordeles på 
tilskud fra kommuner og regioner. 

Regnskabsprincipper for bus 
Der udarbejdes et regnskab for hver buslinje, 
inden nettotilskuddet fordeles på 
kommuner/regioner.

Billetindtægter opgøres som Movias andel af 
betalingen for det samlede transportarbejde på 
Sjælland, Lolland Falster og Møn. Heri 
modregnes eventuelle tab på debitorer.

I takstområde Hovedstaden baseres 
fordelingen af indtægter på buslinjer på de 
årlige rejsehjemmelundersøgelser og på 
passagertal fra bussernes tællesystem. 
Billetindtægter i hovedstadsområdet omfatter 
også lokalbanerne, hvis indtægter fastlægges 
ud fra fremskrivning af indtægter fra 2001 og 
udviklingen i passagertal opgjort med 
lokalbanernes tællesystem. Bussernes samlede 
indtægt beregnes som Movias indtægtsandel i 
takstområde Hovedstaden minus lokalbanernes 
indtægtsandel.

I henholdsvis takstområde Syd og Vest fordeles 
Movias indtægter fra rejser ved brug af 
rejsekort på bus- og lokalbanelinjer ud fra en 
nøgle baseret på brugen af rejsekort på den 
enkelte linje. Omsætningen fra enkeltbilletter 
udstedt i busser fordeles på de buslinjer, hvor 
billetten er solgt. Omsætningen relateret til 
pendlerkort fordeles ud fra brugen af 
pendlerkort udstedt på rejsekort i hver bus- eller 
lokalbanelinje. Tilsvarende fordeles 
omsætningen af Rejsekort Pendler Kombi, og 
skolekort ud fra brugernes valideringer på 
rejsekortudstyr.  Bus- og lokalbanelinjernes 
andel af indtægter fra øvrige billetprodukter 
beregnes ud fra en billetundersøgelse. Endelig 

anvendes passagertal fra bussers og 
lokalbanernes tællesystem til fordeling af 
omsætningen på diverse rejsehjemmeltyper, 
statskompensation for gratis befordring af børn 
samt afregnede indtægter til DSB for deres 
befordring af passagerer internt i henholdsvis 
takstområde Syd og Vest.

Andre indtægter, som vedrører busserne, 
henføres så vidt muligt til den aktuelle buslinje. 
Indtægter fra kontrolafgifter fordeles efter 
bustimer. Andre indtægter, der ikke kan 
henføres direkte til buslinjer, fordeles på alle 
buslinjer efter bustimer i takstområde 
Hovedstaden og efter fordelingen af 
billetindtægter i henholdsvis takstområde Syd 
og Vest.

Udgifter til busoperatører registreres som 
udgangspunkt på kontraktnummer eller direkte 
på buslinjer. Udgifter registreret på buslinjer 
fordeles ikke yderligere. Timeafhængige 
udgifter registreret på kontrakter fordeles på 
buslinjer i forhold til antal bustimer inden for den 
enkelte kontrakt. Bus- og chaufførafhængige 
udgifter registreret på kontrakter fordeles på 
buslinjer i forhold til antal busser inden for den 
enkelte kontrakt. Opgørelse af busser pr. linje 
pr. kontrakt tager udgangspunkt i, at 
myldretidskørsel er ”driveren” for antallet af 
busser. Der beregnes således ikke en busandel 
på natbusser. Faste operatørudgifter fordeles 
på buslinjer i forhold til antal bustimer inden for 
den enkelte kontrakt. Andre operatørudgifter 
registreret på kontrakter fordeles på buslinjerne 
efter bustimer inden for den enkelte kontrakt, 
mens udgifter registreret på buslinjer ikke 
fordeles yderligere. Andre operatørudgifter, der 
ikke er registreret på kontrakter eller buslinjer, 
fordeles på alle buslinjer efter bustimer.

Øvrige busdriftsudgifter er udgifter ud over 
operatørudgifter, der er tæt knyttet til busdriften. 
Hvor det er muligt, registreres øvrige 
busdriftsudgifter direkte på enten buslinje eller 
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kontrakt efter timer og fordeles dermed ikke 
efter fordelingsnøgler. Øvrige busdriftsudgifter, 
som ikke er registreret på buslinjer eller 
kontrakter, fordeles på buslinjer med 
fordelingsnøgler. Hvis der anvendes 
fordelingsnøgle, er det som udgangspunkt 
bustimer. Hvor det er relevant foretages en 
fordeling af udgifterne efter bustimer pr. 
takstområde. 

Der er følgende fordelinger, der ikke fordeles 
med bustimer:

Tilskudsbehovet for hver buslinje fordeles på 
kommuner/regioner efter følgende principper:

Lokale buslinjer, der kun kører i én kommune, 
finansieres af denne kommune.

Lokale buslinjer, der kører i mere end én 
kommune, finansieres således:

 80 pct. af buslinjens udgifter betales af de 
kommuner, bussen kører i, ud fra 
kommunernes respektive andel af bussens 
samlede køreplantimer

 20 pct. af buslinjens udgifter betales af alle 
kommuner i den region, bussen kører i, ud 
fra kommunernes respektive 
befolkningsandele i forhold til den region, 
som kommunerne er beliggende i.

Regionale buslinjer, der kun kører i én region, 
finansieres af denne region.

Regionale buslinjer, der kører i to regioner, 
fordeles mellem regionerne efter ovenstående 
principper for fordeling af tilskud til lokale 
busser, der kører i mere end én kommune. 

Hver regions bidrag findes ved at summere det 
beregnede nettotilskud for de kommuner, der 
ligger i regionen for den aktuelle buslinje. 

Regnskabsprincipper for flextrafik
Kørselsindtægter i flextrafik henføres direkte til 
kommuner for ordningerne flexhandicap og 
flextur. Abonnementsindtægter i flexhandicap 
fordeles på kommuner efter antal medlemmer.

Driftsudgifter i flextrafik fordeles på kommuner 
og regioner efter tre forskellige modeller:

Driftsudgifter i flexrute fordeles på kommuner 
efter antal borgere tilmeldt flexrute ordningen. 
Hver borger er tilknyttet en betalingskommune.

For variabel flextrafik (flexhandicap, flextur, 
flexkommune og flexpatient) fordeles indtægter 
og udgifter for hver tur efter fordelingsnøgler, 
der udtrykker belastningen på de involverede 
kommuner/regioner. For flexhandicap, 
flexkommune og flexpatient er der en entydig 
sammenhæng mellem passageren og 
kommunen/regionen. For flextur finansieres 
nettoudgiften af den kommune, hvor turen 
starter. 

For en mindre del af udgifter vedrørende 
variabel flextrafik, som ikke er tilknyttet en 
kommune som betalingspart, sker en fordeling 
på alle kommuner i forhold til antallet af 
passagerer i alle kommunerne, der får udført 
variabel flextrafik.

Administrative udgifter til flextrafik, herunder 
løn, omfatter udgifter afholdt direkte til flextrafik 
samt en forholdsmæssig andel af 
kundecenteret. Desuden beregnes et overhead.

Udgifter til kundecenteret fordeles på 
kommuner med ordningerne flexhandicap og 
flextur i forhold til antallet af opkald til 
kundecenteret.

Udgift Fordelingsnøgle
Rejsekort, 
abonnementsafgift

Bus- og baneindtægter

Rejsekort, drift Busindtægter
Provision Busindtægter

Rejsehjemmel Busindtægter
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Øvrige administrative udgifter fordeles på 
kommuner og regioner i forhold til antallet af 
passagerer i ordningen.

Regnskabsprincipper for baneområdet
Baneområdets indtægter tager udgangspunkt i 
en fordeling af indtægterne mellem busser og 
tog for hvert takstområde. I takstområde 
Hovedstaden foretages en fordeling ud fra 
passagertællinger i togene og fremskrivning af 
indtægter på baggrund af data fra 2001. 
Fordelingen tager endvidere højde for en 
ændring i opgørelsesmetoden af passagertallet 
på Østbanen i forbindelse med justering af 
takstområdegrænsen mellem takstområde 
Hovedstaden og takstområde Syd pr. 20. januar 
2013.

I henholdsvis takstområde Syd og Vest tildeles 
lokalbanelinjerne indtægter efter samme 
metode som buslinjerne; dog tildeles indtægter 
for pendlerkort, skolekort og pensionistkort i.h.t. 
en billetundersøgelse, idet der ikke er krav om 
validering af de nævnte billettyper udstedt på 
rejsekort ved brug i lokalbanetog.

Udgifter på baneområdet registreres direkte pr. 
region.

Regnskabsprincipper for fællesudgifter
Tjenestemandspensioner, som vedrører 
pensionerede tjenestemænd fra Lokalbanen 
A/S, finansieres 100 pct. af Region 
Hovedstaden. 

Øvrige fællesudgifter dækkes delvis af de to 
regioner på baggrund af et grundbeløb fordelt 
på hver region og delvis af de to regioner og de 
deltagende kommuner på baggrund af deres 
forholdsmæssige andel af det samlede antal 
køreplantimer, der udføres inden for 
henholdsvis Region Hovedstadens og Region 

Sjællands område. Fællesudgifterne fordeles i 
tre trin:

1. I første trin fordeles fællesudgifterne med 77,8 
pct. til Region Hovedstaden og kommunerne 
beliggende i Region Hovedstadens område, 
mens 22,2 pct. fordeles til Region Sjælland og 
kommunerne beliggende i Region Sjællands 
område.

2. I andet trin fordeles 40,42 pct. af de 77,8 
pct. af udgifterne i Region Hovedstaden til 
regionen og 1,95 pct. af de 22,2 pct. af 
udgifterne i Region Sjælland til regionen.

3. I tredje trin fordeles de resterende 
fællesudgifter på de to regioner og de 
deltagende kommuner på baggrund af 
deres forholdsmæssige andel af det 
samlede antal køreplantimer, der udføres 
inden for henholdsvis Region 
Hovedstadens og Region Sjællands 
område.

Se også figur 3.

De faste procentandele kan reguleres ved 
større trafikale omlægninger.

Regnskabsprincipper for statskompensation 
vedr. Covid-19.
Den statskompensation for Covid-19 udgifter, 
som Movia modtager direkte fra Trafikstyrelsen, 
fordeles så vidt muligt på kommuner/regioner 
med samme fordeling som de beregnede 
Covid-19 relaterede udgifter. Det betyder, at 
f.eks. kompensation for manglende indtægter 
fordeles på kommuner/regioner på samme 
måde som fordelingen af manglende indtægter 
relateret til Covid-19. 
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Figur 3 Fordelinger af fællesudgifter i fordelingsregnskabet
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Ledelseserklæring
Fordelingsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse. 
Fordelingsregnskabet fordeler Movias nettoudgifter på kommuner og regioner.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt fordelingsregnskabet for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2022 for Trafikselskabet Movia. 

Fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper i afsnittet 
”Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab” side 60 - 63. 

Det er vores opfattelse, at fordelingsregnskabet indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 
2022, opgørelse af regionernes tilskud for 2022 og opgørelse af kommunernes tilskud for 2022. 

København, 10. marts 2023

____________________

Dorthe Nøhr Pedersen
Administrerende direktør

____________________ ____________________ ____________________

Kirsten Jensen Gert Jørgensen Yildiz Akdogan
Formand Næstformand

____________________ ____________________ ____________________

Kenneth Gøtterup Bent Hansen Simon Hansen

____________________ ____________________ ____________________

Felex Pedersen Christoffer Buster Reinhardt Ole Vive                  



65/72

Den uafhængige revisors erklæring på 
Fordelingsregnskab 2022
Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia
Vi har efter aftale med Trafikselskabet Movia undersøgt, hvorvidt Trafikselskabet Movias 
Fordelingsregnskab 2022 (perioden 1. januar – 31. december 2022) side 49 - 66, er opgjort i 
overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis – 
fordelingsregnskab” side 60 - 63.

Vores konklusion udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Fordelingsregnskab 2022 med tilhørende erklæringer er alene udarbejdet med det formål at fordele 
Trafikselskabet Movias nettoudgifter (tilskudsbehov) til bus-, tog- og Flextrafik blandt kommuner og 
regioner på Sjælland i overensstemmelse med de aftalte retningslinjer herfor. Som følge heraf er 
fordelingsregnskabet uegnet til andre formål.

Ledelsens ansvar for Fordelingsregnskab 2022
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af Fordelingsregnskab 2021 i overensstemmelse med 
principper og metoder anført i afsnittet ” Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab”.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde Fordelingsregnskab 2022 uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om Fordelingsregnskab 2022.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed 
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for vores konklusion. 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab anvender International Standard on Quality 
Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et 
kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, 
faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board 
for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på 
de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, 
fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Vores undersøgelser har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til 
virksomhedens ledelse og medarbejdere om grundlaget for Fordelingsregnskab 2022 samt analyser af 
sammenhænge mellem bogføringen og grundlaget for udarbejdelsen af Fordelingsregnskaber for 
2022.
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Vi har afstemt grundlaget for fordeling af nettoudgifter til Trafikselskabet Movias underliggende 
bogføring og regnskabsgrundlag.

Vi har opnået en forståelse for de af Trafikselskabet Movia udførte kontroller af grundlaget for 
fordeling af indtægter og udgifter på buslinjer m.v. På stikprøvebasis har vi efterprøvet og verificeret 
udførte kontroller til underliggende produktionssystemer og øvrige eksterne kilder.

Vi har på stikprøvebasis efterregnet fordelingen af indtægter og udgifter (nettoudgift) på buslinjer m.v. 
baseret på underliggende fordelingsnøgler, bogføring og regnskabsgrundlag.

Vi har på stikprøvebasis efterregnet fordelingen af den opgjorte nettoudgift på buslinjer m.v. til 
kommuner og regioner for at påse at denne er i overensstemmelse med ”Anvendt regnskabspraksis- 
fordelingsregnskab”

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser er tilstrækkelige for vores konklusion.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en 
erklæringsopgave medhøj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for 
vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en 
erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion
På grundlag af vores undersøgelser og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der 
giver os anledning til at konkludere, at Fordelingsregnskabet 2022, side 49 - 66, ikke i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnittet ”Anvendt 
regnskabspraksis – fordelingsregnskab”.

København, den 10. marts 2023
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33 96 35 56

Lars Hillebrand
statsautoriseret revisor 
MNE NR.: mne26712 
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Bilag
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Bilag
Bilag 1. Flextrafikordningerne 
Kommuner og regioner kan indgå aftale med Movia om, at Movia varetager deres visiterede kørsel via 
flextrafik-ordninger. Kommuner beslutter endvidere, om de tilbyder flextur og plustur som supplement 
til den øvrige åbne kollektive transport. Movia skal, jf. lov om trafikselskaber, udføre handicapkørsel for 
kommunerne. Det er en kommunal opgave at visitere borgere til handicapkørselsordningen.

I flextrafikken afregnes hver måned de realiserede nettodriftsomkostninger (operatørudgifter minus 
passagerindtægter) med kommuner og regioner sammen med en acontobetaling for andre 
driftsudgifter. Det betyder, at efterreguleringen for flextrafik er begrænset. I 2022 er der dog en 
efterregulering på 3 mio. kr. Det skyldes, at der har været ekstraordinære kvalitetsbrister, som 
operatørerne har indbetalt til Movia i forbindelse med manglende opfyldelse af kontrakterne.
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Boks 2. Kørselsordningerne i flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv 
transport. Kørselsordningerne kan enten 
være lukkede og dermed kun for 
visiterede borgere, eller de kan være 
åbne for alle. Kørslen kan planlægges 
som variabel kørsel, hvor der køres efter 
borgerens konkrete bestilling, eller som 
rutekørsel, hvor der køres efter en 
køreplan.

I flextrafik findes følgende 6 produkter:

Flexhandicap er kørsel for svært 
bevægelseshæmmede samt blinde og 
stærkt svagsynede borgere. Borgerne 
visiteres af bopælskommunen til 104 ture 
årligt og betaler selv en lille andel af 
kørslens pris samt et årligt abonnement.

Flextur er et supplement til den 
traditionelle kollektive transport. Alle kan 
benytte ordningen mod egenbetaling. 
Grundtaksten for flextur følger prisen for 
en enkeltbillet med bus/tog til 3 zoner og 
dækker kørsel op til 10 km. Herudover 
betales der pr. kørt kilometer. 
Kommunerne kan vælge at lade taksten 
for ture internt i kommunen svare til en 2-
zoners billet i stedet for den generelle 
grundtakst. 

Plustur øger rækkevidden af bus og tog. 
Plustur fremsøges via rejseplanen og 
tilbydes, hvis der ikke er en god mulighed 
for at rejse med bus eller tog hele vejen. 
Alle kan benytte ordningen mod 
egenbetaling, og der er en fast 
brugerbetaling på 21 kr. uafhængigt af 
rejselængden. Børn under 16 år kan 
rejse til halv pris. Taksterne følger prisen 
for en kontantbillet med bus/tog til 2 
zoner, fratrukket 10 pct. onlinerabat. 

Flexkommune er kørsel af borgere, der 
f.eks. skal til læge eller speciallæge og 
ikke har mulighed for at benytte 
traditionel kollektiv transport. Borgeren 
bliver visiteret til den enkelte kørsel af 
kommunen.

Flexpatient er en kørselsordning for 
borgere, der skal til behandling eller 
undersøgelse på sygehuset og ikke kan 
benytte traditionel kollektiv transport. 
Regionerne kan vælge om Movia eller de 
selv skal stå for patientbefordringen. 
Borgerne visiteres til kørsel af regionen.

Flexrute kan være kørsel af fysisk og 
psykisk handicappede til dag- og 
aftentilbud samt kørsel af 
specialskoleelever til og fra hjem, skole 
eller SFO. Flexrute kan også anvendes 
af kommunerne til kørsel til fx 
genoptræning og dagcentre.

Kommunerne kan frit vælge, om de vil 
lade deres kørselsbehov dække af 
flextur, plustur, flexkommune eller 
flexrute.
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Bilag 2 Låneforpligtelse pr 31. december 2022
Til brug for kommunernes og regionernes aflæggelse af regnskab 2022 har Movia udarbejdet dette 
bilag om kommunernes og regionernes andel af Movias lån hos Kommunekredit pr. 31. december 
2022.

I mange § 60-selskaber og fælleskommunale I/S’er findes der ejerandele, som anvendes ved 
beregning af kommunernes andel af låneforpligtelsen. Der findes ikke tilsvarende ejerandele for 
Movia. Movia er hverken et § 60-selskab eller et I/S, men kan snarere karakteriseres som en særlig 
lovbestemt offentlig enhed, der er beslægtet med et kommunalt fællesskab, som dog er omfattet af 
styrelseslovens § 60. I loven er kun beskrevet fordeling af finansiering af driftsposter, ikke 
gældsposter. For at opgøre en kommunes eller regions andel af Movias lån må derfor anvendes en 
anden metode end ejerandel. Kommuner og regioner hæfter solidarisk for de lån, som Movia optager. 
Som udgangspunkt er det den enkelte kommune/region, der i samråd med egen revisor må afgøre, 
hvordan man vil opgøre kommunens/regionens låneforpligtelse i forhold til Movias lån.

Gælden til Kommunekredit udgør pr. 31. december 2022 124,2 mio. kr. 

Baseret på bustimerne som fordelingsnøgle har Movia beregnet nedenstående fordeling af gælden til 
Kommunekredit, som kommuner og regioner kan anvende som udgangspunkt for deres egen 
regnskabsmæssige behandling af andel af Movias låneforpligtelse pr. 31. december 2022.
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Tabel 16 Kommuner og regioners andel af gæld, Kommunekredit pr. 31. dec. 2022
København 28.201.124
Frederiksberg 4.599.940
Albertslund 817.547
Ballerup 1.313.956
Brøndby 1.038.261
Dragør 422.340
Gentofte 2.604.555
Gladsaxe 2.579.321
Glostrup 939.553
Herlev 1.174.915
Hvidovre 2.051.382
Høje-Taastrup 1.330.264
Ishøj 238.943
Egedal 998.833
Lyngby-Taarbæk 1.835.519
Rødovre 2.140.532
Rudersdal 1.781.336
Tårnby 1.664.219
Vallensbæk 207.543
Furesø 912.524
Allerød 807.102
Fredensborg 1.028.017
Frederikssund 1.129.908
Halsnæs 539.082
Gribskov 863.994
Helsingør 2.423.888
Hillerød 1.883.483
Hørsholm 811.911
Lejre 1.025.117
Greve 853.448
Køge 2.779.161
Roskilde 3.051.150
Solrød 353.238
Stevns 654.383
Kalundborg 1.706.337
Sorø 804.598
Odsherred 912.744
Næstved 2.046.220
Slagelse 2.173.812
Faxe 442.807
Holbæk 1.646.344
Ringsted 1.198.840
Lolland 1.517.350
Vordingborg 1.391.371
Guldborgsund 1.418.701
Region Hovedstaden 21.564.594
Region Sjælland 12.314.204
Kommuner og regioner total 124.194.415
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2021 2022 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter ”Bekendtgørelse om 
kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.”  tilpasset Movias særlige forhold. Principper for 
indregning og måling er uændrede.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af selskabets resultat og præsentation af selskabets væsentlige 
faglige resultater og aktivitetsniveau.

Årsregnskabet er grundlæggende opbygget 
således:

+ Driftens tilskudsbehov
- Tilskud faktureret
+/- Efterregulering fra/til kommuner/regioner
= Resultat

Statskompensation som følge af COVID-19 indtægtsføres under særlige poster, som indgår i driftens 
tilskudsbehov. Statskompensationen opgøres og indregnes i 2022 som opgjort i Akt 346 af 7. september 
2022 og Akt 33 af 21. december 2022 og i overensstemmelse med den mellem Trafikselskaberne i Danmark 
aftalte fordeling. i henhold til regnskabsinstruks fra Trafikstyrelsen af 16. december 2021. Forskellen mellem 
den indregnede statskompensation og det modtagne a conto beløb er indregnet under tilgodehavender.

Driftens tilskudsbehov finansieres med løbende forbrugs- og a conto indbetalinger fra kommuner/regioner. 
Difference mellem realiseret tilskudsbehov og forbrugs- og a conto betalinger udgør den efterregulering, som 
endeligt afregnes over for kommuner og regioner i januar året efter regnskabsaflæggelsen.

Der udarbejdes ikke koncernregnskab for Movia.

Indregning af indtægter og udgifter 
Indtægter for transport med busser og tog beregnes i hovedsagen som Movias andel af det samlede 
transportarbejde med bus, tog og metro multipliceret med den samlede billetomsætning for DSB, 
Metroselskabet og Movia. Indtægtsdelingen foretages årligt og baseres på en række kildedata afhængig af 
geografi, f.eks. blandt andet på omsætningen af rejsehjemmel, rejsehjemmelundersøgelser, passagertal, 
fremskrivning m.m. for pågældende år. Lovgivning indebærer, at parterne anvender forskellige 
Iindtægtsfordelingsmodeller for rejser internt i hovedstadsområdet er reguleret i en bekendtgørelse, mens 
indtægtsfordeling for rejser uden for eller til/fra hovedstadsområdet er aftalebaserethenholdsvis udenfor 
indeholdende forskellige datakilder. Det overordnede fordelingsprincip – andel af transportarbejde – er dog 
det samme. Indtægter genereret ved brug af det landsdækkende produkt rejsekort (ePung) fordeles i 
første omgang landsdækkende, hvorefter andelen af indtægter genereret ved rejser med bus, tog og metro 
inden for hovedstadsområdet omfordeles i henhold til førnævnte bekendtgørelse. , ligesom oOmsætningen 
for genereres landsdækkende ved kundernes optankninger og køb af rejsekort oppebæres ligeledes 
landsdækkende af de forskellige trafikvirksomheder.



.

Forudbetalinger for rejser foretaget ved brug af rejsekort (ePung) og forudbetalinger på rejsekort 
fastprisprodukter indregnes i indtægterne i det år, de indbetales. Gældsposten ”skyldig rejsehjemmel” 
opgøres under kortfristet gæld, og reguleringer heri føres over egenkapitalen.

Billetindtægter og driftsudgifter indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de 
er kendte for Movia inden udløbet af supplementsperioden.  Herunder indregnes også forventede 
reguleringer. Supplementsperioden følger ”Bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v.”. 
    
Efterregulering af den modtagne forbrugsbetaling og a conto tilskud indregnes i resultatopgørelsen i det 
regnskabsår, den vedrører.

Modtagne tilskud fra regionerne til anlægstilskud til lokalbaner og Movias anlægstilskud til lokalbaner 
indregnes på samme konto og vises som et nettotal i resultatopgørelsen.

Afdrag på rejsekortlån udgiftsføres under fællesudgifter. Renteudgifter på rejsekortlån blev aktiveret i 
anlægsperioden frem til 30. juni 2012. De aktiverede renteudgifter udgiftsføres i takt med ydelserne på 
lånene. 

Ydelser fra Rejsekort & Rejseplan A/S på ansvarlig lånekapital - udlånt fra Movia til Rejsekort & Rejseplan 
A/S -indtægtsføres under fællesudgifter.

Aktiver

Anlægsaktiver
AnskaffelserAktiver indregnes i aktiver balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, 
når aktivets værdi kan måles pålideligt, samt når aktivets værdi udgør mere end 100.000 kr. Anskaffelser og 
afskrivninger reguleres med modpost på egenkapitalen.

Forbedring af et aktivs egenskaber eller forlængelse af et aktivs brugstid aktiveres sammen med det 
pågældende aktiv og afskrives over den nye brugstid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke 
har en væsentlig indflydelse på aktivets brugstid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, 
hvori de afholdes. 

Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af 
Movia. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdien af aktivet og 
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens 
interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. 

Der optages grupperede aktiver i balancen i det omfang, grupperingen overstiger minimumsbeløbet for 
aktivering.



Immaterielle anlægsaktiver
Væsentlige udviklingsprojekter aktiveres til anskaffelsespris. Interne udviklingsprojekter udgiftsføres i takt 
med projektets færdiggørelse.

Patenter værdiansættes ikke.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider:

Udviklingsprojekter 3 - 10 år

Grunde og bygninger
Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. 
januar 2004, mens grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 optages til kostpris. Kostprisen 
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider:

Grunde Afskrives ikke

Bygninger 15 - 50 år

Indretning af lejede lokaler 10 år

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver under opførelse optages til de samlede afholdte omkostninger på 
balancetidspunktet. 

For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter og 
underleverandører. 

For rejsekortsystemet omfatter afholdte anlægsomkostninger også renter på lånefinansieringen, indtil 
anlægget blev taget i brug. Derefter er rentetilskrivningen på lån udgiftsført. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider:



Tekniske anlæg og biler 3 - 10 år

Rejsekort Over perioden 
2012 – 2026

Rejsekortanlæg afskrives over perioden 2012 – 2026. Der foretages lineære afskrivninger i anlæggets 
brugstid baseret på den forventede restlevetid.

Eftersom hovedaktivitetens brugstid er fastsat til 2026, vurderes det som mest retvisende, at eksempelvis en 
tilgang i f.eks. 2020 afskrives over hovedaktivitetens resterende brugstid, dvs. 7 år,. mens en tilgang i 2022 
afskrives over 5 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 
med fradrag for salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 
tab reguleres over egenkapitalen.indregnes under fællesudgifter.

Anlæg under udførelse
Anlæg under udførelse er aktiver, som er under opførelse eller konstruktion ved årets slutning. Udgifter 
afholdt på materielle anlægsaktiver under udførelse indregnes i takt med, at udgiften afholdes, og når de kan 
afgrænses og opgøres pålideligt. Ved opførelse af bygninger vil indregningen blive foretaget på baggrund af 
kostpris eller færdiggørelsesgrad.

Når anlægsaktivet under udførelse er afsluttet, skal anlægget aktiveres og afskrivning påbegyndes. 

Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Finansielle anlægsaktiver (aktier og kapitalandele samt ansvarlig lånekapital)
Kapitalandele i selskaber, som Movia har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af 
virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Movias 
ejerandel ultimo indeværende regnskabsår. Kapitalindskud i selskaberne, der er indskudt efter det seneste 
foreliggende årsregnskab for selskabet, indregnes i balancen med værdien af kontantindskuddet.

Den årlige værdiregulering af aktiekapitalen reguleres med modpost på egenkapitalen, jf. Budget- og 
regnskabssystem for kommuner.

Varebeholdninger og forbrugsmaterialer
Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter, samt varer indkøbt til Movias eget brug, udgiftsføres i takt med at 
udgifterne afholdes. 

Grunde og bygninger til videresalg
Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke 
længere anvendes direkte i ”produktionen”. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger til videresalg.

Grunde og bygninger til videresalg optages til den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004, såfremt anlægget 
er købt før 1. januar 1999. Anlæg købt efter denne dato optages til anskaffelsessum tillagt forbedringer og 
fradrag for tidligere afskrivninger. 



Forefindes ingen offentlig vurdering, optages aktiverne til valuar vurdering. Vurderingen foretages af 
eksterne valuarer.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet 
tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for, at tilgodehavendet ikke kan betales. I regnskabet vil det 
fremgå, hvor meget der er udgiftsført som konstaterede tab, samt hvor meget, der er hensat til tab.  De årlige 
forskydninger i hensættelse til tab reguleres med modpost på egenkapitalen.

Kontrolafgifter, der oversendes til inddrivelse via Gældsstyrelsen nedskrives til nul kroner og indgår således 
ikke i tilgodehavender. Indbetalinger fra Gældsstyrelsen indtægtsføres i regnskabet.

Eventuelle væsentlige tabsrisici, der ikke kan opgøres, omtales under eventualforpligtelser.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år, indregnes som langfristede tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Passiver

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser medtages til den forventede økonomiske forpligtelse.

Andre hensatte forpligtelser
Omkostninger til miljøforpligtelser og garantiforpligtelser indregnes alene, når Movia som følge af en tidligere 
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil 
medføre et forbrug af Movias økonomiske ressourcer.

Pensionsforpligtelser
Et begrænset antal af Movias medarbejdere er tjenestemandsansatte. Movia har endvidere indgået 
pensionsaftaler med visse personalegrupper. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet 
aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Social- og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5. år 
foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd.

I år, hvor der ikke foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen, nedskrives kapitalværdien 
af pensionsforpligtelsen med de udbetalte pensioner fratrukket den statsligt fastsatte procent af de udbetalte 
tjenestemandspensionslønninger.

Regulering af tjenestemandspensions-forpligtelsen foretages over egenkapitalen.

Anlægspulje
Som gæld på balancen kan optages forudbetalinger fra kommuner/regioner til senere afholdelse af 
anlægsudgifter samt beløb, som bestyrelsen måtte beslutte at hensætte til senere afholdelse af 
anlægsudgifter. Ved afholdelse af anlægsudgifter nedskrives gælden i balancen.



Omstillingspulje
Som gæld på balancen kan optages disponerede uforbrugte midler fra omstillingspuljen.
Der kan optages gæld i 2017-2024. 2024 er sidste år med omstillingspulje. 

Leasinggæld
Finansielt leasede aktiver indregnes i anlægskartoteket og afskrives. Den kapitaliserede leasingforpligtelse 
indgår under finansielle forpligtelser.

Finansielle instrumenter
Markedsværdien af finansielle instrumenter indgår ikke i årsregnskabet, men oplyses i en note.

Langfristet gæld
Langfristet gæld omfatter poster, der forfalder senere end 12 måneder efter regnskabsafslutningen.

Kortfristetde gældsforpligtelser
Kortfristet gæld omfatter poster, der forfalder indenfor 12 måneder efter regnskabsafslutningen.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 

Forudbetalinger for rejser på rejsekort indregnes i indtægterne i det år, de indbetales. Gældsposten ”skyldig 
rejsehjemmel” opgøres under kortfristet gæld, og reguleringer heri føres over egenkapitalen.

Feriepengeforpligtelsen vedrørende tjenestemandsansatte, medarbejdere ansat på tjenestemandslignende 
vilkår og funktionæransatte beregnes af den ferieberettigede løn. Reguleringer føres over egenkapitalen.

Skyldige omkostninger tager udgangspunkt i transaktionsprincippet og omfatter leverede varer eller ydelser, 
hvor faktura først fremkommer til registrering efter regnskabsårets afslutning, eller betaling først sker efter 
regnskabsårets afstemning.

Feriepengeforpligtelsen vedrørende tjenestemandsansatte, medarbejdere ansat på tjenestemandslignende 
vilkår og funktionæransatte beregnes af den ferieberettigede løn.

Som gæld på balancen under skyldige omkostninger kan optages disponerede uforbrugte midler fra 
omstillingspuljen. Der kan optages gæld i 2017-2024. 2024 er sidste år med omstillingspulje.



Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab
Movias nettoudgifter skal finansieres af kommuner og regioner. Bestyrelsen kan dog vedtage, at særlige 
udgifter finansieres af kassebeholdningen og dermed ikke fordeles på tilskud fra kommuner og regioner. 
Principper for fordeling er som udgangspunkt uændrede. 

Regnskabsprincipper for bus 
Der udarbejdes et regnskab for hver buslinje, inden nettotilskuddet fordeles på kommuner/regioner.

Billetindtægter opgøres som Movias andel af betalingen for det samlede transportarbejde på Sjælland, 
Lolland Falster og Møn. Heri modregnes eventuelle tab på debitorer.

I takstområde Hovedstaden baseres fordelingen af indtægter på buslinjer på de årlige 
rejsehjemmelundersøgelser og på passagertal fra bussernes tællesystem. Billetindtægter i 
hovedstadsområdet omfatter også lokalbanerne, hvis indtægter fastlægges ud fra fremskrivning af indtægter 
fra 2001 og udviklingen i passagertal opgjort med lokalbanernes tællesystem. Bussernes samlede indtægt 
beregnes som Movias indtægtsandel i takstområde Hovedstaden minus lokalbanernes indtægtsandel.

I henholdsvis takstområde Syd og Vest fordeles Movias indtægter fra rejser ved brug af rejsekort på bus- og 
lokalbanelinjer ud fra en nøgle baseret på brugen af rejsekort på den enkelte linje. Omsætningen fra 
enkeltbilletter udstedt i busser fordeles på de buslinjer, hvor billetten er solgt. Omsætningen relateret til 
pendlerkort fordeles ud fra brugen af pendlerkort udstedt på rejsekort i hver bus- eller lokalbanelinje. 
Tilsvarende fordeles omsætningen af Rejsekort Pendler Kombi, og skolekort samt pensionistkort (alene i 
takstområde Syd) ud fra brugernes valideringer på rejsekortudstyr.  Bus- og lokalbanelinjernes andel af 
indtægter fra øvrige billetprodukter beregnes ud fra en billetundersøgelse. Endelig anvendes passagertal fra 
bussers og lokalbanernes tællesystem til fordeling af omsætningen på diverse rejsehjemmeltyper, 
statskompensation for gratis befordring af børn samt afregnede indtægter til DSB for deres befordring af 
passagerer internt i henholdsvis takstområde Syd og Vest.

Andre indtægter, som vedrører busserne, henføres så vidt muligt til den aktuelle buslinje. Indtægter fra 
kontrolafgifter fordeles efter bustimer. Andre indtægter, der ikke kan henføres direkte til buslinjer, fordeles på 
alle buslinjer efter bustimer i takstområde Hovedstaden og efter fordelingen af billetindtægter i henholdsvis 
takstområde Syd og Vest.

Udgifter til busoperatører registreres som udgangspunkt på kontraktnummer eller direkte på buslinjer. 
Udgifter registreret på buslinjer fordeles ikke yderligere. Timeafhængige udgifter registreret på kontrakter 
fordeles på buslinjer i forhold til antal bustimer inden for den enkelte kontrakt. Bus- og chaufførafhængige 
udgifter registreret på kontrakter fordeles på buslinjer i forhold til antal busser inden for den enkelte kontrakt. 
Opgørelse af busser pr. linje pr. kontrakt tager udgangspunkt i, at myldretidskørsel er ”driveren” for antallet af 
busser. Der beregnes således ikke en busandel på natbusser. Faste operatørudgifter fordeles på buslinjer i 
forhold til antal bustimer inden for den enkelte kontrakt. Andre operatørudgifter registreret på kontrakter 
fordeles på buslinjerne efter bustimer inden for den enkelte kontrakt, mens udgifter registreret på buslinjer 
ikke fordeles yderligere. Andre operatørudgifter, der ikke er registreret på kontrakter eller buslinjer, fordeles 
på alle buslinjer efter bustimer.



Øvrige busdriftsudgifter er udgifter ud over operatørudgifter, der er tæt knyttet til busdriften. Hvor det er 
muligt, registreres øvrige busdriftsudgifter direkte på enten buslinje eller kontrakt efter timer og fordeles 
dermed ikke efter fordelingsnøgler. Øvrige busdriftsudgifter, som ikke er registreret på buslinjer eller 
kontrakter, fordeles på buslinjer med fordelingsnøgler. Hvis der anvendes fordelingsnøgle, er det som 
udgangspunkt bustimer. Hvor det er relevant foretages en fordeling af udgifterne efter bustimer pr. 
takstområde. 

Der er følgende fordelinger, der ikke fordeles med bustimer:

Tilskudsbehovet for hver buslinje fordeles på kommuner/regioner efter følgende principper:

Lokale buslinjer, der kun kører i én kommune, finansieres af denne kommune.

Lokale buslinjer, der kører i mere end én kommune, finansieres således:

 80 pct. af buslinjens udgifter betales af de kommuner, bussen kører i, ud fra kommunernes respektive 
andel af bussens samlede køreplantimer

 20 pct. af buslinjens udgifter betales af alle kommuner i den region, bussen kører i, ud fra kommunernes 
respektive befolkningsandele i forhold til den region, som kommunerne er beliggende i.

Regionale buslinjer, der kun kører i én region, finansieres af denne region.

Regionale buslinjer, der kører i to regioner, fordeles mellem regionerne efter ovenstående principper for 
fordeling af tilskud til lokale busser, der kører i mere end én kommune. Hver regions bidrag findes ved at 
summere det beregnede nettotilskud for de kommuner, der ligger i regionen for den aktuelle buslinje. 

Regnskabsprincipper for flextrafik
Kørselsindtægter i flextrafik henføres direkte til kommuner for ordningerne flexhandicap og flextur. 
Abonnementsindtægter i flexhandicap fordeles på kommuner efter antal medlemmer.

Driftsudgifter i flextrafik fordeles på kommuner og regioner efter tre forskellige modeller:

Driftsudgifter i flexrute fordeles på kommuner efter antal borgere tilmeldt flexrute ordningen. Hver borger er 
tilknyttet en betalingskommune.

For variabel flextrafik (flexhandicap, flextur, flexkommune og flexpatient) fordeles indtægter og udgifter for 
hver tur efter fordelingsnøgler, der udtrykker belastningen på de involverede kommuner/regioner. For 

Udgift Fordelingsnøgle
Rejsekort, 
abonnementsafgift

Bus- og baneindtægter

Rejsekort, drift Busindtægter
Provision Busindtægter
Næstved Terminal Bustimer for busser der 

anvender Næstved 
Terminal

Rejsehjemmel BusindtægterPassagerer



flexhandicap, flexkommune og flexpatient er der en entydig sammenhæng mellem passageren og 
kommunen/regionen. For flextur finansieres nettoudgiften af den kommune, hvor turen starter. 

For en mindre del af udgifter vedrørende variabel flextrafik, som ikke er tilknyttet en kommune som 
betalingspart, sker en fordeling på alle kommuner i forhold til antallet af passagerer i alle kommunerne, der 
får udført variabel flextrafik.

Administrative udgifter til flextrafik, herunder løn, omfatter udgifter afholdt direkte til flextrafik samt en 
forholdsmæssig andel af kundecenteret. Desuden beregnes et overhead.

Udgifter til kundecenteret fordeles på kommuner med ordningerne flexhandicap og flextur i forhold til antallet 
af opkald til kundecenteret.

Øvrige administrative udgifter fordeles på kommuner og regioner i forhold til antallet af passagerer i 
ordningen.

Regnskabsprincipper for baneområdet
Baneområdets indtægter tager udgangspunkt i en fordeling af indtægterne mellem busser og tog for hvert 
takstområde. I takstområde Hovedstaden foretages en fordeling ud fra passagertællinger i togene og 
fremskrivning af indtægter på baggrund af data fra 2001. Fordelingen tager endvidere højde for en ændring i 
opgørelsesmetoden af passagertallet på Østbanen i forbindelse med justering af takstområdegrænsen 
mellem takstområde Hovedstaden og takstområde Syd pr. 20. januar 2013.

I henholdsvis takstområde Syd og Vest tildeles lokalbanelinjerne indtægter efter samme metode som 
buslinjerne; dog tildeles indtægter for pendlerkort, skolekort og pensionistkort i.h.t. en billetundersøgelse, 
idet der ikke er krav om validering af de nævnte billettyper udstedt på rejsekort ved brug i lokalbanetog.

Udgifter på baneområdet registreres direkte pr. region.

Regnskabsprincipper for fællesudgifter
Tjenestemandspensioner, som vedrører pensionerede tjenestemænd fra Lokalbanen A/S, finansieres 100 
pct. af Region Hovedstaden. 

Øvrige fællesudgifter dækkes delvis af de to regioner på baggrund af et grundbeløb fordelt på hver region og 
delvis af de to regioner og de deltagende kommuner på baggrund af deres forholdsmæssige andel af det 
samlede antal køreplantimer, der udføres inden for henholdsvis Region Hovedstadens og Region Sjællands 
område. Fællesudgifterne fordeles i tre trin:

1. I første trin fordeles fællesudgifterne med 77,8 pct. til Region Hovedstaden og kommunerne beliggende i 
Region Hovedstadens område, mens 22,2 pct. fordeles til Region Sjælland og kommunerne beliggende i 
Region Sjællands område.

2. I andet trin fordeles 40,42 pct. af de 77,8 pct. af udgifterne i Region Hovedstaden til regionen og 1,95 
pct. af de 22,2 pct. af udgifterne i Region Sjælland til regionen.

3. I tredje trin fordeles de resterende fællesudgifter på de to regioner og de deltagende kommuner på 
baggrund af deres forholdsmæssige andel af det samlede antal køreplantimer, der udføres inden for 
henholdsvis Region Hovedstadens og Region Sjællands område.



Se også figur 2.

De faste procentandele kan reguleres ved større trafikale omlægninger.

Regnskabsprincipper for statskompensation vedr. CovidOVID-19.
Den statskompensation for CovidOVID-19 udgifter, som Movia modtager direkte fra Trafikstyrelsen, fordeles 
så vidt muligt på kommuner/regioner med samme fordeling som de beregnede CovidOVID-19 relaterede 
udgifter. Det betyder, at f.eks. kompensation for manglende indtægter fordeles på kommuner/regioner på 
samme måde som fordelingen af manglende indtægter relateret til CovidOVID-19.

Figur 1 Fordelinger af fællesudgifter i fordelingsregnskabet
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Bilag 04.3: Regnskab 2022 i forhold til estimat 2 2022 – med perspektivering til effekten for økono-
mien i 2023

Tilskudsbehovet er steget væsentligt i regnskab 2022 i forhold til den seneste prognose, Estimat 2, fra 
november 2022. Det skyldes først og fremmest store prisstigninger på særligt drivmidler og dermed sti-
gende operatørudgifter til busdriften i slutningen af 2022, men også lavere passagerindtægter end forventet 
i estimat 2. 

Den forventede efterregulering var ved Estimat 2 på 136 mio. kr., mens efterreguleringen i regnskab 2022 
er steget til 201 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 Udvikling i efterregulering fra estimat 2, 2022 til regnskab 2022 (mio. kr.)
 mio. kr. 
E2/2022 forventet efterregulering 136
Tidlig indbetaling af efterregulering kommuner/regioner -56
Højere operatørudgifter bus og bane  79
Lavere passagerindtægter bus og bane 58
Lavere udgifter i andre driftsudgifter og finansielle poster -12
Efterregulering flextrafik -3
Efterregulering 2022 201

Passagerindtægterne i bustrafikken er i regnskabet 54 mio. kr. lavere end i Estimat 2, svarende til 3,6 pct. 
Det er sammensat af en reduktion i passagertallet på 2,2 pct., som følge af færre passagerer end forventet 
i fjerde kvartal 2022, samt at indtægten pr. passager er 1,4 pct lavere. For banetrafikken ligger indtægterne 
4 mio. kr., svarende til 2 pct. under estimat 2, primært som følge af færre passagerer end forventet i de-
cember 2022.

Forventningerne til fortsat passager-tilbagevenden efter sommeren 2022 er ikke blevet indfriet. Tendensen 
til en mindre transportmængde i 4. kvartal 2022 er også konstateret i tog- og biltrafikken, jf. figur 1.

Figur 1: Trafikudvikling 2022

Kilder.: DSB, Vejdirektoratet, Øresundskonsortiet: Indeks i 2022 er ift. 2019, dog for Movia ift. budget 2022 uden Covid.
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På baggrund af udviklingen ultimo 2022 er det usikkert, om budget 2023 realiseres. I budget 2023 er pas-
sagerindekset forventet til indeks 93 ved årets start, stigende til indeks 97 ved årets udgang. Baseret på de 
realiserede passagerindeks i 4. kvartal 2022 er forventningen til starten af 2023 snarere indeks 88 og der-
med ca. 5 procentpoint lavere, jf. figur 2 nedenfor. 

Hvis der i hele 2023 fastholdes et passagertal på 5 procentpoint under det budgetterede (den grå, stiplede 
linje på figur 2), vil det betyde et indtægtstab på ca. 100 mio. kr. Såfremt efterslæbet indhentes over året 
(den grønne linje på figur 2) er udfordringen ca. 50 mio. kr. Analyser af passagerudviklingen viser, at der er 
større fremgang blandt fritidsrejserne end for pendlerne, hvilket også viser sig ved høje passagerindeks i 
sommerferieperioden. Pendlerne, som bl.a. har fået større fleksibilitet med hjemmearbejde, er trods en 
svagt stigende beskæftigelse ikke er vendt tilbage i samme grad.

Movia har igangsat en opdatering af prognosemodellerne, som løbende opdaterer udviklingen i passager-
tallene, med henblik på bedre at kunne følge udviklingen i antal passagerer efter perioden med Covid.

Figur 2 Bus- og banepassagerer budgetteret og realiseret. 

Operatørudgifterne i bustrafikken er i regnskabet 80 mio. kr. højere end i estimat 2 2022, svarende til 2,3 
pct. Hovedårsagen er stigninger i prisen på el og diesel samt renteniveauet i årets sidste fire måneder, der 
påvirker de prisindeks, der regulerer afregningen af operatørkontrakterne. For banetrafikken ligger opera-
tørudgifterne 1 mio. kr. lavere i regnskabet end i estimat 2.

Udviklingen i omkostningsindeks var stigende i slutningen af 2022, mens det er faldet i starten af 2023, jf. 
Figur 3. I tilfælde af en stigning på 5 procentpoint hen over 2023 fra niveauet i februar 2023 vil det gennem-
snitlige prisindeks i 2023 ligge under de forventninger, der er indregnet i budget 2023. Der er dog fortsat 
større usikkerhed omkring prisudviklingen end normalt.

60

65

70

75

80

85

90

95

100

jan-22

feb-22

m
ar-22

apr-22

m
aj-22

jun-22

jul-22

aug-22

sep-22

okt-22

nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

m
ar-23

apr-23

m
aj-23

jun-23

jul-23

aug-23

sep-23

okt-23

nov-23

dec-23

Realiserede passagerer 2022

Passagerer Estimat 2 2022

Passagerer Budget 2023

Passagerer 5 pct. under budget

Passagerer med indeks 97 ultimo 23

Bus- og banepassagerer 



3

Figur 3 Udvikling i omkostningsindekset Estimat 2 2022 og Budget 2023 vs. realiseret udvikling 

Andre driftsudgifter og finansielle poster er i regnskabet 12 mio. kr. lavere end estimat 2, hvilket skyldes 
flere vakancer ifm. personaleomsætning, samt reduceret og prioriteret aktivitet i organisationen, herunder 
indkøb af varer og tjenesteydelser.

Ved fremlæggelsen af Estimat 2 blev det fremhævet at forudsætningerne var behæftet med større usikker-
hed end normalt. Afvigelsen i Movias samlede tilskudsbehov fra Estimat 2 til regnskab er således også væ-
sentligt større end tidligere år. 
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Stigende energipriser præger Movias årsregnskab for 2022 
Movia har ligesom landets øvrige trafikselskaber været økonomisk udfordret i 2022. De stigende 
priser på især energi har sammen med Covid-19-efterslæb givet Movia behov for et ekstra 
økonomisk tilskud på en halv milliard i forhold til budgettet. 

Movias årsregnskab for 2022 viser, at kommuner og regioners tilskud til driften af bus, lokaltog og flextrafik 
på Sjælland og øerne udgør 3.635 mio. kr. Det er 502 mio. kr. mere end budgetteret.

Movia afholder udgifterne til driften, mens finansieringen kommer fra passagerindtægterne samt de 45 
kommuner og to regioner.

Merudgiften skyldes primært højere udgifter til de operatører, der kører for Movia, da kontraktbetalingerne til 
operatørerne, der kører busser, lokaltog og flextrafik for Movia reguleres med pris- og lønstigningerne. Dertil 
kommer færre passagerindtægter i kølvandet på Covid-19-nedlukningen i starten af året. 

”Movias økonomi har i 2022 været påvirket af de historisk store prisstigninger på el og brændstof. Samtidig 
har vi haft et efterslæb efter Covid-19, fordi ikke alle passagerer er tilbage i bus og lokaltog,” siger Movias 
næstformand Gert Jørgensen, borgmester i Sorø, 

De ekstraordinære udgifter har nødvendiggjort en ekstra likviditetstilførsel fra kommuner og regioner. Movias 
bestyrelse besluttede derfor i juni 2022 at opkræve 149 mio. kr. hos kommuner og regioner ud over den 
løbende a conto-betaling, ligesom en del kommuner og regioner i efteråret har valgt at betale den forventede 
efterregulering for 2022.

De 45 kommuner og to regioner har dermed allerede betalt over halvdelen af det øgede tilskud og skal 
derudover inden januar 2024 betale en efterregulering på 201 mio. kr. 

De store prisstigninger har konsekvenser for økonomien 2023. Movia arbejder derfor sammen med landets 
øvrige trafikselskaber, KL og Danske Regioner på mulige løsninger, der kan imødegå den ekstraordinært 
pressede økonomiske situation.

”Vi har overfor staten stillet forslag om fremrykning af takststigningen for 2024, så vi allerede i år kan få 
delvis kompensation for stigningerne i prisen på el og brændstof. Herudover har vi foreslået, at vi som 
trafikselskab får adgang til at tilbyde kommuner og regioner lånefinansiering og dermed mulighed for at 
udjævne de ekstraregninger, kommuner og regioner får i disse helt særlige år. Vi arbejder på den måde med 
at sikre både det fremtidige mobilitetstilbud i vores område og økonomien hos vores ejere i kommuner og 
regioner,” siger Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød. 

Movia forventer – på baggrund af Nationalbankens prognoser – at kommuners og regioners økonomiske 
bidrag til Movia vil falde igen i 2024.

Se Movias årsrapport 2022 her  
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Punkt 06. Godkendelse af årsrapport 2022

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:
 Movias årsrapport 2022 som overdraget til revisionen under punkt 4
 At revisionsprotokollatet udsendes til repræsentantskabet forud for repræsentantskabsmødet den 

22. marts 2023.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Under henvisning til dagsordenens punkt 4 og 5 forelægges Årsrapport 2022 med revisionens bemærknin-
ger til bestyrelsens godkendelse.

I forlængelse af årsrapportens godkendelse sendes denne til Ankestyrelsen, jf. Movias vedtægter §32, stk. 
3, ligesom årsrapporten med mundtlig gennemgang af revisionens bemærkninger forelægges repræsen-
tantskabet til orientering, jf. §31, stk. 4.

Repræsentantskabets medlemmer modtager med den godkendte årsrapport en kopi af revisionsprotokolla-
tet, som beskrevet under punkt 5, til egen orientering.

Økonomi:

Ingen

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt

Kommunikation:

Årsrapport 2022 med specifikationer til kommuner og regioner offentliggøres på Movias hjemmeside.
Årsrapporten sendes til Ankestyrelsen.

Dokumentnummer
1553245 

Bestyrelsen

Mødedato: 10. marts 
2023
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07. Godkendelse af proces for  Mobilitetsplan 2024 

Indstilling

Det indstilles, at:

 bestyrelsen godkender tidsplan og proces samt forslag til temaer for arbejdet med forslag til Mobilitets-
plan 2024 

Sagsfremstilling: 

Movia skal i overensstemmelse med trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en flerårig plan for 
trafikken. Planen skal efter lovgivningen som minimum indeholde et strategisk grundlag, der som fastlæg-
ger de overordnede principper for de vigtigste bus- og lokaltogslinjer på tværs af kommuner og regioner 
samt et flerårigt budgetoverslag.  

Movias bestyrelsen godkendte i juni 2020 den seneste mobilitetsplan efter høring af kommuner og regioner. 
Det betyder, at der senest i 2024 udarbejdes og godkendes ny mobilitetsplan for årene 2024-2028. Mobili-
tetsplan 2024 er bestyrelsens aftale med ejerne om Movias hovedindsatser i samarbejde med kommunerne 
og regionerne i en fireårig periode. 

Den ny mobilitetsplan skal naturligvis ses i lyset af de aktuelle udfordringer med høj inflation, høje energipri-
ser og passagertallene og nye rejsemønstre efter corona-nedlukningerne i 2020-2022. I perioden åbner 
desuden en ny Sydhavnsmetro (2024), den ny letbane i Ring 3 (2025), ligesom staten i perioden fortsat er i 
gang med moderniseringen af det regionale jernbanenet med nye signaler og elektrificering.

Proces og tidsplan 
Administrationen foreslår en proces med 3 faser: Involvering af kommuner og regioner samt udarbejdelse 
af forslag til mobilitetsplan, høring af kommuner og regioner og behandling af kommuner og regioners hø-
ringssvar. Afslutningsvis godkender bestyrelsen Mobilitetsplan 2024 og den ny plan kommunikeres ud.
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Involvering og udarbejdelse af forslag til mobilitetsplan
Fasen igangsættes med bestyrelsens godkendelse i marts 2023. Administrationen igangsætter arbejder 
ved møder med kommunernes tekniske direktører og regionernes udviklingsdirektører ultimo marts. Herud-
over inddrages eksterne interessenter (f.eks. DSB, Metroselskabet og erhvervsorganisationer). På bag-
grund af møderne fastlægges temaer og indsatser i planen mhp. at udarbejde udkast til Mobilitetsplan 
2024.

Høringsperiode
Fasen igangsættes når bestyrelsen har godkendt udkast til ny mobilitetsplan i efteråret 2023. Herefter sen-
des udkastet til kommuner og regioner. Der lægges op til en lang høringsfrist, da det giver de bedste ram-
mer for at kommuner og regioner kan nå at tage stilling til planen. Ligeledes lægges op til at høringen også 
omfatter eksterne parter, herunder Movias tætte samarbejdspartnere i DOT, DSB og Metroselskabet.

Behandling af høringssvar  
Den tredje fase omfatter behandling af høringssvar og godkendelse af den endelige mobilitetsplan i foråret 
2024. Efter høringsfristen udarbejdes en hvidbog over høringssvar og en sammenfatning. Desuden indar-
bejdes ændringer i udarbejdelsen af den endelige Mobilitetsplan 2024. Bestyrelsen forventes at kunne fore-
lægges den endelig udgave af Mobilitetsplan 2024 til godkendelse medio 2024. 

Forslag til temaer til brug for inddragelsesfasen 
Administrationen har i samarbejdet med kommuner og regioner oplevet, at mobilitetsplanen fra 2020 er 
både overskuelig og nem at arbejde med, da den balancerer det visionære og konkrete. Administrationen 
foreslår at videreføre formatet med overordnede temaer og konkrete indsatser. 

Det foreslås, at temaerne herunder bliver udgangspunktet for den kommende dialog med kommuner, regio-
ner og interessenter. Temaerne ligger i forlængelse af den nuværende plan, men har mere fokus på imple-
mentering og skalering, jf. Movias strategi for 2023-25. 

Hvis bestyrelsen godkender temaerne, vil de blive drøftet med kommuner og regioner, så de temaer, der 
indgår i 1. udkast til mobilitetsplan, vil være afstemt med kommuners og regioners vurderinger.

De fire temaer foreslås at være følgende: 

Tema 1: Sammenhæng på tværs & forbedringer af det strategiske net

Figur 1 Proces og tidsplan for Mobilitetsplan 2024
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Det foreslås at tema 1 indeholder det strategiske net af bus og lokaltog og fokuserer på at koble til statens 
planlægning, og fastlægge de overordnede principper for rutenettet, jf. lov om trafikselskaber. Movia samar-
bejder kontinuerligt med regionerne og kommunerne for at forbedre og tilpasse rutenettet, herunder særligt 
det strategiske net, og det forslås at 

- Fokusere på det igangværende arbejde vedr. implementeringen bustilpasning mv. til nyt Ringnet (Let-
banen i Ring 3), bustilpasning til metro til Sydhavnen og de igangværende BRT-projekter i Storkøben-
havn

- Fortsætte arbejdet med BRT-inspirerede tiltag i købstæderne og fremkommeligheden imellem købstæ-
der. 

- Sætte nyt fokus på de forventede baneforbedringer frem mod 2030

De mange bedre baneforbindelser betyder at der bliver behov for at skabe rammer for gode og effektive 
skift på både lokaltogsstationer og på skæringspunkter i det strategiske net, hvor busser i landområderne 
møder en R- eller S-bus og hvor disse møder regionaltogsstationer.

Tema 2: Bæredygtighed, klima- og miljøtiltag
Retning 3 i Movias strategi har fokus på den grønne omstilling. I 2024 forventes 47 pct. af Movias busser at 
være emissionsfrie. I den nuværende mobilitetsplan er der aftalt et mål med kommuner og regioner, 50 pct.  
af busserne er emissionsfri i 2030. Der er derfor grund til at revidere det fælles mål. Kommunerne har i de 
seneste år udarbejdet og besluttet klimaplaner, som vil være væsentlige at koble sig på og adskillige kom-
muner har indarbejdet Movias klimamål. 

Under dette tema kan følgende adresseres:   

- At de gule busser er fossil- eller emissionsfri samt støjsvage; at udfordringer med støj og energieffekti-
vitet kan adresseres igennem den grønne omstilling 

- At flextrafikkens omstilling forsat skal have en støttende hånd, da markedsudviklingen på især elektri-
ske minibusser går langsomt.

- Lokaltogs indkøb af nye togsæt er fortsat batteridrevne
- Understøttelse af kommuner og regioners klimaplaner med data. 

Tema 3: Nye mobilitetsløsninger
Udenfor byer og købstæder er der en efterspørgsel på nye mobilitetsløsninger. Administrationen foreslår 
derfor et tema, der falder i tråd med Movias nye strategis retning 1: Movia udvikler mobilitet overalt på Sjæl-
land, og bygger videre på indsatser igangsat med den seneste mobilitetsplan. Målet er fortsat at videreud-
vikle eksisterende samt udvikle nye produkter, men også at rulle de løsninger ud vi ved, der virker f.eks 
flex- og plustur. Administrationen foreslår, at indsatserne herunder kunne fokusere på konkret implemente-
ring og på at sikre at de nye produkter kan blive skalerbare så flere kommuner kan bruge løsningerne. 
Nogle typer løsninger vil sandsynligvis kræve ny lovgivning: 

- Udvikling af samkørsel som et produkt, der supplerer kommunernes trafikbestilling 
- Fleksibel offentlig transport, et produkt, som kombinerer fleksibiliteten i flextrafikken med forudsigelig-

heden af rutekørslen
- Den forsatte udvikling af knudepunkter, som blandt andet synliggør mobilitetstilbud det konkrete sted

Tema 4: Partnerskaber for flere kunder
Administrationen har oplevet gode tilbagemeldinger på samarbejdet med kommuner og regioner i tandem 
med både uddannelsesinstitutioner samt erhvervsvirksomheder og -netværk, hvorfor det forslås i endnu hø-
jere grad at prioritere disse i den kommende planperiode. Det forslås, at indsatserne fokuserer på de kon-
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krete partnerskaber for at fastholde eksisterende og tiltrække nye passagerer:  

- Unges transport – primært til og fra uddannelse, men også til fritidsjob og -interesser 
- Erhvervssamarbejder – med og mellem kommuner, virksomheder og trafikselskab 

Slutteligt foreslår administrationen at dykke ned i potentialet for at udvikle partnerskaber med for eksempel 
destinationer, foreninger, festivaler, stævner og kulturoplevelsescentre. 70 pct. af alle ture der foretages på 
Sjælland og øerne er ærinde- eller fritidsrejser. Ca. halvdelen foretages i gang eller på cykel, mens ca. 45 
pct. foretages i personbil. Kun ca. 5 pct. foretages i kollektiv transport – bus, tog eller metro. Den kollektive 
transport tegner sig altså kun for en markedsandel på 10 pct. af de motoriserede ture, der vurderes at være 
et potentiale gennem en indsats om partnerskaber.

Økonomi:

Omkostninger forbundet med udarbejdelse af Mobilitetsplan 2024 afholdes indenfor eksisterende budget. 

Åbent/lukket punkt:

Åben 

Kommunikation:

Administrationen inviterer kommuner og regioner til dialog på administrativt niveau om arbejdet med den 
kommende mobilitetsplan.
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Punkt 12 Godkendelse af finansiering af elbilambassadørordning

Indstilling

Det indstilles,

 at bestyrelsen godkender, at Movias elbilambassadørordning gennemføres i 2023-2025 med et budget 
på 2.162.000 kr., der finansieres gennem ikke-anvendte midler fra hhv. omstillingspuljeprojektet nul-
emissionsløsninger (1.675.300 kr.) og anlægspuljen (486.700 kr.). 

Beslutning:

Tekst

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen tiltrådte 30. juni 2022 indstilling om, at Movia etablerer en to-årig elbilambassadørordning i 
2023-2025. Ordningen vil give Movia mulighed for at bidrage til vidensdeling med operatørerne af erfaringer 
og viden om anvendelse af elbiler i flextrafikken. Elbilambassadøren skal besøge de operatører, som øn-
sker mere viden om drift af elbiler i flextrafikken, udarbejde vejledninger til praktikken omkring eldrift og til-
byde udlån af en elbil til test for en kortere periode.

Administrationen søgte i efteråret 2022 den statslige pulje til grønne busser og grøn flextrafik om 50 pct. 
medfinansiering til en elbilambassadørordning, der var budgetteret til at koste 2.067.000 kr. Trafikstyrelsen 
har valgt ikke at støtte Movias ansøgning om tilskud til elbilambassadørordningen. Afslaget begrundes 
med, at der er tale om et forsøgsprojekt, der ikke bidrager til at nedbringe CO2-udledningen, og at Movia i 
sin rapport Muligheder for grøn omstilling af Movias flextrafik fra maj 2022 konkluderer, at der allerede i dag 
sker en omstilling af type 1-biler til elbiler.

I januar 2023 afholdt Movia et stormøde om grøn omstilling af flextrafikken, hvor administrationen informe-
rede operatørerne om Movias mål for omstilling af flextrafikken frem mod 2030. Mødet viste, at der er stor 
usikkerhed hos mange operatører i forhold til at anvende elbiler, og at der er et stort behov for at vidensni-
veauet om praktik og økonomi ved anvendelse af elbiler øges. Administrationen vurderer fortsat, at elbilam-
bassadørordningen er et vigtigt tiltag for at fremme overgangen til elbiler i flextrafikmarkedet. Det er admini-
strationens opfattelse, at udviklingen på elbilmarkedet vil betyde, at operatørerne overgår til eldrift over en 
årrække, men hvis Movia skal realisere sit mål om, at alle nye personvogne skal være på el fra 2025, skal 
operatørerne have adgang til mere systematisk hjælp. 

Administrationen anbefaler, at elbilambassadørordningen gennemføres som planlagt, og at omkostnin-
gerne hertil finansieres af Movia selv gennem resterende midler i anlægspuljen og nulemissionsprojektet, 
som tidligere er besluttet finansieret af omstillingspuljen. I anlægspuljen er der som følge af mindreforbrug i 
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tidligere godkendte projekter et ikke disponeret beløb på 486.700 kr. Det foreslås desuden, at de fra omstil-
lingspuljen disponerede midler til nulemissionsprojektet reallokeres. Det tidligere godkendte forsøg med el-
biler i FG11 (udbud af FlexGaranti) gennemføres således ikke som forventet, da kontrakten blev bragt til 
ophør i juni 2022, og den tidligere besluttede rådgivningsindsats vedr. elbusser, kan gennemføres for et 
væsentligt mindre beløb.

Økonomi:

Som følge af den generelle prisudvikling i samfundet anbefales, at elbilambassadørprojektets oprindelige 
budget udvides med 5 pct. Projektet gennemføres i 2023-2025. Projektets budget på 2.162.000 kr. afholdes 
inden for Movias budgetmæssige rammer, og finansieres gennem 1.675.300 kr. ikke-anvendte midler fra 
omstillingspuljeprojektet nul-emissionsløsninger, og 486.700 kr. ikke-anvendte midler fra Movias anlægs-
pulje.

Åbent/lukket punkt:

Åbent. Projektet understøtter strategiens 3. retning Movia prioriterer bæredygtighed og innovation. 

Kommunikation:

Movia udsender pressemeddelelse om etablering af elbilambassadørordningen, når ordningen er klar, hvil-
ket er forventeligt lige inden sommerferien.

Bilag:

Ingen bilag
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13 Godkendelse af udfasning af billetautomater 

Indstilling

Det indstilles, at 

 bestyrelsen godkender udfasning af billetautomater i Lokaltog A/S’ LINTtoge i Nordsjælland til juni 
2023 og ændring af rejsereglerne vedr. billettering i Lokaltog.

Beslutning:

Lokaltog A/S servicerer i dag kunderne med mulighed for at købe enkeltbilletter fra billetautomater i de 
25 LINTtoge, der betjener Nordsjælland. Billetautomaterne fulgte med togene, da de blev leveret i 
2006-2007. Alle automater er jævnligt blevet serviceret, men billetautomaterne er udtjente og Lokaltog 
kan ikke længere få reservedele. 

Den tidligere bestyrelse blev i november 2021 orienteret om ovenstående forhold, samt at der ikke ville 
blive lagt op til at der ikke skulle foretages reinvestering i nye automater, men at Lokaltog A/S arbejde-
de for at holde billetautomaterne i drift længst muligt og helst frem til udgangen af 2023.

En reinvestering i billetautomater til de 25 tog blev i 2021 estimeret til 6 mio. kr. Udviklingen i salget i 
billetautomaterne faldt fra 2015 til 2019 fra 4,3 mio. kr. til cirka 1,5 mio. kr., og den generelle udvikling i 
brugen af kontanter peger i samme retning. 

Hidtil er det lykkedes Lokaltog at holde billetautomaterne i drift, men for at undgå mange automater, 
der svigter foreslås det, at Movia aftaler med Lokaltog A/S, at billetautomaterne holdes i drift med re-
servedele så vidt muligt frem til juni 2023. Samtidig foreslås at Movia kan gennemføre en ændring 
vedr. billetkøb i de nordsjællandske lokaltog i den årlige opdatering af de landsdækkende rejseregler, 
der normalt gennemføres 1. juni.

De landsdækkende rejseregler ændres således, at det fremgår, at billetter ikke længere kan købes 
efter påstigning i Lokaltog. Kunderne henvises til i stedet at benytte Rejsekort, købe billet via DOT 
app’en, SMS eller benytte Movias betjente salgssteder på strækningerne. Hvis det frem til sommer, 
ikke er muligt for Lokaltog A/S at reparere automaterne, skal de udstyres med et ”Defekt-skilt” frem til 
juni 2023. 

Da det for nogen kunder kan være gammel vane at købe billet i billautomaterne i toget, vil Lokaltog 
A/S opsætte tydelig skiltning i toget og på stationerne på berørte strækninger. Kunderne vil blive in-
formeret om andre salgskanaler. Billetkontrollørerne vil også informere kunderne om alternative 
salgskanaler.
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Sagen forelægges bestyrelsen til beslutning, fordi den vedrører Movias salg af billetter. 

Beslutningen understøtter Movias strategi om udvikling af mobilitet overalt på Sjælland og herunder 
værktøjer til god mobilitet. 

Sagsfremstilling:

Økonomi:

Ingen

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Der er udarbejdet en kommunikationsplan i samarbejde med Lokaltog A/S, som vil blive iværksat i 
forbindelse med, at de Landsdækkende Rejseregler bliver ændret. Heri indgår kommunikation til bl.a. 
turistorganisationer.

Administrationen orienterer Region Hovedstaden og de kommuner i Nordsjælland, der betjenes af 
Lokaltog A/S om den kommende ændring af rejseregler og billetkøb i lokaltogene i Nordsjælland.
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Punkt 14. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 22. marts 
2023

Indstilling

Det indstilles, at 

 bestyrelsen godkender vedlagte forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde 22. marts 2023.

Beslutning:

Forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet forelægges bestyrelsen til godkendelse forud for repræ-
sentantskabsmødet. 

Administrationen indstiller følgende forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet:

Kl. 16.00 Valg af mødeleder 

Kl. 16.05 Konstatering af fremmødte v/bestyrelsesformand Kirsten Jensen

Kl. 16.10 Orientering om regnskab 2022 v/økonomichef Peter Lawaetz og statsautori-
seret revisor Lars Hillebrand, Deloitte

Kl. 16.30 Direktionens beretning v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen og ressource-
direktør Eskil Thuesen

Kl. 17.10 Præsentation af guide for bæredygtig pendling v/mobilitetsrådgiver Anja 
Puggaard

Kl. 17.30 Eventuelle forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne

Kl. 17.45 Eventuelt

Direktionens beretning forventes at vedrøre orientering om Movias budget 2023, status på Mobilitetsplanen, 
Movias nye strategi, status for garageanlæg, afholdt stormøde med flextrafik-operatørerne samt kundetil-
fredshed. 

Ved gennemgang af regnskabet vil Movias statsautoriserede revisor Lars Hillebrand fra Deloitte deltage.
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Sagsfremstilling:

Movia afholder repræsentantskabsmøde 22. marts 2023 kl. 16.00 – 18.00. Repræsentantskabet har modta-
get en kalenderindkaldelse til mødet, og den endelige dagsorden udsendes forud for mødet til repræsen-
tantskabet sammen med godkendt regnskab og revisionsprotokol. Mødet afholdes i Movias lokaler.

Økonomi:

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Dagsorden udsendes, jf. Movias vedtægt §12 stk. 2, til repræsentantskabet så vidt muligt mindst fire dage 
før mødets afholdelse. 
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Punkt 15. Godkendelse af seminar for bestyrelsesseminar 3. maj 2023

Indstilling

Det indstilles, at 

 bestyrelsen drøfter og godkender program for bestyrelsesseminar onsdag 3. maj 2023, til afhol-
delse i forlængelse af bestyrelsesmøde

Beslutning:

Tekst

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 15. december 2022 drøftede og besluttede bestyrelsen, at administrationen skulle ar-
rangere et bestyrelsesseminar, til afholdelse i forlængelse af det planlagt bestyrelsesmøde i maj 2023. 

Bestyrelsesmødet i maj fastlægger bl.a. budgetforudsætninger for budget 2024 samt mandat til fastlæg-
gelse af takst ’24. Forelæggelserne af disse punkter vil bidrage til grundlaget for de strategiske drøftelser til 
seminaret.

Udkast til hovedtemaer i programmet:

 Overordnede rammer for kollektiv transport på Sjælland, og den nationale politiske diskussion
Drøftelser af bl.a. styrket regional togbetjening, ny letbane og metroudvidelse, økonomiske udfordrin-
ger, takster, landdistrikter og organisering

 Strategi for passagerer (eksisterende kunder og nye kunder)
Drøftelser af bl.a. win-back, nye værditilbud og bedre tilbud til ikke digitale kunder

 Movias økonomi og økonomisk politik
Drøftelser af bl.a. arbejdsdeling ift. trafikbestillinger, operatørudgifter, budgetforudsætninger

 Bestyrelsens arbejdsform
Drøftelse af arbejdsform og omfang af mødemateriale

De foreslåedes emner indledes med korte mundtlige eller skriftlige oplæg. 
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Forslag til program for dagen: 

 12.00 – 12.30 Mulighed for at spise frokost i Movias kantine. 
 12.30 – 14.15 Bestyrelsesmøde 
 14.15 – 14.30 Pause
 14.30 – 17.30 Bestyrelsesseminar
 17.30 – Middag i Movias kantine 

Sagen er bilagt et mere udførligt programudkast. 

Når bestyrelsen har fastlagt det endelige program, udarbejder formandskab og administration et detaljeret 
program, som sendes bestyrelsen sammen med det øvrige bestyrelsesmateriale til møderne 3. maj 2023.  

Økonomi:

Sagen er ikke udgiftsdrivende for Movia

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Da der er tale om et internt seminar for bestyrelsen, gennemføres der ikke selvstændig kommunikation om 
sagen

Bilag:

Bilag 1. Udkast til program
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26 02 2023 

Sagsbehandler
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Direkte 
+45 36 13 16 10 

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Bilag 15.1 Program for bestyrelsesseminar 3. maj 2023 

Der er reserveret tid til seminar onsdag d. 3. maj fra 14:30 til 17.30. Det foreslås, at drøftelserne starter 
med de overordnede rammer der påvirker Movias virke, og derefter løbende bliver mere konkrete. Det fore-
slås desuden, at seminaret inddeles i fire hovedemner, og at disse indledes med korte oplæg fra admini-
strationen, hvorefter bestyrelsen drøfter en række spørgsmål.

TEMA 1: Overordnede rammer for kollektiv transport på Sjælland og den nationale politiske diskus-
sion

 Efter Covid-19 – forventningerne til hvordan passagerne gradvist kommer tilbage

 Stigende bilejerskab udfordrer den kollektive transport, både i byer og på landet

 Igangværende modernisering af det regionale jernbanenet, ny letbane i Ring 3 og metroudvidelse 
Sydhavnen – forventninger om bedre regionaltogsdækning på Sjælland

 Status for trafikselskabernes, KLs og Danske Regioners forslag til håndtering af aktuelle økonomi-
ske udfordringer

 Økonomien i den kollektive transport forventes ikke at være højt på den landspolitiske dagsorden

 Ekspertudvalg, jf. regeringsgrundlaget forventes struktureret med tre temaer:

1. Kollektiv transport i landdistrikter – Movia skal arbejde for bedre rammer for samkørsel mv.

2. Takster – Movia skal arbejde for reform af ungdomsrabatterne

3. Organisering – Movia skal arbejde for, at trafikselskaberne får bedre rammer for at understøtte 
kommuner og regioner med samkørsel mv. og BRT-anlæg, og styrke sammenhængen i den 
kollektive transport, bl.a. så Movia kan køre for andre offentlige og private parter (togbusser, 
service til virksomheder mv.)

TEMA 2: Strategi for passagerer (eksisterende kunder og nye kunder)

 Status for at få passagererne tilbage efter Covid-19 – og fordeling af stilleskruer

 Forventninger til kommuners og regioner beslutninger vedr. servicetilbud på kort og langt sigt
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 Erfaringer med markedsføring og information om hvordan man bruger kollektiv transport, herunder 
sammenhæng med øvrig trafik, herunder cykeltrafik, 

 Skal Movia sammen med DSB og Metro i DOT udarbejde et format for værditilbud, f.eks. til nye til-
flyttere til stationsbyer (gratis månedskort den første måned)?

 Forventninger til den ny rejsekort – og rejseplan app og bedre tilbud til ikke-digitale kunder

TEMA 3: Movias økonomi og økonomisk politik

 Arbejdsdelingen mellem kommuner/regioner som trafikbestillere og Movias bestyrelse. Hvem har 
ansvar for hvilke omkostninger?

 Operatørudgifter, hvad koster forskellige transportformer (BRT, Lokaltog, A/S/R-busser, bybusser, 
FLOT, flextrafik, samkørsel. Evt. eksempel på trafikbetjening af købstad (Frederikshavn og Nykø-
bing Falster og Helsingør), løbende arbejde med effektivisering af kontrakterne 

 Hovedelementer i Movias interne budget – ønsker bestyrelsen i højere grad at blive inddraget i 
fastlæggelsen af og opfølgning på supportudgifterne?

 Budgetforudsætninger og økonomisk politik. 

 Erfaringer med gældende økonomisk politik frem til 2025

 Justering af gældende økonomisk politik, hvis passagererne ikke kommer fuldt tilbage

 Perspektiver for økonomisk politik efter 2025 

Tema 4: Bestyrelsens arbejdsform

 Emner til bestyrelsens behandling – årshjul

 Arbejdsform og tematisering af drøftelserne

 Fokus på kortere og klarere sagsforelæggelser
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Punkt 16. Drøftelse af forslag om bestyrelsesuddannelse 

Forslag om bestyrelsesuddannelse fremsat af bestyrelsesmedlem Felex Pedersen 17. december 2022 
(bilagt), forelægges som medlemsforslag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om, 

 bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock skal tilbydes bestyrelsesmedlemmer og evt. supplean-
ter – som fremsat i medlemsforslag

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Medlemsforslag fremsendt af bestyrelsesmedlem Felex Pedersen er optaget på dagsordenen til først-
kommende bestyrelsesmøde, i overensstemmelse med forretningsordenens § 5. 

Felex Pedersen spurgte i mail af 17. december 2022 til bestyrelsesformanden om Movias bestyrelse 
kan drøfte, om det kan være et tilbud til nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Movia, at 
Movia finansierer deltagelse på Niels Brock Bestyrelsesuddannelse. 

Niels Brock Bestyrelsesuddannelse.
På denne bestyrelsesuddannelse undervises man af konsulenter med mange års international erfaring 
med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-program-
mer. Der er fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket understøtte evnen til at løfte virksomheden og 
træffe effektive beslutninger i bestyrelsen.

Bestyrelsesuddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, med i alt 6 intensive undervisningsdage 
inklusive eksamen. Prisen er kr. 33.125 inkl. moms, og inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer 
og litteratur. Undervisningen foregår hos Niels Brock Executive på Bispetorvet 1-3, 1167 København 
K. Bestyrelsesuddannelse - Bliv bestyrelsesmedlem på 6 dage (nielsbrock.dk)

Økonomi:

Niels Brock bestyrelsesuddannelsen koster 33.125 inkl. moms pr. deltager. Hvis alle bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter skal deltage i et uddannelsesforløb, vil det samlet andrage knapt 0,6 mio.kr. 
inkl. moms. 

å

Dokumentnummer
1523503 

Bestyrelsen

Mødedato:
10. marts 2023 
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Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Der gennemføres ikke særlige kommunikation vedr. sagen.

Bilag:
16.1 Mail fra Felex Pedersen til bestyrelsesformanden fra 17. december 2022
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Camilla Behrend

Emne: Niels Brock Bestyrelsesuddannelse 

 

Fra: Felex Birger Pedersen <fep@regionsjaelland.dk> 
Sendt: 17. december 2022 09:37 
Til: Kirsten Jensen <kij@hillerod.dk> 
Cc: Camilla Behrend <CBE@MOVIATRAFIK.DK>; Dorthe Nøhr Pedersen <dnp@MOVIATRAFIK.DK> 
Emne: Niels Brock Bestyrelsesuddannelse  
  
Hej Kirsten Jensen   
 
Kunne Movia bestyrelse ikke tage et punkt på dagsorden om optagelse til Niels Brock Bestyrelsesuddannelse.  

Bestyrelsesuddannelse - Bliv bestyrelsesmedlem på 6 
dage 
nielsbrock.dk 

 

 
 
Det kunne være et tilbud som Movia kunne tilbyde og betale til de nuværende bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter i Movia.  
 
 

Vh  
Felex Pedersen (S)  
Byråds- & regionsmedlem  
   

ODSHERRED KOMMUNE  I  NYVEJ 22  I  4573 HØJBY
PRIVAT: Bakketoppen 1 I  4571 Grevinge   
MOBILTELEFON: 28723686 
E-MAIL: felpe@odsherred.dk  
 

 
 

Region Sjælland anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din 
henvendelse. 
Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside 

Bestyrelsesmøde 10. marts 2023 / punkt 16/ Bilag 16.1
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Region Sjælland 
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 Dokumentnummer
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Dato 
10 marts 2023 

Sagsbehandler
LHP 

Direkte 
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17. Orientering om status på Mobilitetsplan 2020 

Indstilling

Det indstilles, at: 

 bestyrelsen tager status for Mobilitetsplan 2020 inkl. særskilt status for BRT (bilag 17.1) og orientering 
om lancering af Guide for bæredygtig pendling (bilag 17.2) til efterretning

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen godkendte Mobilitetsplan 2020 i 2020 og administrationen arbejder derfor nu med at imple-
mentere de 12 indsatser fastlagt i de fire temaer, som er aftalt i mobilitetsplanen. 

I dette notat gives en kort status på arbejdet med de 12 indsatser. 

Tema 1: Sammenhæng på tværs

Vi forbedrer det strategiske net.
Det strategiske net er i samarbejde med kommuner og regioner forbedret med en række konkrete tiltag, 
f.eks., er der igangsat forsøg med linje 460R (Ringsted st.- Slagelse St.), der er opgraderet til R-bus inkl. 
natdrift i weekenderne. Ligeledes er linje 101A i Køge styrket med flere afgange til Køge Nord St. og en ny 
busplan implementeret i Helsingør. Derudover har 150S fået øget aftendrift. I Næstved er bybus 601 opgra-
deret med flere afgange til A-bus 601A, og den nord-sydgående trafik i Sorø er styrket med flere afgange 
på linje 570.

Herudover arbejdes der med en række større projekter, der ligeledes sigter på at forbedre det strategiske 
net i de kommende år: Tilpasninger af busnettet ift. den kommende Letbane i Ring 3 (Nyt Ringnet), BRT i 
200S og 400S korridorerne i Storkøbenhavn, samt BRT-inspirerede tiltag i udvalgte købstæder (Holbæk, 
Køge, Ringsted, Roskilde, Hillerød, Helsingør). Købstæderne Holbæk, Hillerød, Køge og Helsingør har 
modtaget tilsagn om statslig medfinansiering til hovedparten af de ansøgte projekter fra Pulje til bedre bus-
fremkommelighed i hele landet. Se bilag 1 Status for arbejdet med Bus Rapid Transit (BRT) i Storkøben-
havn såvel som købstæder,  
 
Desuden har Fredensborg Kommune søgt statslig medfinansiering på 6 mio.kr. fra samme pulje til busba-
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ner og stoppesteder ved Format-projektet – en del af +Way for linje 150S. Formålet er at forbedre den kol-
lektive transport i området omkring Kokkedal. Fredensborg Kommune opnåede tilsagn om det fulde beløb.

Vi etablerer gode skift på stationer og busterminaler
Movia samarbejder med en række kommuner om en terminalprojekter over hele Sjælland. Projekterne ta-
ger ofte flere år fra de første planer til det endelige projekt er realiseret. Movias rolle er at sikre, at busserne 
kører hensigtsmæssigt ind og ud af terminalerne, og at det samlede skift for passagererne bliver så godt 
som muligt med gode ventefaciliteter, adgangsveje, wayfinding, cykelparkering mv. Movia har deltaget i 
planlægningen af Hundige station og er bl.a. involveret i terminalprojekter på Nykøbing Sjælland st., Kokke-
dal st., Favrholm st. og Farum st. Det forventes desuden, at Movia deltager bl.a. i projekter i Hillerød, Hels-
inge og Rødovre. I regi af DOT arbejdes der endvidere med at forbedre trafikinformationen og wayfinding 
på de største knudepunkter. 

Vi sørger for god trafikinformation i realtid
Antallet af stoppesteder med digital nedtælling, såkaldte count down moduler, er udbygget med ca. 70. 
Samtidig arbejdes der fortsat med udvikling af billigere løsninger til digitalisering af stoppestederne, såvel 
gennem udvikling af billigere skærmløsninger som test af alternativ teknologi til digital trafikinformation på 
mobilen. Det er et mål at tilbyde kunderne personlig trafikinformation som push, ikke mindst når kunderne 
rejser på tværs af bus, tog, lokaltog og metro. Muligheden for personlig trafikinformation i DOT app’en blev 
implementeret i 2022. DOT app’en har over de sidste 12 måneder haft 830.000 unikke brugere.

Tema 2 Grøn og bæredygtig omstilling

Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er mindst halvdelen elbusser
Movia har gennemført udbud, der betyder, at 47 pct. af alle busser i drift er emissionsfrie i marts 2024. Her-
udover anvender 10 pct. af busserne et fossilfrit brændstof. For kontrakter med dieseldrift, som løber til ef-
ter 2030, har kommuner og regioner mulighed for at tilkøbe anvendelse af et fossilfrit brændstof. 

Movia afslutter projektet vedr. styrkelse af Movias rådgivning om emissionsfrihed til kommuner og regioner 
i første kvartal 2023.

Det bemærkes, at København og Frederiksberg Kommuner har besluttet, at al deres bustrafik efter 2025 
skal være emissionsfri. Omstillingen vil afstedkomme meromkostninger til kompensation af operatørerne 

Figur 1 Fordeling af fossil-, fossilfri- og emissionsfri busser 2022-2030 
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som Københavns og Frederiksberg kommuner påtager sig at dække.  

Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
Målet er, at flextrafikken omstilles i takt med, at elbiler bliver et økonomisk attraktivt alternativ til dieselbiler 
og uden meromkostning for kommuner og regioner. I 2022 gennemførte Movia en undersøgelse af om om-
stillingen af flextrafikken kan ske på markedsdreven facon, og konklusionen for så vidt angår personbiler er, 
at der i dag findes et bredt udvalg af elbiler, som i forhold til pris, rækkevidde, ladehastighed og øvrig funk-
tionalitet er egnede til anvendelse i flextrafikken. Modelberegning af totalomkostninger ved anvendelse af 
elbiler i flextrafikken sammenlignet med dieselbiler viser for personbiler, at det er muligt at omstille til eldrift 
uden meromkostning. 

I januar 2023 afholdt Movia et stormøde om grøn omstilling af flextrafikken, hvor administrationen informe-
rede operatørerne om Movias mål for omstilling af flextrafikken frem mod 2030. Mødet viste, at der er stor 
usikkerhed hos mange operatører i forhold til at anvende elbiler, og at der er et stort behov for at vidensni-
veauet om praktik og økonomi ved anvendelse af elbiler øges. Administrationen vurderer, at en elbilambas-
sadørordning er et vigtigt tiltag for at fremme overgangen til elbiler i flextrafikmarkedet. Se punkt 12 i dags-
ordenen for bestyrelsesmødet den 10. marts 2023 om finansieringen heraf. 
  
Til gengæld er markedet for el-minibusser, der er anvendelige som liftbiler i flextrafikken, fortsat utilstræk-
keligt som følge af en kombination af kort rækkevidde, lav ladehastighed og høj pris. Rammevilkårene tilla-
der således i dag ikke omstilling af flextrafikkens liftbiler. Bestyrelsen er tidligere forelagt og har godkendt 
at; personbiler udbydes som emissionsfrie fra og med 2025 i flextrafikken, og at omstilling af nye liftbiler føl-
ger markedsmodning og erfaringer fra gennemførelse af forsøg.

Vores nye tog er eldrevne
Der er igangsat en proces omkring indkøb af 14 nye batteritog til Region Sjælland og 4 nye batteritog til 
Nærumbanen i Region Hovedstaden. Batteritogene skal erstatte ældre dieseltog, som på grund af alder 
udgår af drift. I Region Sjælland er beslutningen om indkøb af batteritog koblet til budgetforhandlingerne 
om 2024. I Region Hovedstaden pågår planlægningen af udbuddet.  

Tema 3 Pendling til og fra arbejdspladser

Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning
Administrationen afgiver høringssvar på kommuner og regioners planer, herunder kommuneplaner, kom-
muneplanstrategier samt udviklingsstrategier. Indtil videre har det resulteret i 32 høringssvar på kommune-
planer. 23 kommuner har kvitteret positivt og har enten indarbejdet Movias forslag til ændringer eller ytret 
ønske om dialog med Movia fremadrettet. Hertil kommer en række høringssvar på lokalplaner, rammelokal-
planer, og helhedsplaner hvor det har været relevant at skabe gode planforhold for busserne. I tillæg til af-
givelse af høringssvar samt opfølgning herpå, har administrationen deltaget i en række konferencer og se-
minarer med byplanfokus for at italesætte, at det at skabe bedre forhold for busserne, så flere borgere bru-
ger dem, starter med at skabe gode planmæssige forhold for busserne. 

Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
Movia har gennem flere år opbygget erfaringer om pendling til og fra virksomheder. Erfaringerne er opbyg-
get sammen med udvalgte kommuner og virksomheder. Disse erfaringer er nu klar til at blive præsenteret 
samlet i en guide på Movias hjemmeside, hvor kommuner, virksomheder og andre kan lade sig inspirere af 
værktøjer, cases og Movias CO2-barometer. Se Bilag 2 orientering om lancering af Guide for bæredygtig 
pendling (bilag 2).
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Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen
Ifølge Mobilitetsplanen skal Movia give virksomheder overblik over mobilitetsservicen i kommunerne. Det 
planlægges at gå i dialog med udvalgte kommuner for at undersøge deres behov og ønsker. 

Tema 4 Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Vi optimerer kendte transportløsninger, som sikrer mobiliteten uden for de større byer
Administrationen afprøver om en udvidelse af åbningstiden af Plustur kan skabe flere kunder i særligt wee-
kenden på linje 460R (Ringsted st.- Slagelse st.) i sammenhæng med en driftsudvidelse på linjen. Ligele-
des forberedes et forsøg sammen med Faxe kommune om at skabe en ny fleksibel service, FLOT, som be-
tjener stoppesteder i stedet for adresser, som gør brug af de nyeste planlægningsredskaber og kan bookes 
over en app. Der arbejdes også med at optimere stoppesteder, f.eks. ved at etablere cykelparkering ved 9 
landstoppesteder (fordelt på tre buslinjer – bl.a i Slimminge, Lellinge og i nærheden af Sædder) på det stra-
tegiske net i Køge Kommune og udvikling af landstoppesteder med lavt serviceniveau i Fredensborg Kom-
mune. 

Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger
Administrationen er involveret i tre samkørselsprojekter: På Vestsjælland indgik Holbæk, Slagelse og Ka-
lundborg kommuner en 2-årig aftale med Nabogo, som Slagelse og Kalundborg kommuner sidenhen har 
forlænget med et år. I sommeren 2022 indgik Movia en 2-årig aftale med FDM som operatør i Køge Bugt 
korridoren i et tæt samarbejde med Køge, Faxe og Stevns Kommune. Et særskilt fokus er her at under-
søge, hvordan Movia vil kunne tilbyde samkørsel til kommunerne. I Hillerød Kommune har administrationen 
indledt et samarbejde med FDM og 9 uddannelsesinstitutioner, Movia og Region Hovedstaden ønsker at 
koble til kommunens eksisterende samkørselsindsats rettet mod virksomheder.

Med finansiering fra de to regioner har administrationen bestilt ca. 125 knudepunktskilte til opsætning i 30 
kommuner på tværs af de to regioner. Kommunerne er ansvarlige for opsætning af skiltene og på nuvæ-
rende tidspunkt er mere end 75 skilte sat op. Administrationen har også udviklet kommunikations- og mar-
kedsføringsmateriale, som kan øge borgernes kendskab og på sigt anvendelse af knudepunkterne. 

Der blev indledt et driftsforsøg med fri cykelmedtagning i busser og lokaltog i Guldborgsund og Lolland 
Kommune. Tilbuddet blev efterspurgt af såvel borgere som de to kommuner. Projektet blev afsluttet i for-
bindelse med udrulning af fri cykelmedtagning i hele Movias geografi i busser såvel som lokaltog. En evalu-
ering er planlagt i foråret 2023. Herudover er der arbejdet med forsøg med delecykler – et i Horslunde på 
Lolland i samarbejde med en privat aktør og et i Odsherred kommunen som i højere grad trækker på kom-
munens egen ressourcer. 

Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser
Strategiske partnerskaber mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og Movia, som sikrer en bedre 
sammenhæng mellem uddannelse og kollektiv transport, kan være medvirkende til at de unge i højere grad 
anvender kollektiv transport og blive gode ambassadører herfor. Indsatsen tager udgangspunkt i at sikre en 
højere gennemførelse for de unge på ungdomsuddannelserne, da det er dokumenteret, at lang transport til 
og fra uddannelsesstedet reducerer antallet af unge, som gennemfører uddannelsen. En indsats er Studie-
Flex. som kører i Lynæs, hvor unge transporteres fra hjem til ungdomsuddannelse. Herudover er udviklin-
gen af campusstoppested i Frederikssund med inddragelse af de unge selv en anden indsats. Parallelt ar-
bejdes med at skabe et bedre billetprodukt til de unge end det nuværende Ungdomskort. I denne proces 
har Movia aktivt involveret de unge og bestyrelsen for at skabe det rette afsæt for det nye billetprodukt.
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I det ny regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen konkret vil tage initiativ til at understøtte, at flere unge 
med langt til uddannelse kan få billigere adgang til offentlig transport.

Økonomi:

Ingen særskilt økonomi

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Sagen omhandler interne arbejdstilrettelæggelser, hvorfor kommunikation til omverdenen ikke er relevant.

Orienteringen sendes til samarbejdspartnere i regioner og kommuner samt KKR-sekretariaterne.

Bilag:

Bilag 17.1 Status for arbejdet med Bus Rapid Transit (BRT) 
Bilag 17.2 Godkendelse af lancering af Guide for Bæredygtig Pendling 
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Bilag 17.1 Orientering om status på Bus Rapid Transit (BRT)

I dette notat gives en status for de enkelte BRT-projekter som gennemføres som led i indsats Forbedre det 
strategiske, kollektive net i temaet Sammenhæng på tværs jf. Mobilitetsplan 2020.

BRT i Ring 4
BRT i Ring 4 er den linje som forventes at kunne blive færdig først. Den strækker sig fra Ishøj St. til Høje 
Taastrup St., til og Lautrup og videre til Ring 4 til Bagsværd St. med mulighed for fortsættelse til Lyngby St. 
Lyngby Kommune har oplyst, at kommunen ikke ønsker at være en del af udarbejdelse af miljøkonse-
kvensvurdering (MKV), men vil følge arbejdet på administrativt niveau.

Den forberedende analyse, der blev afsluttet i foråret 2022 viste: 
 At BRT i Ring 4 vil øge antallet af passagerer i den kollektive trafik samlet set og i Ring 4
 BRT vil understøtte stationsnær byudvikling, bl.a. i Høje Taastrup, Lautrup og Bagsværd Erhvervskvar-

ter
 Der er en relativt god samfundsøkonomi for et kollektivt transportprojekt, herunder også markante 

driftsøkonomiske besparelser 

I forbindelse med MKV’en konkretiseres projektet ved at detaljere indhold og udformning, herunder udvæl-
gelse af forslag til videre undersøgelse vedr. linjeføringer, tracé, stationer, betjening, og derefter vurdere 
konsekvenserne når det gælder trafik, miljø, arealer og økonomi mv. 

Det er således på baggrund af resultaterne af MKV-processen, at kommuner og stat får det egentlige 
grundlag til at træffe beslutning om at igangsætte anlæggelse af BRT i Ring 4 eller ej.

Projektet bliver gennemført i et tæt samarbejde, hvor Vejdirektoratet er formand for styregruppen, Ballerup 
kommune har næstformandskabet og koordinerer kommunernes input til projeket med hjælp fra projektets 
formandssekretariat, hvor Movia indgår.

Størstedelen af dataindsamlingen og de tekniske analyser er planlagt til udførsel i 2023, hvorefter de tvær-
gående vurderinger, herunder den samlede økonomi og miljøkonsekvens, kan igangsættes primo 2024.  
Afslutning på MKVen, herunder den offentlige høring, er planlagt til medio 2024.

BRT på 200S
Linje 200S betjener den tværkorridor, som binder hovedstadsområdets byfingre sammen i området mellem 
Ring 2 og Ring 3. Hermed forbindes tre S-togsgrene (Høje Taastrup-, Ballerup- og Køge-linjerne), den 
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kommende letbane samt en række større bolig- og erhvervsområder, bl.a. Avedøre Holme, Hvidovre Ho-
spital, Rødovre Centrum, Husum og Gladsaxe Erhvervskvarter

En forberedende undersøgelse af BRT på 200S, som er sammenlignelig med den, der er gennemført for 
400S, er igangsat i efteråret 2022 og forventes afsluttet primo 2024. 

Undersøgelsen fokuserer på at identificere og vurdere alternative linjeføringer med særlig opmærksomhed 
på at skabe optimale skifteforhold til S-togsstationerne i Friheden, Rødovre og Husum. 

En vigtig grænseflade for BRT på 200S er sammenhængen til udredningen om letbane eller BRT fra 
Gladsaxe Trafikplads ad Frederikssundsvej til Nørrebro St., som forventes at blive sat i gang medio 2023.

Rammebetingelser, finansiering og organisering
Transportministeriet, BRT-kommunerne og regionen har i et fælles forståelsespapir udtrykt enighed om, at 
første skridt mod anlæg af BRT i Storkøbenhavn er, at der foreligger en afklaring om dispensation fra kom-
munernes anlægsloft, muligheder for lånefinansiering og fordeling af anlægsrisiko. Afklaringen var oprinde-
ligt sat til inden udgangen af 2022, men pga det mellemliggende folketingsvalg er afklaringen udsat. Trans-
portministeriet har oplyst, at der forventes svar herpå inden sommeren 2023.

Næste skridt er at igangsætte et udredningsarbejde om fordeling af den lokale anlægsfinansiering og deref-
ter organiseringen af anlægsarbejdet. I forbindelse med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 fra 
juni 2021 afsatte forligspartierne 950 mio. kr. til BRT på 400S og 525 mio. kr. til BRT på 200S til delvis fi-
nansiering af BRT-anlæg på de to strækninger. 

Gladsaxe kommune vil bidrage med projektledelse vedrørende finansieringsaktiviteten og Høje Taastrup 
med projektledelse vedrørende organiseringen. Movia bidrager ligeledes med projektledelse og derudover 
med sekretariatsbetjening og fagligt input.

BRT i købstæder
Der arbejdes tæt med beliggenhedskommunerne om BRT-lignende tiltag i en række købstæder. I den 
statslige infrastrukturpulje er afsat 50 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 i pulje til bedre busfremkommelighed i 
hele landet med 50 pct. medfinansiering fra staten.

Holbæk, Hillerød, Køge og Helsingør kommuner sendte puljeansøgninger på 31,5 mio. kr. til statslig medfi-
nansiering af de BRT-inspirerede tiltag. Holbæk opnåede tilsagn om 16,5 mio.kr til en dobbeltrettet busvej 
til Holbæk Sportsby. Det er 75% af det ansøgte beløb og det største enkeltstående tilskud i puljen. Hillerød 
har opnået tilsagn om det fulde ansøgte beløb på 5,35 mio. kr. til busbaner på hhv. Sdr. Jernbanevej og 
Milnersvej i samarbejde med Region Hovedstaden. Køge og Helsingør opnåede ligeledes tilsagn om det 
fulde ansøgte beløb, hhv. 4 mio. kr. til to fremrykkede stoppestedspar, et nyt stoppestedsmiljø samt buspri-
oritering i 8 signalkryds i Køge og 150.000 kr. til busprioritering i 13 signaler, som betjenes af linje 801A i 
Helsingør.

Movia vil også frem mod den næste og sidste ansøgningsrunde i september i år understøtte købstads-
kommunerne i at sende puljeansøgninger. Der er dialog med Ringsted og Roskilde kommuner, hvoraf der i 
den sidstnævnte arbejdes på at få et mulighedsstudie af BRT-inspirerede tiltag færdigt inden sommerferien 
2023. 

Næstved og Slagelse kommuner er de sidste af i alt 8 udpegede købstads-kommuner med potentiale. Ind 
til videre har kommunerne ikke vist interesse for et indgå i et samarbejde om et mulighedsstudie.
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Bilag 17.2 Orientering om lancering af Guide for Bæredygtig Pendling

Bestyrelsen vedtog på mødet den 23. juni 2020 Movias Mobilitetsplanen 2020 med bl.a. temaet: Pendlin-
gen til og fra arbejde, og herunder indsatsen: Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet. Aktiviteten består af 
at synliggøre værktøjer og erfaringer på Movias hjemmeside moviatrafik.dk. Dette forventes at give alle 
kommuner og virksomheder mulighed for at tilgå de erfaringer, som administrationen har fra samarbejdet 
med en række virksomheder og kommuner om god mobilitet til og fra virksomhederne. Med guiden etable-
res en tilgængelig platform for viden og inspiration for kommunernes erhvervsservice og arbejde med 
DK2020-klimaplaner. 

Guiden har til formål at styrke Movias og kommunernes samarbejde med virksomheder om at få medarbej-
derne til at pendle mere bæredygtigt. Den indeholder et CO2-barometer med en visning af klima-aftrykket 
fra pendlingen, værktøjer, der hjælper bæredygtige mobilitetsvaner på vej både internt i virksomheden og i 
samspil med kommunen. Der indgår desuden i guiden en række cases til inspiration.

Movias administration har præsenteret forslaget til guiden for trafik- og erhvervsfaglige medarbejdere i 
Køge og Kalundborg kommuner samt de to regioner i januar 2023 og guiden har fået positive tilbagemel-
dinger. 

Guiden placeres på Movias hjemmeside under Om os og Sådan arbejder vi. 

Guide for Bæredygtig Pendling
Målgruppen for guiden er trafik-, klima-, udvikling, og erhvervsmedarbejdere i kommunerne og virksomhe-
derne. Indholdet i guiden er udarbejdet således at det er særligt målrettet virksomheders behov. 

Guide for Bæredygtig Pendling indeholder således et CO2-barometer med en visning af klima-aftrykket fra 
pendlingen, værktøjer til bæredygtig pendling og cases til inspiration. 

- Den gennemsnitlige CO2-udledning fra pendlingen til arbejdspladser vises på et kommunekort, 
med mulighed for at tilpasse, hvordan medarbejderne transportere sig til arbejdspladsen (kollektiv 
transport, cykel, bil eller andet). Denne information er relevant for de kommunale klimaplaner og 
virksomhedernes mobilitetsplaner. 

- Værktøjer til Bæredygtig Pendling hjælper bæredygtige mobilitetsvaner på vej både intern i virk-
somheden og i samspil med kommunen. Værktøjerne favner forskellige typer: God information til 
om bæredygtig transport til medarbejderne, en strategisk tilgang internt på virksomheden samt 
samarbejde med kommune og administrationen om bestilling af kollektiv trafik.

- Cases om Bæredygtig Pendling giver inspiration til bæredygtige mobilitetsløsninger, samarbejder, 
mere trafikinformation, stærke mobilitetsknudepunkter og byudvikling.

Jf. dagsordenens punkt 7 lægges op til at der på repræsentantskabsmødet 22. marts 2023 gives en de-
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monstration af Guide for Bæredygtig Pendling med kommunekort, CO2-barometer og transportmiddelforde-
ling samt værktøjer og cases til bæredygtig pendling.

Med guiden får kommuner og regioner et centralt sted at hente viden om god mobilitet til virksomheder, og 
henvise virksomheder til. Henvendelser fra virksomheder til Movias administration om god mobilitet vil fort-
sat afstedkomme en involvering af den respektive kommune.

Næste faser for guiden 
Det planlægges, at anden fase i udviklingen af guiden kommer til at fokusere på unges transport til uddan-
nelse. Det vil bygge på Administrations erfaringer fra projektet ”Unges Transport til Uddannelse”, undervis-
ningsmaterialet Unge Viser Vej og deltagelse på det årlige Ungdommens folkemøde. 

Tredje fase planlægges at sætte fokus på mobiliteten til hospitaler i begge regioner.
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Punkt 18 Orientering om garageanlæg

Indstilling

Det indstilles, at

 bestyrelsen tager orienteringen om garageanlæg til efterretning.

Sagsfremstilling:

I Movias busudbud indgår en forretningsmodel, hvorefter at busoperatørerne selv skal anskaffe og drive ga-
rageanlæg til deres rutebusser. Administrationen har i perioden december 2021 til februar 2022 undersøgt 
tilgængelighed af arealer, hvor det er muligt at etablere anlæg til garagering af rutebusser, da Movias forret-
ningsmodel for ejerskab af garageanlæg på sigt ville kunne blive udfordret, hvis det bliver vanskeligt for ope-
ratører at finde arealer der kan benyttes til busgarageanlæg. Undersøgelsen har omfattet udviklingstrends i 
københavnsområdet, Køge og Holbæk Kommuner som eksempler. 

Undersøgelsen viser, at der er gode muligheder for at etablere nye garageanlæg i Holbæk Kommune, men 
at efterspørgslen efter relevante grunde er høj i københavnsområdet og Køge Kommune, og at udbuddet er 
begrænset. Undersøgelsen viste, at udfordringer grundet byomdannelse er afgrænset til københavnsområ-
det.

Busdriften i københavnsområdet betjenes primært fra operatørernes garageanlæg i Ring 3-korridoren, ofte 
placeret i byomdannelsesområder. Som følge af afstandskrav til støjfølsom bebyggelse, er det ikke muligt at 
etablere nye garageanlæg i byomdannelsesområder. Operatørerne kan dog fortsætte den nuværende an-
vendelse af deres anlæg. Undersøgelsen viser, at de relevante erhvervsområder i københavnsområdet er 
fuldt udbyggede, og at etablering af et nyt garageanlæg ofte vil forudsætte nedrivning af eksisterende byg-
ninger. Hvis operatørerne kan overtage virksomheder med eksisterende garageanlæg, f.eks. anlæg, som 
tidligere er anvendt af lastbilvognmænd, kan den eksisterende anvendelse som garageanlæg videreføres.

Ejere af busgarageanlæg vælger at afvikle deres anlæg for at kapitalisere værdistigningen i forbindelse med 
byomdannelse. Dette er f.eks. tilfældet for det nu nedlagte garageanlæg i Ryvangen på Østerbro i Køben-
havn, hvor ejeren af grunden, Deutsche Bahn, der har beholdt grunden efter frasalget af Arriva, ønsker at 
opføre beboelsesejendomme. I forbindelse med undersøgelsen er der set på, om en sådan udvikling kan 
brede sig til Ring 3-korridoren, og om operatørerne i fremtiden ser sig nødsaget til at etablere nye anlæg på 
grunde, som er mindre strategisk velplacerede i forhold til busruternes linjeføring, da dette kan medføre be-
tydelige meromkostninger for kommuner og regioner som følge af øget tomkørsel. 

På baggrund af undersøgelsen anbefales, at Movia som udgangspunkt fastholder den nuværende forret-
ningsmodel. 

Movia kan med fordel tilvejebringe viden om støjudledning fra garageanlæg, som anvendes til elbusser, så-
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ledes, at kommunernes beslutningsgrundlag for at give miljøtilladelse for denne type anvendelse forbedres, 
og det dermed undgås, at kommuner stiller for restriktive afstandskrav til støjfølsom bebyggelse.

I forhold til etablering af BRT-buslinjer (Bus Rapid Transit) anbefaler administrationen, at Movia for BRT-
linjer kan anvise en grund, hvor operatøren skal etablere nyt garageanlæg. Ved kontraktophør vil ny opera-
tør skulle anvende anlægget. Vilkår for operatørens anvendelse af garageanlægget vil skulle afklares, her-
under hvem som skal have ejerskab til grund og garageanlæg. Ligeledes vil administrationen løbende være 
opmærksomme på konkrete muligheder for at sikre adgangen til attraktive garageanlæg efter samme mo-
del, som planlægges for BRT-anlæg.

I forbindelse med Movias udbud af almindelig rutekørsel med bus følger administrationen udviklingen i kon-
kurrencen. Hvis Movia i forbindelse med fremtidige udbud i københavnsområdet erfarer, at konkurrencen 
blandt operatørerne bliver mindre, og/eller at en operatør gennem placering af sit garageanlæg opnår bety-
delige fordele i forhold til konkurrenterne, vil det være hensigtsmæssigt at overveje den nuværende ejer-
skabsmodel. Det kan være hensigtsmæssigt om ca. 5 år igen at gennemføre en vurdering af markedssitua-
tionen for garageanlæg i københavnsområdet. 

Udkast til undersøgelsens resultater i forhold til udviklingen i københavnsområdet offentliggøres på Movias 
website, så operatører, regioner og kommuner i løbet af foråret 2023 får mulighed for at kommentere på 
rapporten og dens konklusioner, inden undersøgelsen afsluttes. 

På det seneste repræsentantskabsmøde var der spørgsmål om garageanlæg. I den forbindelse orienterede 
administrationen om det igangværende analysearbejde, og der var ønske om at repræsentantskabet blev 
orienteret, når undersøgelsen var gennemført. 

Økonomi:

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt. Udkastet til rapport offentliggøres på Movias website med henblik på høring af operatører, re-
gioner og kommuner. 

Kommunikation:

Udkast til rapport vedr. tilgængelighed af garageanlæg i københavnsområdet offentliggøres på Movias 
website 

Bilag:
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Punkt 19 Orientering af undersøgelser af kundetilfredshed i kollektiv transport

Indstilling

Det indstilles at,

 bestyrelsen tager orientering om undersøgelser af kundetilfredshed i den kollektive transport til ef-
terretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Kundernes tilfredshed og deres holdninger til den kollektive transport spiller sammen og påvirker hinanden 
gensidigt. Movia er derfor optaget af at måle kundernes oplevelser på alt fra deres tilfredshed med den kon-
krete rejse med bus, lokaltog og flextrafik, til deres holdninger til den kollektive transport på tværs af alle ud-
bydere i både Danmark og internationalt.

I december 2022 og januar 2023 er der kommet resultater fra:
 Movias kundetilfredshedsundersøgelse af tilfredsheden med den oplevede kvalitet
 Den årlige landsdækkende undersøgelse af kundetilfredsheden
 Den halvårlige kundeundersøgelse i DOT
 Den landsdækkende årlige kundeundersøgelse vedr. Rejsekort og Rejseplan
 BESTs europæiske benchmark undersøgelse.

På tværs af de forskellige undersøgelser er billedet omtrent uændret i forhold til 2021. Tilfredsheden med 
og lysten til at anbefale kollektiv transport fastholdes efter danskerne er kommet tilbage i transportmidlerne 
efter COVID-19.

Også på tilfredsheden med de kundekritiske områder i DOT indenfor salg, kundeservice, gode skift, trafikin-
formation, korrespondancer og kommunikation er tilfredsheden omtrent uændret, om end der ses nogle 
små ikke signifikante forbedringer.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Movia forbundet med sagen.

Åbent punkt:

Sagen er åben, men bilaget er lukket indtil de landsdækkende kundetilfredshedsundersøgelser offentliggø-
res 13. marts 2023.   
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På hjemmesiden vil fremgå følgende: 
Bilaget til sagen omhandler resultater fra de seneste kundeundersøgelser, og behandles af hensyn til fæl-
les offentliggørelse på lukket dagsorden. Bilaget vil blive åbnet, når de landsdækkende kundeundersøgel-
ser er offentliggjort. LUKKET BILAG

Kommunikation:

Den landsdækkende kundetilfredshedsundersøgelse offentliggøres af Rejsekort & Rejseplan, forventet 13. 
marts 2023. 

Resultaterne af DOT målingen offentliggøres ikke i sin helhed, men indgår i DOTs løbende kommunikation 
om indsatserne 

Der er planlagt udsendelse af en pressemeddelelse 13. marts 2023.

Bilag:

19.1 Resultater af undersøgelser af kundetilfredshed i kollektiv transport 2022
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20. Orientering om bestyrelsesmedlemmers adgang til information fra selska-
ber, hvor Movia er medejer. 

Indstilling:

Det indstilles, 

 at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

I mail fra formanden til bestyrelsen 23. december 2022, vedr. svar på spørgsmål om Lokaltogs annullerede 
udbud mv. fremgik følgende: 

”På bestyrelsesmødet 15. december blev det drøftet, hvilken adkomst Movias bestyrelse (og Movia) som 
ejer af Lokaltog A/S har til oplysninger om virksomheden. Som jeg gav udtryk for i mødet, skal vi i besty-
relsen arbejde inden for de organisatoriske rammer, der er. Derfor har jeg bedt administrationen om, at 
det bliver klarlagt sammen med vores advokatselskab, hvilke typer oplysninger, som Movia og Movias be-
styrelse skal have som led i, at vi er majoritetsejer af Lokaltog A/S. I den forbindelse vil spørgsmålet om 
evalueringsprisen på tilbuddene i det annullerede udbud også blive taget op. Administrationen går i gang 
med udredningen herom med vores advokatselskab i begyndelsen af januar”. 

Administration har i forlængelse heraf, anmodet advokatselskabet DLA Piper om at udarbejde et notet, der 
redegør for rammerne for generel indsigt i selskaber, hvor Movia er medejer. Desuden har administrationen 
anmodet advokatselskabet vurderer bestyrelsens konkrete adgang til evalueringspriser på tilbud, for det an-
nullerede udbud i Lokaltog.

 Bestyrelsens generelle adgang til indsigt i dokumenter fra selskaber, hvor Movia er medejer.

Movias bestyrelse har i vidt omfang adgang til at anmode selskaber, hvor Movia er medejer, om at udlevere 
dokumenter der vedrører selskabet, så længe anmodningen er:

1. Sagligt begrundet. Bestyrelsen skal kunne redegøre sagligt for relevansen i, at bestyrelsen anmoder om 
indsigt i dokumenter fra selskabet. 

2. Proportionelt. Bestyrelsens behov for indsigt i dokumenter skal kunne stå i forhold til dokumenternes øv-
rige hensyn, herunder behovet for at begrænse udbredelsen og risikoen for aktindsigt.  

3. Besluttes af en samlet bestyrelse. Det er udelukkende den samlede bestyrelse, der har adgang til at an-
mode selskabet om at udlevere oplysninger til bestyrelsen. Samme adgang til indsigt i selskabets doku-
menter, er ikke til rådighed for et enkelt bestyrelsesmedlem alene.  

 Bestyrelsens konkrete adgang til evalueringspriser på tilbud for det annullerede udbud i Lokaltog.

Dokumentnummer
1548757 

Bestyrelsen
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Ved mail af 16. februar 2023 fra advokatkontoret DLA Piper, forholder advokaterne sig konkret til adgange til 
evalueringspriserne hos Lokaltog. Advokaterne vurderer at: 

1. Movias bestyrelse skal kunne redegøre sagligt for, hvorfor de konkrete informationer, er relevante for 
bestyrelsens arbejde.

2. Bestyrelsens adgangen til dokumenterne skal være proportionalt, set i forhold til informationernes 
beskyttelseshensyn og bestyrelsens behov for indsigt i informationerne. 

3. Movias bestyrelse er underlagt tavshedspligt vedrørende informationerne. 
4. Informationerne er underlagt aktindsigt hos Movia, når de er fremsendt til selskabet. 

”Som også anført i vores notat af 2. februar 2023, er Movias adgang til at forlange indsigt i Lokaltogs forhold 
i medfør af § 13, stk. 2, som udgangspunkt ubegrænset. Det er dog vores vurdering, at Movias anmodning 
forudsætter saglighed. Dette er formentlig både et krav i henhold til § 13, stk. 2, men også reglerne om god 
forvaltningsskik. Af sidstnævnte kan formentlig også udledes et krav om proportionalitet.

I det konkrete tilfælde synes proportionalitetsprincippet ikke at være en hindring. For at kunne vurdere, om 
anmodningen konkret er saglig, bør bestyrelsen begrunde sin anmodning, herunder angive konkrete argu-
menter for, hvorfor de evalueringstekniske priser i det konkrete tilfælde er af relevans for Movias tilsyn med 
Lokaltogs administration og økonomi. 

Hvis bestyrelsen har saglige bevæggrunde for sin anmodning, vil Movia være berettiget hertil i medfør af § 
13, stk. 2. Vi bistår naturligvis gerne med at formulere et svar til Lokaltog.

Det kan ikke på det foreliggende grundlag lægges til grund, at de evalueringstekniske priser er undtaget ak-
tindsigt efter offentlighedsloven, som påstået af Lokaltog. Det kan dog heller ikke udelukkes. Under alle om-
stændigheder er det dog vores vurdering, at Movias adgang til oplysninger i medfør af § 13, stk. 2, som ud-
gangspunkt er uafhængig af offentlighedsloven og retten til aktindsigt. 

I skal dog selvfølgelig være opmærksomme på, at Movia, herunder medarbejdere, medlemmer af direktion 
og bestyrelse samt repræsentantskabet er underlagt tavshedspligt. Dette har vi behandlet i vores notat af 3. 
december 2021 om Movias bestyrelsesarbejde. Tavshedspligten gælder også oplysninger, Movia måtte 
modtage fra Lokaltog i medfør af § 13, stk. 2. Det kan efter omstændighederne være relevant at understrege 
dette over for bestyrelsen, idet der er tale om forhold, som efter Lokaltogs opfattelse er følsomme, ligesom 
det kan være relevant at fremhæve over for Lokaltog og på den måde skabe en vis tryghed.

Derudover skal I være opmærksomme på, at Movia kan modtage aktindsigtsanmodninger, der vedrører op-
lysninger, som er modtaget fra Lokaltog og som vedrører Lokaltogs forhold eller forhold om Lokaltogs leve-
randører. I dette tilfælde er Movia forpligtet til at behandle aktindsigtsanmodningen i henhold til offentligheds-
lovens regler. Der bør i det tilfælde også tages stilling til, om Movia bør inddrage Lokaltog i behandlingen af 
anmodningen

Bilag 
Bilag 20.1 DLA Pipers notat af 2. februar 2023 ” Movias ret til at blive gjort bekendt med dokumenter og for-
hold hos Lokaltog”
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Movias ret til at blive gjort bekendt med dokumenter og forhold hos Lokaltog 

1 Indledning, baggrund og konklusion  

1.1 Indledning og baggrund 

Trafikselskabet Movia (”Movia”) er etableret af Region Hovedstaden og Region Sjælland og omfatter 
foruden de to regioner en lang række kommuner. Efter bestilling fra regionerne og kommunerne 
indkøber Movia den offentlige bustrafik via private busoperatører og togtrafik på privatbaner via 
Lokaltog A/S (”Lokaltog”).  

Movia har anmodet os om at undersøge, i hvilket omfang Movia har ret til at blive gjort bekendt med 
dokumenter og forhold hos Lokaltog. 

1.2 Konklusion 

Bortset fra årsregnskabet, som offentliggøres, er Lokaltogs dokumenter og forhold omfattet af 
tavshedspligt. Selskabsretligt er Movia derfor som udgangspunkt ikke berettiget til indblik heri, uanset 
at Movia er majoritetsaktionær.  

Som undtagelse hertil findes selskabslovens § 134, 2. pkt., hvorefter Lokaltog skal give Movia de 
oplysninger, som er nødvendige for Movias vurdering af koncernens stilling og resultatet af 
koncernens virksomhed. Dette er dog underlagt et krav om nødvendighed. 

Såfremt Movia i øvrigt ønsker at tilgå dokumenter hos Lokaltog, kan dette i henhold til selskabsretten 
ske ved granskning, jf. selskabslovens §§ 150-152. Dette forudsætter simpelt stemmeflertal på 
generalforsamlingen.  

Lokaltog er dog i medfør af trafikselskabslovens § 13, stk. 2, forpligtet til at meddele Movia enhver 
oplysning om selskabets forhold, som Movia måtte forlange. Movia har således særskilt hjemmel til at 
få indsigt i Lokaltogs dokumenter og forhold, der strækker sig videre end reglerne i selskabsloven. 
Følgelig er den manglende/begrænsede hjemmel i selskabsloven og Lokaltogs vedtægter formentlig 
uden betydning. 

Der henvises til vurderingen i pkt. 2 nedenfor.  
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2 Movias ret til at blive gjort bekendt med dokumenter og forhold hos 
Lokaltog 

2.1 Selskabsloven og vedtægter 

Lokaltog er som kapitalselskab omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven. Derfor skal 
selskabet udarbejde og til Erhvervsstyrelsen indsende et årsregnskab, hvorefter regnskabet 
offentliggøres, så det er tilgængeligt for alle. 

Bortset herfra er udgangspunktet, at selskabets dokumenter og forhold er omfattet af tavshedspligt – 
også over for selskabets aktionærer, herunder en majoritetsaktionær. Dette indebærer, at medlemmer 
af bestyrelsen, tilsynsråd, direktører, vurderingsmænd og granskningsmænd samt disses 
medhjælpere og suppleanter ikke ”uberettiget” må videregive oplysninger til andre, som de under 
udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til, jf. selskabslovens § 132. Det følger af formuleringen, 
at videregivelse af oplysninger kan være ”berettiget” og dermed undtaget fra tavshedspligten. 
Eksempelvis vil orienteringer til kapitalejere, som er hjemlet ved bestyrelsesbeslutninger, kunne anses 
for berettiget. Det er dog et krav, at videregivelsen er i overensstemmelse med kapitalselskabets 
interesse. 

Et eksempel på ”berettiget” videregivelse af oplysninger er retten og pligten for ledelsen i et 
datterselskab som Lokaltog til at meddele oplysninger til revisor for moderselskabet (Movia), jf. 
selskabslovens § 133, stk. 3. 

En yderligere undtagelse til tavshedspligten er, at ledelsen (det centrale ledelsesorgan) i et 
datterselskab skal give moderselskabet de oplysninger, som er nødvendige for vurderingen af 
koncernens stilling og resultatet af koncernens virksomhed, jf. selskabslovens § 134, 2. pkt. Dette 
indebærer dog ikke, at et moderselskab har adgang til samtlige dokumenter og forhold i et 
datterselskab. Der indgår i bestemmelsen et krav om nødvendighed. Derudover viger denne 
oplysningspligt for en række særregler, herunder beskyttelse af persondataoplysninger. 

Såfremt Movia ønsker at tilgå dokumenter og forhold hos Lokaltog, som ikke er omfattet af 
ovenstående oplysningspligt, kan det i et vist omfang ske ved granskning. Granskning er reguleret i 
selskabslovens §§ 150-152. Det følger heraf, at en kapitalejer på generalforsamlingen kan fremsætte 
forslag om granskning vedrørende nærmere angivne forhold. Vedtages forslaget med simpelt 
stemmeflertal, udpeger generalforsamlingen en eller flere granskningsmænd. Såfremt forslaget 
afvises, kan granskning efter nærmere omstændigheder alligevel afholdes med en tilslutning fra 
kapitalejere, som repræsenterer blot 25 % af selskabskapitalen. 

Forslag om granskning kan fremsættes af Movias kompetente organer, dvs. bestyrelse og direktion 
eller - efter specifik eller generel delegation fra bestyrelse eller direktion – af Movias relevante 
medarbejdere. Enkeltmedlemmer af bestyrelsen har ikke kompetence til at fremsætte 
granskningsforslag til Lokaltogs generalforsamling. Enkeltmedlemmer af Movias bestyrelse kan dog 
forlange, at Movias bestyrelse behandler et forslag om at fremsætte granskningsforslag på Lokaltogs 
generalforsamling.  

Den udpegede granskningsmand skal derefter afgive en skriftlig beretning til generalforsamlingen, jf. 
selskabslovens § 152. Movia har som majoritetsaktionær i Lokaltog adgang til at vedtage sådan en 
granskning. 

Et selskabs ledelse er forpligtet til at give enhver revisor eller granskningsmand, der er valgt af 
generalforsamlingen, oplysninger som må anses af betydning. Ligeledes skal ledelsen give revisor og 
granskningsmænd adgang til at foretage de undersøgelser, som revisoren eller granskningsmanden 
finder nødvendigt. 
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En granskning kan således være forholdsvis omfattende og kostbar.  

Det bemærkes, at granskningsmanden udover beretningen ligeledes har tavshedspligt, jf. ovenfor og 
selskabslovens § 132.  Aktionærerne får således adgang til granskningsmandens beretning, men ikke 
til de dokumenter, der ligger til grund derfor. 

Lokaltogs vedtægter giver ikke aktionærerne hjemmel til at modtage anden information, end hvad der 
følger af selskabsloven. 

2.2 Trafikselskabsloven 

Det følger af trafikselskabslovens § 13, stk. 2, at Movia skal føre tilsyn med økonomien og 
administrationen i Lokaltog. Lokaltog skal meddele Movia enhver oplysning om selskabets forhold, 
som Movia måtte forlange. Ifølge bemærkningerne til trafikselskabsloven omfatter tilsynet alle 
Lokaltogs forhold bortset fra det jernbanesikkerhedsmæssige tilsyn. Movia har således særskilt 
hjemmel til at få indsigt i Lokaltogs dokumenter og forhold. Derfor er den manglende/begrænsede 
hjemmel i selskabsloven og Lokaltogs vedtægter formentlig uden betydning. 

På baggrund af trafikselskabslovens § 13, stk. 2, og bemærkningerne hertil, er Movias adgang til 
Lokaltogs forhold uindskrænket bortset jernbanesikkerhedsmæssige forhold. Vi er ikke bekendt med 
konkrete eksempler på et trafikselskabs udnyttelse af adgangen i trafikselskabslovens § 13, stk. 2, og 
dermed ikke, hvorvidt der i praksis indfortolkes en vis begrænsning. Der må dog formentlig antages at 
gælde et vist saglighedskrav, således at Movias anmodning om indsigt i Lokaltogs forhold skal være 
sagligt begrundet. Anmodning om indsigt kan fremsættes af Movias kompetente organer, dvs. 
bestyrelse og direktion eller - efter specifik eller generel delegation fra bestyrelse eller direktion – af 
Movias relevante medarbejdere. Repræsentantskabet har særskilt og afgrænset kompetence, og 
repræsentantskabet kan derfor næppe udnytte hjemlen i trafikselskabsloven til at forlange indsigt i 
Lokaltogs forhold. Medlemmer af Movias bestyrelse (eller repræsentation) kan ikke egenhændigt 
udnytte adgangen til at anmode om indsigt, da det kræver en vedtagelse af det relevante organ, in 
casu bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan dog forlange, at et forslag om fremsættelse af en 
indsigtsanmodning gøres til genstand for behandling på et bestyrelsesmøde, jf. forretningsorden for 
Movias bestyrelse § 5.  

Med venlig hilsen 
 
 
 

Hans Madsen 
Partner, Advokat 
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab 
 
T  +4533340044 
M  +4540218100 
E  hans.madsen@dk.dlapiper.com 

 


	01 Dagsorden 10.marts 2023 (1)
	Dagsorden til bestyrelsesmøde 10. marts 2023
	Punkt 01 Dagsorden 10. marts 2023

	04 Afgivelse af Årsrapport 2022 til revision-1543721.1.18
	04.1 Årsregnskab 2022 - udkast-1522646.3.26 (3)
	1.	Indledning
	Bus
	Lokalbaner
	Fællesudgifter, bus og lokalbaner
	Flextrafik
	Særlige poster
	Efterfølgende begivenheder

	3.	Årsregnskab
	Regnskabsopgørelse
	Balance
	Noter
	Anvendt regnskabspraksis
	Ledelseserklæring
	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
	Tilskud, efterregulering og statskompensation pr. forretningsområde
	Regionalt tilskud og efterregulering
	Kommunalt tilskud og efterregulering
	Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab
	Ledelseserklæring
	Den uafhængige revisors erklæring på Fordelingsregnskab 2022

	Bilag
	Bilag 1. Flextrafikordningerne
	Bilag 2 Låneforpligtelse pr 31. december 2022


	04.2 Anvendt regnskabspraksis med ændringsmarkering-1545739.1.0
	Bestyrelsesmøde 10. marts 2023 / punkt 04 / Bilag 04.2
	Anvendt regnskabspraksis
	Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

	04.3 Regnskab 2022 i forhold til estimat 2 2022 – med perspektivering til e-1544295.2.24 (1)
	Bilag 04.3: Regnskab 2022 i forhold til estimat 2 2022 – med perspektivering til effekten for økonomien i 2023

	04.4 Pressemeddelelse Årsregnskab 2022-1555489.1.0
	06. Godkendelse af årsrapport 2022-1553245.1.0
	Punkt 06. Godkendelse af årsrapport 2022
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	07 Godkendelse af proces for Mobilitetsplan 2024-1551882.6.0
	07. Godkendelse af proces for  Mobilitetsplan 2024
	Indstilling
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	12 Godkendelse af finansiering af elbilambassadørordning-1551555.5.0
	Punkt 12 Godkendelse af finansiering af elbilambassadørordning
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	13 Godkendelse af udfasning af billetautomater-1539268.11.0
	13 Godkendelse af udfasning af billetautomater
	Indstilling
	Beslutning:
	Beslutningen understøtter Movias strategi om udvikling af mobilitet overalt på Sjælland og herunder værktøjer til god mobilitet.
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	14 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 22. marts 2023-1546471.2.2
	Punkt 14. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 22. marts 2023
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	15. Godkendelse af seminar for bestyrelsesseminar 3. maj 2023-1557997.5.0
	Punkt 15. Godkendelse af seminar for bestyrelsesseminar 3. maj 2023
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	15.1 Program for bestyrelsesseminar 3.maj 2023-1556055.4.0
	Bilag 15.1 Program for bestyrelsesseminar 3. maj 2023

	16 Drøftelse af bestyrelsesuddannelse-1551796.7.0
	Punkt 16. Drøftelse af forslag om bestyrelsesuddannelse
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	16.1 Mail fra Felex Pedersen-1551415_(1)
	17 Orientering om status på Mobilitetsplan 2020-1551901.6.3
	17. Orientering om status på Mobilitetsplan 2020
	Indstilling
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	17.1 Orientering om status på BRT-1551914.3.0
	Bilag 17.1 Orientering om status på Bus Rapid Transit (BRT)
	BRT i Ring 4
	BRT på 200S
	Rammebetingelser, finansiering og organisering
	BRT i købstæder


	17.2 Orientering om lancering af Guide for bæredygtig pendling-1551908.3.0
	Bilag 17.2 Orientering om lancering af Guide for Bæredygtig Pendling

	18 Orientering om garageanlæg-1554750.4.0
	Punkt 18 Orientering om garageanlæg
	Indstilling
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	19 Orientering af undersøgelser af kundetilfredshed i kollektiv transport-1549083.9.0
	Punkt 19 Orientering af undersøgelser af kundetilfredshed i kollektiv transport
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:

	20 Orientering om bestyrelsesmedlemmers adgang til information fra selskabe-1554978.3.0
	20. Orientering om bestyrelsesmedlemmers adgang til information fra selskaber, hvor Movia er medejer.
	Indstilling:
	Sagsfremstilling:

	20.1 Notat om Movias ret til at blive gjort bekendt med dokumenter og forho-1554985_(1)



