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0 Temadrøftelse af Regeringens klima- og luftudspil "Sammen om en grønnere fremtid"

Regeringen fremlagde tirsdag 9. oktober 2018 sit klima- og luftudspil forud for den kommende klimaaf-
tale. I udspillet fremgår en række målsætninger som har sammenhæng til og indvirkning på Movias 
miljømålsætninger. I udspillet fremgår følgende målsætninger:

• Busserne

Første trin er i 2020, hvor nye busser skal være CO2-neutrale. Næste trin er i 2025, hvor nye busser i 
byerne hverken må udlede luftforurening eller CO2. Tredje trin er fra 2030, hvor ingen busser i byerne 
må udlede luftforurening eller CO2.

• Taxaer (Flextrafik)

Stramning af energikravene til nye taxier i 2019, 2022 og 2025, så ingen nye taxier udleder CO2 eller 
luftforurening fra 2025. Ifølge Regeringen vil omsætningen i taxiflåden sikre, at den grønne omstilling 
er fuldt gennemført inden 2030. Herudover vil Regeringen give fordele for grønne taxier.

På temadrøftelsen vil kontraktchef Jeppe Gaard og plandirektør Per Gellert præsentere hovedpoin-
terne i udspillet og sammenhængen til Movias miljømålsætninger. På baggrund af oplægget ønskes 
en drøftelse i bestyrelsen om sammenspillet mellem regeringens klimaudspil og Movias målsætninger, 
herunder udfordringerne med finansiering til at realisere skærpede målsætninger.

Bilag:

• Notat udsendt til bestyrelsen 15. oktober 2018 ”Konsekvenserne ved Regeringens klimaudspil ift.
Movias miljømålsætninger”
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Konsekvenserne ved Regeringens klimaudspil ift. Movias miljømålsætninger

Baggrund

Regeringen har den 9. oktober 2018 fremlagt sit udspil forud for den kommende klimaaftale. I dette 

udspil fremgår følgende målsætninger:

» Busserne

Første trin er i 2020, hvor nye busser skal være CO2-neutrale. Næste trin er i 2025, hvor nye

busser i byerne hverken må udlede luftforurening eller CO2. Tredje trin er fra 2030, hvor ingen

busser i byerne må udlede luftforurening eller CO2.

» Taxaer (Flextrafik)
Stramning af energikravene til nye taxier i 2019, 2022 og 2025, så ingen nye taxier udleder

CO2 eller luftforurening fra 2025. Ifølge Regeringen vil omsætningen i taxiflåden sikre, at den

grønne omstilling er fuldt gennemført inden 2030. Herudover vil Regeringen give fordele for

grønne taxier.

Movias miljømålsætninger

Movia har sammen med 44 kommuner og 2 regioner sat mål for udviklingen af busparkens miljøegen-

skaber i Trafikplan 2016. Målsætningen for busserne er, at de skal være fossilfrie i 2030 (fri for CO2 

udledning jf. tank-til-hjul princippet). Samtidigt skal udledningen af NOx og partikler reduceres med hen-

holdsvis 92 % og 97 %. Det oplevede indvendige- og udvendige støjniveauet skal falde med henholdsvis 

15 % og 25 %. Der skal fra udbud til udbud gennemføres dialog med de berørte kommuner og regioner 

om finansieringen af den aktuelle nettoudgift.

For Flextrafiks vedkommende har Movias fagnotat om mulige miljømålsætninger netop været i høring. 

Der forventes beslutning om miljømålsætninger for Flextrafik i forbindelse med mobilitetsplanen. Fagno-

tatet er vedlagt.
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Udspillets sammenhæng og konsekvenser for Movias miljømålsætninger

Indledningsvis skal der gøres opmærksom på, at der ikke er offentliggjort yderligere detaljer omkring 

udspillet og det derfor er vanskeligt at redegøre detaljeret for konsekvenserne.

En vigtig detalje er her definitionen af ”byerne”, der ikke er beskrevet nærmere, herunder hvordan op-

delingen imellem by og ikke-by skal anvendes i praksis. I den forbindelse kan det være en udfordring, 

at mange regional- og landlinjer også kører ind i byområder, hvorfor de muligvis også vil være omfattet 

af kravet.

Den drøftelse med kommuner og regioner om gennemførelsen af omstillingen, regeringen lægger op til 

i sit udspil, vil derfor være af stor betydning for at kunne afklare de præcise konsekvenser af aftalen.

I forhold til de enkelte krav, som de kendes for nærværende, forventes følgende konsekvenser:

» Første trin er i 2020, hvor nye busser skal være CO2-neutrale

Fortolkningen af begrebet af ”CO2-neutral” af afgørende betydning for konsekvensvurderingen 

af dette element i aftalen. Begrebet er i denne sammenhæng forstået som fossilfrihed i forlæn-

gelse af Movias definition, dvs. CO2 udledningen fra bussen i rute (tank-til-hjul) svarer til den 

mængde CO2, som tidligere er optaget i biomaterialet. Med denne definition vil kravet som an-

ført i regeringens oplæg kunne opfyldes ved anvendelse af biodiesel (HVO) eller andre bio-

brændstoffer på konventionelle busser med forbrændingsmotor. Disse løsninger vurderes for 

tiden at øge operatøromkostningerne1 med 3,5 – 8 pct. Det forventede omkostningsniveau tager 

udgangspunkt i dels forventninger i Trafikplan16, dels de faktiske omkostningsniveau med fos-

silfrihed i Movias seneste udbud A14, A15, A16, A17 og efterfølgende tilkøb af fossilfrihed.

Såfremt begrebet i denne sammenhæng skal forstås som udledningen inkl. opstrømsemission 

(kilde-til-tank), vil kravet have vidtgående konsekvenser, da det så ikke er muligt at opfylde 

kravet ved hjælp af HVO. Hvis kravet skal forstås som fossilfrihed, lægger det sig op ad Movias 

eksisterende målsætning om fossilfrihed, men med en væsentligt hurtigere implementering i 

2020 i regeringens udspil frem for 2030 i Movias målsætning. Kravet er dog kun rettet mod nye 

busser, hvor Movias målsætning er rettet mod den samlede flåde. Kravet vil formodentlig resul-

tere i, at kommunerne og regionerne i mindre grad end i dag ser det som muligt at stille lavere 

krav end fossilfrihed, da et sådant krav må forventes at indskrænke markedet til brugte busser 

i forbindelse med udbud.

Afhængig af den endelige fortolkning af særligt ordet ”nye” busser kan kommuner og regioner, 

der ikke ønsker den forventede omkostning til fossilfrihed, dog åbne op for lavere krav til brugte 

busser for derigennem at undgå det statslige krav – også i byerne.

Kravet vil desuden betyde, at der skal kræves grøn strøm ved indsættelse af nye elbusser fra 

2020 for at sikre fossilfrihed. Merprisen for grøn strøm i de hidtil udbudte kontrakter udgør ca.

                                                   
1 Operatøromkostninger er Movias fulde betaling til operatøren for driften. Kommunernes og regionernes til-
skudsbehov udgøres af operatøromkostningerne minus passagerindtægterne. Stilles der eksempelvis krav om 
fossilfrihed, som koster 6 % mere i operatøromkostninger, vil den procentvise stigning i det oplevede tilskudsbe-
hov være 12 % beregnet med udgangspunkt i en 50 % selvfinansiering i form af passagerindtægter. Her er forud-
sat, at der ikke kommer flere passagerer som følge af renere busser.
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0,2 pct. af den samlede operatørbetaling.

» Næste trin er i 2025, hvor nye busser i byerne hverken må udlede luftforurening eller 

CO2

Kravet betyder, at nye busser i byerne skal være nulemissionsbusser fra 2025, dvs. med den 

teknologi, der kendes i dag, i praksis elbusser. Med den nuværende markedssituation betyder 

det en forøgelse af operatøromkostningerne med 3- 11 pct. Det forventede omkostningsniveau 

tager udgangspunkt i dels forventninger i Trafikplan16, dels de oplevede omkostningsniveau 

med fossilfrihed i Movias seneste udbud A16 og A17.

Dette prisniveau forudsætter, at den midlertidige afgiftsfritagelse for el til elbusser, der indtil 

videre udløber med udgangen af 2024, bliver gjort permanent. Regeringens klimaudspil inde-

holder ingen oplysninger om niveauet for den fremtidige elafgift. Elafgiften vil betyde en yderli-

gere meromkostning i størrelsesordenen 5 pct. Prisniveauer forudsætter desuden afdækning af 

forskellige operatørrisici i kontrakterne, bl.a. gennem en lang

Også her kan det have betydning, om der i visse tilfælde åbnes mere op for anvendelsen af 

brugte busser.

» Tredje trin er fra 2030, hvor ingen busser i byerne må udlede luftforurening eller CO2

Kravet om ingen luftforurening eller CO2-udledning i byerne fra 2030 betyder, at alle busser i 

byerne skal være nulemissionsbusser, dvs. el- eller brintbusser med den teknologi, der kendes 

i dag. Rækkevidden af denne beslutning vil selvsagt afhænge af, hvordan byerne afgrænses, 

jf. ovenfor. Det tredje trin kan potentielt få vidtgående konsekvenser i alle fremadrettede udbud 

og muligvis for de eksisterende kontrakter indgået i forbindelse med de seneste udbud A16 og 

A17.

Konsekvensen vil være, at Movia allerede fra og med det næstkommende udbud A18, som pt. 

er under udarbejdelse med driftsstart ultimo 2020 og medio 2021, skal stille krav om nulemission 

til busser i byer for at undgå at få problemer med kravet i 2030. Alternativt skal der arbejdes 

med kortere kontraktsperioder uden krav om nulemission.

Udfordringen ligger i, at kontrakterne afhængigt af den leverede kvalitet kan løbe i op til 12 år 

og således længere end 2030, og da kravet er gældende for alle busser i byer, skal kontrakter 

på busser med lokal emission i byer potentielt ophæves før tid med store omkostninger for 

kommunerne/regionerne til følge. I de netop afsluttede udbud A16 og A17 indgår busser med 

lokale udledninger. Disse kontrakter kan afhængigt af den leverede kvalitet løbe op til primo/ul-

timo 2031. Se desuden grafen herunder.
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Note: Grafen viser kontrakternes løbetid på enheder med lokal udledning set i forhold til kravet 

i 2030. Den lysegrå er den garanterede kontraktlængde.

» Benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030

Movias forventninger er, at taxabranchen af sig vil være langt i omstilling til nulemissionskøre-

tøjer i 2025 og at omstillingen vil være gennemført inden 2030. Kravet ikke bør give anledning 

til udfordringer for Movia i forhold til Flextrafik.

» Fordele for grønne taxier

Det forventes, at de nye fordele vil skubbe taxabranchen til egenhændigt at fremskynde omstil-

lingen til grønne køretøjer.
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01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 31. oktober 2018

Temadrøftelse

0. Temadrøftelse af Regeringens klima- og luftudspil "Sammen om en grønne-
re fremtid"

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formandskabet

3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning:

4. Godkendelse af estimat 2018.3
5. LUKKET PUNKT.
6. Godkendelse af opdatering af regnskabsregulativet
7. Godkendelse af afskrivning af fordringer - Årsregnskab 2018
8. Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne
9. Godkendelse af proces for høringssvar vedrørende forventet lovforslag vedrørende ændring 

af trafikselskabsloven
10. Godkendelse af studietur for bestyrelsen i 2019
11. Godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2020 og 2021

Sager til orientering/drøftelse:

12. LUKKET PUNKT.
13. Drøftelse af ny model for flextur
14. Orientering om udvikling i flextrafik-markedet
15. LUKKET PUNKT.
16. LUKKET PUNKT.
17. LUKKET PUNKT.
18. Orientering om skolekort.dk
19. Besøg af Stevns Kommune

Sager til beslutning:

20. LUKKET PUNKT.
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21. Evt.
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04 Godkendelse af estimat 3, 2018

Indstilling:

Administrationen indstiller,

• at bestyrelsen godkender estimat 3 for 2018 som gældende forventning til Movias regnskab 2018.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

I estimat 3 for 2018 er forventningerne til årets resultat på niveau med estimat 2 for 2018 med en 
forventet lille stigning i tilskudsbehovet på 0,6 pct. svarende til 17 mio. kr. De væsentligste ændringer i 
forhold til estimat 2 er en forventning om øgede udgifter til flextrafik, hvilket blandt andet skyldes 
højere priser fra oktober 2018, og et højere tilskud til bus på grund af forventet øget afskrivning af 
indtægter fra kontrolafgifter, jf. særskilt sag dagsordenens punkt 5.

Movia udarbejder i 2018 tre årlige økonomiestimater, som viser kommunernes og regionernes 
budgetterede og løbende tilskudsbetalinger til Movia i 2018, samt de tendenser i Movias økonomi, der 
kan få betydning for resultatet for 2018. Forskellen mellem årets løbende betalinger og årsresultatet 
for 2018 efterreguleres primo 2020. Estimat 1 for 2018 blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet i 
maj, mens estimat 2 blev forelagt sammen med 1. behandlingen af budgetforslaget i juni 2019. 
Estimat 3 for 2018 er sidste økonomiopfølgning inden udkast til årsregnskab forelægges til 
godkendelse i februar 2019. Den løbende opfølgning sikrer implementering af Movias økonomiske 
politik og understøtter således udmøntningen af forretningsplanen med krav til fortsat effektivisering, 
og at der sikres mest mulig mobilitet for de årlige kommunale og regionale tilskud.
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I perioden 2014 til 2017 har Movias estimat 3 haft en prognosepræcision med en afvigelse på op til 
2,3 procent fra det endelige regnskabstal, jf. tabel 1. For enkelte kommuner eller regioner kan 
afvigelserne imidlertid have været større.

Tabel 1. Prognosepræcision i estimat 3 set i forhold årets regnskab i perioden 2014-2017 (mio. 
kr.)

 Estimat 3 Regnskab Forskel
Forskel i 
procent Hovedårsag til forskel Estimat 3 - Regnskab

2014 2.764 2.725 -39 -1,4 pct. 0,7 pct. højere indtægter og 0,6 pct. 
lavere udgifter

2015 2.904 2.941 36 1,3 pct. 1,5 pct. lavere indtægter primært pga. 
klippekortsudfasning.

2016 2.842 2.780 -63 -2,2 pct. 1,2 pct. lavere udgifter – primært pga. 
lavere prisindeks.

2017 2.817 2.752 -65 -2,3 pct.
0,6 pct. højere indtægter og 1,1 pct. 

lavere udgifter, primært udskudte udgifter 
til realtid og lavere prisindeks

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

Kommuner og regioners forventede betaling til Movia i 2018

Det fremgår af tabel 2 nedenfor, at der i 2018 er budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og 
regioner til Movia på 2.787 mio. kr. Den forventede betaling i 2018 opgjort ved E3/2018 udgør 2.803 
mio. kr., svarende til en stigning på 16 mio. kr. eller 0,6 pct. af budgettet. Den forventede samlede 
stigning i betalingerne i forhold til budget 2018 skyldes:

• Betalingen til flextrafik forventes at stige med 15 mio. kr. Det skyldes primært, at antallet af 
passagerer i flexhandicap forventes at stige, blandt andet fordi en ny bekendtgørelse har givet 
blinde og svagtseende adgang til at blive visiteret til ordningen fra 1. juli 2018.

• À conto betalingerne i 2018 er efter aftale med kommuner og regioner øget med samlet 0,6 mio. 
kr. (0,02 pct.) i forhold til budget 2018. Ændringerne i a conto betalingerne skyldes ændret 
driftsomfang i forhold til det budgetterede, f.eks. flere timer eller indførsel af biodiesel.
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Tabel 2. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2018. Mio. kr.

B2018 - E3/2018
R2017 B2018 E1/2018 E2/2018 E3/2018 ∆ %

A conto fakturering a) -2.300 -2.294 -2.295 -2.295 -2.295 -1 0,0
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik -578 -601 -584 -605 -617 -15 2,6
Fakturering efterregulering, tidligere år b) -67 108 108 108 108 0 0,0
Kommuners/regioners betaling til Movia i
2018 -2.945 -2.787 -2.771 -2.792 -2.803 -16 0,6

Anm.: Et negativt fortegn viser betaling for kommune/region mens et positivt fortegn viser en indtægt for kommune/region.
a. Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørt kommune/region.
b. Tidligere års efterregulering sker altid med to regnskabsårs forskydning. De 108 mio. kr., der blev afregnet i januar 

2018, er således efterregulering i henhold til regnskab 2016.
 

Tendenser i Movias økonomi i 2018 med betydning for kommuners og regioners betaling i 2020

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2018 viser en forventet reduktion i det samlede 
tilskudsbehov på 44 mio. kr. Da kommuner og regioners betaling til Movia i 2018 er øget med 16 mio. 
kr., jf. tabel 2, udløser det lavere tilskudsbehov en forventet tilbagebetaling til kommuner og regioner 
(efterregulering) på 60 mio. kr. svarende til 2,1 pct.

Forklaringerne på ændringerne er stabile og svarer i hovedtræk til forklaringerne i de tidligere 
estimater for 2018.
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Tabel 3 viser Movias budgetoversigt opdelt på bus, flextrafik, bane og fællesudgifter.

Tabel 3. Budgetoversigt. Mio. kr.
B2018 - E3/2018

R2017 B2018 E1/2018 E2/2018 E3/2018 ∆ %
Bus
Indtægter -1.721 -1.727 -1.761 -1.787 -1.777 -51 2,9
Operatørudgifter 3.041 3.123 3.103 3.112 3.113 -11 -0,3
Øvrige busdriftsudgifter 197 207 207 207 207 0 0,0
Bus i alt 1.517 1.604 1.549 1.532 1.543 -61 -3,8

Flextrafik
Indtægter -49 -47 -48 -51 -52 -5 10,1
Operatørudgifter 556 577 562 583 596 19 3,3
Administration og løn 64 72 72 72 72 0 0,0
Flextrafik i alt 572 601 585 604 616 14 2,4

Lokalbane
Indtægter -180 -186 -176 -174 -181 5 -2,4
Udgifter til togdrift 486 504 502 502 503 -1 -0,3
Anlæg 1 0 0 0 0 0  
Lokalbane i alt 307 319 326 328 322 3 1,0

Fællesudgifter
Administration og løn 292 304 304 304 304 0 0,0
Pensioner 22 23 23 23 24 0 1,3
Finansielle poster 42 44 44 43 43 -1 -1,8
Fællesudgifter i alt 357 372 372 371 371 -1 -0,1

Tilskudsbehov i alt 2.752 2.896 2.832 2.835 2.852 -44 -1,5

 
              

               
             

               
             

               
             

           

 
Nedenfor beskrives den forventede udvikling i Movias indtægter og udgifter i 2018, jf. tekstboks 1 for 
nærmere beskrivelse af datagrundlaget.
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Tekstboks 1: Data til estimat 3 2018

Indtægter bus og bane: Forventningerne til indtægter er baseret på realiserede 
indtægter til og med juli 2018, tillagt viden om 2018 f.eks. øgede indtægter på grund af 
ophævelsen af dobbeltfaktormodellen, jf. bekendtgørelse 456 om deling af 
billetindtægter i hovedstadsområdet, jf. estimat 1 og 2.

De forventede passagertal er baseret på tællinger frem til og med juli 2018 tillagt kendte 
effekter af eventuelle linjeændringer.

Udgifter bus og bane: Movia anvender Nationalbankens prognoser for de prisindeks, 
der regulerer betalingerne til operatørerne. I estimat 3/2018 anvendes prognosen fra 
september 2018.

Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i estimat 3/2018 baseret på realiserede 
køreplaner til og køreplanskiftet 12. august, samt de planlagte køreplantimer for resten 
af 2018, mens det i budget 2018 var baseret på køreplanerne for 2017 tillagt effekten af 
bestilte linjeændringer.

Udgifter til øvrige operatørudgifter er baseret på bogføringer frem til august 2018 samt 
forventningerne til forbruget i hele 2018.

Flextrafik: Den forventede udvikling i passagertallet er baseret på realiserede 
passagertal til og med juli 2018. Omkostninger pr. passager forventes at stige med op til 
ca. 10 pct. fra oktober 2018 baseret på gennemsnitspriser opnået i udbud FV8.

Indtægter – Bus og Bane

Indtægterne til bus og bane forventes samlet set at blive 46 mio. kr., svarende til 2,4 pct., højere i 
forhold til budget 2018. Indtægtsstigningen er sammensat af en højere indtægt pr. passager (0,40 kr.), 
mens en reduktion i passagertallet på 3,4 mio. passagerer (1,6 pct.) trækker indtægterne ned i forhold 
til budget 2018.

Den højere indtægt pr. passager skyldes dels en merindtægt på ca. 28 mio. kr. som følge af ændret 
indtægtsfordeling i hovedstadsområdet, jf. bekendtgørelse 456 af 10. maj 2018 om deling af 
billetindtægter i hovedstadsområdet. Hertil er indtægterne positivt påvirkede af, at passagerernes 
rejsemønstre og valg af billettype ikke fuldt svarer til det budgetterede. Tendensen med højere indtægt 
pr. passager i forhold budget 2018 har vist sig både i regnskab 2017 og i de tidligere estimater for 
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2018, hvilket primært beror på, at flere passagerer bruger rejsekort frem for pendlerkort, samt at færre 
passagerer end budgetteret er skiftet fra de relativt dyre enkeltbilletter til rejsekortet.

I modsat retning trækker det, at der i estimat 3 er indregnet en større afskrivning på indtægter fra 
kontrolafgifter på grund af overdragelse af fordringer fra perioden 2015 til 2018 til SKAT. Det har i 
perioden fra andet halvår 2015 og indtil efteråret 2018 ikke været muligt for Movia at overlevere 
fordringer til SKAT på grund af SKATs daværende inddrivelsessystem EFI. SKAT har nu lavet en ny 
teknisk løsning, så Movia kan begynde at overdrage fordringer til SKAT, jf. særskilt sag på 
dagsordenen punkt 5. Overdragelserne af fordringerne betyder at Movia skal afskrive de overdragne 
kontrolafgifter, og modregne afskrivningerne i indtægterne. Dette bevirker, at indtægterne fra 
kontrolafgifter er 29 mio. kr. lavere end budgetteret.

Hovedårsagerne til reduktionen i passagertallet er, som i estimat 1 og 2, at linje 5C har 2,2 mio. færre 
passagerer end budgetteret, og at lokalbanerne i Region Hovedstaden forventes at have 0,5 mio. 
færre passagerer. Banerne korresponderer med S-banen og Kystbanen, som ifølge DSB har haft 
passagertilbagegang på grund af sporarbejder og nyt signalsystem til S-banen, hvilket vurderes også 
at kunne forklare passagernedgangen i første del af 2018. I 2018 er udfordringerne på Kystbanen 
fortsat og i forhold til 2017 har der primo 2018 været et passagerfald. Udviklingen er dog vendt nu, og 
2018 forventes derfor kun at ende marginalt under det realiserede niveau i 2017, men lavere end 
forventet i budget 2018.

 

 Udgifter – Bus og Bane

Movias udgifter til bus, bane og fællesudgifter er i estimat 3 på 4.195 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. (0,3 
pct.) lavere end budget 2018. Hovedårsagerne til de lavere udgifter er:

• Opdaterede indeks til operatørafregningen giver et forventet udgiftsfald på 59 mio. kr. (1,4 pct.) 
Udviklingen er hovedsageligt drevet af en forventning om lavere dieselpriser, og lavere løn og 
renter i forhold til den prognose fra Nationalbanken, som lå til grund for budgettet. 
Indeksudviklingen er behæftet med usikkerhed.

• Der er 36.000 (0,8 pct.) flere timer end forudsat i budget 2018, hvilket øger udgifterne med 19 mio. 
kr. Hovedårsagen til stigningen er øget drift i Københavns Kommune på grund af omfattende 
vejarbejde og øget køretid på linje 5C. Hertil har Køge Kommune bestilt øget drift i forhold til det 
budgetterede. I de tidligere estimater for 2018 fremgik samme udvikling med flere timer i forhold til 
budget 2018.

• Udgifter til implementering af operatørdrevet realtid (countdown mv.) i busserne øges med 30 mio. 
kr. i forhold til budget 2018, som også orienteret om ved E1/2018. Den primære forklaring er, at 
hovedparten af udgifterne tidligere forventedes realiseret i 2017, men nu forventes realiseret i 
2018, herunder er projektet opskrevet med 8 mio. kr. i budget 2018. Den samlede udgift til 
investering og drift forventes i perioden 2017-2027 at være 75 mio. kr., hvilket er i 
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overensstemmelse med bestyrelsens godkendelse af projektet 21. april 2016. Der forventes 
effektiviseringsgevinster på i alt 112 mio. kr. i perioden, hvilket svarer til en intern forrentning af 
investeringen på 9 pct.
 

Udvikling i kommuner og regioner

Som nævnt indledningsvis er udviklingen i estimat 3 samlet set stabil i forhold til estimat 2. For de 
fleste kommuner og regioner er udviklingen også stabil, men der er enkelte kommuner med større 
udsving. Administrationen har blandt andet været i dialog med kommunerne Næstved og Slagelse, 
idet deres tilskudsbehov er højere end forventet i estimat 2 på grund af lavere indtægt pr. passager. 
Den lavere indtægt pr. passager skyldes opdatering af indtægter pr. billettype med realiserede data 
frem til juli, hvilket ændrer fordelingen af indtægter ud på linjer i de tidligere takstområder Syd og Vest.

 

 

 Flextrafik

Flextrafik afregnes i løbet af året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Det fremgår af tabel 4 
nedenfor, at tilskudsbehovet forventes at blive 14 mio. kr. højere end budget 2018. Stigningen skyldes 
primært stigning i udgifterne til flexhandicap.

Flexhandicap forventes at stige med 15 mio. kr. i forhold til budget 2018. Stigningen skyldes primært 
et stigende antal medlemmer i handicapordningen og øget mobilitet blandt dem, der er visiteret til 
handicapordningen. Fra 1. juli 2018 har blinde og svagtseende kunne benytte flexhandicap, hvilket 
medfører en forventet stigning i passagertallet i resten af 2018 og dermed en stigning i tilskudsbehovet 
på 4 mio. kr. som følge af lovændringen. Kommunerne får udgiften kompenseret via DUT.

Udgifter til flexkommunal er på niveau med det budgetterede på trods af et forventet passagertal, der 
er 4 pct. lavere. Det skyldes, at udgift pr. passager er realiseret højere end budgetteret og at prisen 
forventes at stige med ca. 10 pct. fra oktober 2018. Det er administrationens vurdering, at 
prisstigningen kan henføres til Movias nye krav om overholdelse af overenskomster, samt den 
skærpede konkurrence som følge af de begrænsede muligheder for at få nye tilladelser i 
overgangsperioden efter den nye taxilovs ikrafttræden.

Udgifter til flextur forventes at være 4 mio. kr., svarende til 11 pct. højere end budget 2018 på grund af 
stigning i passagertallet siden udarbejdelsen af budgettet. Det forventede niveau er dog på niveau 
med resultatet i 2017 og svarende til det forventede ved estimat 1 2018 og estimat 2 2018.

Der forventes en reduktion på 3 mio. kr. i forhold til det budgetterede på udgifter til regionernes 
patientkørsel. Der var i budget 2018 budgetteret med en stigning i regionernes efterspørgsel på 
flexpatient baseret på den historiske udvikling. Denne stigning forventes nu ikke så høj.

Udgifter til flexrute er på niveau med det budgetterede på trods af et forventet passagertal, der er 7 
pct. lavere. Det skyldes primært, at udgiftsniveauet i budget 2018 for flexrute er baseret på en PL 
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fremskrivning (KL’s sats), mens de realiserede udgifter er steget mere på grund af stigende 
dieselpriser.

 

 
  

       
        

        
        

        
        

        
        

 

 

 

 

 

Tabel 4. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2018. mio. kr.
            B2018 - E3/2018

 R2017 B2018 E1/2018 E2/2018 E3/2018 ∆  %
Flexhandicap 99 102 105 114 117 15 14,5
Flextur 40 40 44 43 45 4 10,6
Flexkommunal 51 57 56 56 57 0 -0,5
Flexpatient 153 164 152 154 161 -3 -2,0
Flexvariabel i alt 342 363 358 367 379 16 4,3
Flexrute 229 238 227 237 237 -1 -0,5
Flextrafik i alt 572 601 585 604 616 14 2,4

Anm.: Forskellen imellem den forbrugsafhængige betaling til flextrafik og tabel 3’s tilskudsbehovet er, at i Tabel 1 er opregnet 
kommunernes betalinger i 2018, mens det i tabel 2 er udviklingen i tilskudsbehovet, der vises. Da 
administrationsbetalingerne til flextrafik betales efter budget, og en eventuel afvigelse fra budget først afregnes i 
efterreguleringen i henhold til årets regnskab, kan der være forskel på forventede betalinger og forventet tilskudsbehov.

 

Likviditet

Det er en målsætning i Movias likviditetspolitik, at 365-dages gennemsnitslikviditeten udgør 150 mio. 
kr. Ultimo august 2018 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 240 mio. kr. Det forventes, at 
gennemsnitslikviditeten fortsat vil være på dette niveau ved udgangen af 2018.

 

Rejsekort lån

Movia modtog primo 2018 et ekstraordinært afdrag fra Rejsekort A/S på 12,5 mio. kr. på ansvarlige 
lån, som Movia har ydet til Rejsekort A/S i forbindelse med investeringen i rejsekortprojektet. 
Bestyrelsen besluttede på mødet 19. juni 2018 at benytte afdraget fra Rejsekort A/S til at foretage et 
ekstraordinært afdrag på 12,5 mio. kr. på lån i Kommunekredit. Det ekstraordinære afdrag er betalt 14. 
september 2018.

 

Økonomiske konsekvenser:

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Åbent/lukket punkt:



Side 9 / 9 

Trafikselskabet Movia 

 

 

 

 

Åbent punkt.

 

Kommunikation:

Estimat 3 2018 offentliggøres på Movias hjemmeside, ligesom kommuner og regioner kan finde 
kommune/regionsspecifikke opgørelser af estimatet. Herudover kontakter Movia kommuner og 
regioner ved større ændringer i økonomien.

 

Bilag:

1. Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet.
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Sagsnummer

18838

Bestyrelsen

Dato 31. oktober 2018

04.1 Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet

Ved udarbejdelsen af Trafikplan 2016 blev det besluttet at følge op på de to nøgletal ”passagerer pr. 
bustime” og ”tilskud pr. passager”. I det strategiske busnet er tilskud pr. passager som udgangspunkt 
betydeligt lavere end i det øvrige net. Derfor blev det besluttet at fokusere på høj udnyttelse af 
bustimerne, og derfor er det passagerer pr. bustime, der måles på i det strategiske busnet. For linjer i 
det øvrige busnet, der løser en offentlig serviceopgave i bredere forstand, måles der på tilskud pr. 
passager for at sikre, at busdriften er økonomisk holdbar.

Tabellerne viser samme udvikling, som ved Estimat 2, 2018.

Tabel 1 viser passager pr. bustime inden for og uden for det strategiske net i henholdsvis budget 2018 
og Estimat 3 2018. Det fremgår, at der er et mindre fald antal passagerer pr. bustime i forhold til det 
budgetterede antal.

I kommunegrupperne ”central”, ”omegn” og ”nord” er der et fald i antal passagerer pr. time i det 
strategiske net. Hovedårsagerne til reduktionen i passagerer pr. time i centralkommunerne er øget drift 
i Københavns Kommune på grund af omfattende vejarbejde, samt øget køretid på særligt linje 5C, 
men også passagertallet på linje 5C ligger under budget, hvilket også er hovedårsagen til reduktionen 
i ”omegn”. I kommunegruppe Nord er hovedårsagen primært lavere passagertal på bylinjerne i 
Hillerød. En væsentlig årsag er, at Nordbanen kører langsommere og mere uregelmæssigt på grund 
af signalsystemet på S-banen, hvilket påvirker bylinjerne negativt ved Hillerød station. Passagerfaldet 
er stoppet, og DSB arbejder på at vinde de tabte passagerer tilbage, hvilket i så fald også vil smitte af 
på bylinjerne i Hillerød. Endvidere har Hillerød Kommune bestilt bedre betjening i aftentimerne på 
linjerne.



Side 2 / 3 

Trafikselskabet Movia 

Tabel 1. Passagerer pr. bustime 

    
    

    
     

     
     

     
     

    
     

     
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Strategisk 

busnet
Strategisk 

busnet
Øvrige 
busnet

Øvrige 
busnet

  B2018 E3/2018 B2018 E3/2018

Kommuner og region i 
Region Hovedstaden 72 69 38 38
Regionale bussera) 54 54 35 40
Centralb) 86 81 44 44
Omegnc) 81 78 40 39
København Nord (KKN)d) 75 72 36 36
Norde) 53 49 28 27

Kommuner og region i 
Region Sjælland

 
30 30 19 18

Regionale busserf) 26 25 17 16
Østg) 43 44 21 21
Vesth) 32 31 19 19
Sydi) 27 27 16 15

Anm.: Tabellens tal er budget 2018’s og Estimat 3 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.

a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden.

b. Københavns, Frederiksberg Kommuner.

c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.

d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø Kommuner.

e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør Hillerød og Hørsholm Kommuner.

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland.

g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner.

h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted Kommuner

i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner.
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Tabel 2 viser tilskud pr. passager uden for og inden for det strategiske net i budget 2018 og Estimat 2 
2018.

Tabel 2. Tilskud pr. passager. Kr.
  Strategisk 

busnet
Strategisk 

busnet
Øvrige 
busnet

Øvrige 
busnet

  B2018 E3/2018 B2018 E3/2018
Kommuner og region i
Region Hovedstaden

 
3 3 13 12

Regionale busser 6 5 14 10
Central 2 2 11 11
Omegn 2 2 11 11
København Nord (KKN) 4 4 13 13
Nord 9 9 20 21
Kommuner og region i 
Region Sjælland

 
13 13 31 32

Regionale busser 16 15 27 31
Øst 10 9 26 26
Vest 11 11 29 30
Syd 12 14 41 41

Anm.: Tabellens tal er budget 2018’s og Estimat 3 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 

i 2016. Inddelingen af kommunegrupperne fremgår under forrige tabel.

 

Det fremgår af tabel 2, at tilskud pr. passager generelt er på niveau med det budgetterede. 
Den største niveauændring er på de regionale buslinjer i det øvrige busnet i Region Sjælland. Her 
stiger tilskud pr. passager, hvilket hovedsageligt skyldes lavere passagertal på 3 linjer i Faxe, 
Guldborgsund og Vordingborg.

For regionale linjer i Region Hovedstaden i det øvrige busnet er hovedårsagen til lavere tilskud pr. 
passager, at der på E-linjerne både er færre timer og højere indtægter. Hovedårsagerne er 
ændringer på flere linjer (40E, 55E og 65E), samt at indtægterne er positivt påvirket af den nye 
bekendtgørelse 456 om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet. Hertil er passagertallet på 
særligt linje 40E positivt påvirket af sommerudvidelsen i forbindelse med sporarbejde på 
Frederikssundbanen.
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Dokumentnummer
242771

Bestyrelsen
Dato 31. oktober 2018
 

 

06 Godkendelse af opdatering af regnskabsregulativ for Movia
 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

• Bestyrelsen godkender det vedlagte forslag til opdatering af regnskabsregulativet inkl. bilag.
• Bestyrelsen godkender en ændring af perioden for opgørelse af afskrivninger, således at op-

gørelsesperioden svarer til regnskabsåret med virkning fra regnskabsåret 2019.
• At bestyrelsen får forelagt en orientering om status for opfølgningen på revisionens anbefalin-

ger på indkøbsområdet i 2019.

 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Baggrund
Movias regnskabsregulativ inkl. bilag blev generelt opdateret i december 2016, og regnskabsregulati-
vets bilag 3 ”Finansiel politik for Movia” blev forelagt og godkendt af bestyrelsen i maj 2018. Bilag 3 er 
ikke ændret i denne sagsforelæggelse men vedlægges så det samlede regnskabsregulativ inkl. bilag 
fremgår.

Regnskabsregulativet med bilag består af følgende dokumenter;

- Regnskabsregulativ
- Bilag 1 Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia
- Bilag 2 Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer
- Bilag 3 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia
- Bilag 4 Indkøbspolitik

Regnskabsregulativet og bilag 1 – 3 godkendes af bestyrelsen, mens bilag 4 godkendes af Movias ad-
ministrerende direktør.

Regnskabsregulativet og bilag 1, 2 og 4 er blevet opdateret i forhold til ændret praksis, administrative 
processer og organisatoriske ændringer i Movia samt sproglige korrektioner og en generel forenkling 



Side 2 / 3 

Trafikselskabet Movia 

af teksten.

Organisatoriske ændringer i Movia, som opdateringen baseres på
Movias organisation blev ændret med virkning fra 1. januar 2018, hvilket blandt andet betød en slank-
ning af ledelseslaget. Ledelseslaget i Movia består udover den administrerende direktør af 3 direktø-
rer, 12 områdechefer og 15 teamledere. I regnskabsregulativet er teamledernes rolle formaliseret i for-
hold til deres ansvar, hvor teamlederne har et ansvar for den daglige ledelse af driftsopgaver.

Figur 1 Organigram for Movia

 

Ansvaret for overholdelsen af regnskabsregulativets regler er placeret hos Økonomichefen i det dag-
lige.

Movias indkøbsfunktion er placeret i Direktionssekretariatet, der har ansvaret for det daglige arbejde 
med Bilag 4 - Indkøbspolitik.

Revisionen har i efteråret 2017 gennemført en forvaltningsrevision på indkøbsområdet, hvor revisio-
nen ikke har haft alvorlige bemærkninger, men har påpeget behovet for øget fokus på Movias interne 
retningslinjer omkring konkurrenceudsættelse og løbende genforhandling af priser og vilkår for indgå-
ede aftaler. Movias administration vil i 2019 forelægge bestyrelsen en status for opfølgningen på revi-
sionens anbefalinger på indkøbsområdet.
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Bilag 2 – Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer
I bilag 2 er en detaljeret gennemgang af, hvor der er sket ændringer i regnskabsregulativet og bila-
gene samt en forklaring på baggrunden for hver enkelt af ændringerne.

I regnskabsregulativets bilag 2 ”Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer” foreslås det at 
ændre perioden for afskrivninger til regnskabsåret samt proceduren for, hvordan afskrivninger foreta-
ges i regnskabsåret.

Ændringer foreslås at træde i kraft fra årsregnskab 2019, hvilket i overgangsåret 2019 vil betyde, at 
2019 omfatter 14 måneder i regnskabet (dvs. perioden november til – december 2018 samt januar til 
december 2019).

 

Revisionens bemærkninger
Forslaget til opdatering af Regnskabsregulativ inkl. bilag har i udkast været forelagt revisionen, der 
ikke har haft bemærkninger til det foreliggende udkast.

 

Økonomi:

Ingen

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt

 

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

 

Bilag:

1. Forslag til opdateret regnskabsregulativ inkl. bilag

2. Sammenligning af nuværende og opdaterede regnskabsregulativ inkl. bilag



 

Trafikselskabet Movia

Dokumentnummer
243989
Dato
21 08 2018
Sagsbehandler:
IWL
Direkte: +45 36 13 15 66

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia
1. Indledning
Trafikselskabet Movias bestyrelse fastsætter i dette regnskabsregulativ de overordnede retningslinjer 
for den økonomiske forvaltning af den virksomhed, som udføres i henhold til Lov om Trafikselskaber. 
Trafikselskabet Movia benævnes i det følgende ”Movia”.

1.1 Lovgivning og andet regelgrundlag
Bestyrelsen fastsætter i regnskabsregulativet de nærmere regler for indretningen af Movias regn-
skabsvæsen, økonomistyring og tilgrænsende administrative forretningsgange.

Følgende love, regler og bekendtgørelser ligger til grund for regulativet:

• Lov om trafikselskaber
• Lov om kommunernes styrelse
• Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og 

Hovedstadens Sygehusfællesskab
• Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.
• Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner
• Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)
• Vedtægt for Trafikselskabet Movia
• Lånebekendtgørelserne for regioner og kommuner

1.2 Formål
Formålet med regulativet er at sikre effektive og betryggende forretningsgange og korrekt administra-
tion inden for Movias regnskabsvæsen og økonomistyring.

I den forbindelse indeholder regulativet en række bestemmelser, som fastlægger ansvar og kompeten-
ce inden for de områder, der er omfattet af regnskabsvæsen og økonomistyring.

1.3 Bilag
Bilag til regnskabsregulativet specificerer, hvordan revisionen udføres, hvordan uerholdelige fordringer 
afskrives, Movias finansielle politik samt Indkøbspolitik.

Der er 4 godkendte bilag til regnskabsregulativet. Godkendte bilag fremgår af afsnit 8. Der kan udar-
bejdes yderligere bilag, såfremt der er behov herfor. Den administrerende direktør forelægger bilag og 
ændringer heri til bestyrelsens beslutning.
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2. Generelle bestemmelser

2.1 Bestyrelsen
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets administration, herunder varetagelse af en 
økonomisk forsvarlig drift og i øvrigt anliggender, der vedrører Movias regnskabsvæsen. Bestyrelsen 
fører tilsyn med, at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med bestyrelsens 
beslutninger.

2.2 Den administrerende direktør
Den administrerende direktør varetager med ansvar over for bestyrelsen den daglige ledelse af Movi-
as administration.

2.3 Områdechefer og teamledere
Områdechefer skal i samarbejde med teamledere sikre, at der findes og vedligeholdes tilstrækkelige 
forretningsgange og arbejdsbeskrivelser samt procesbeskrivelser i forhold til GDPR inden for deres 
ansvarsområder, og at disse overholdes.

Områdechefer skal i samarbejde med teamledere sikre, at interne kontroller fokuseres på specifikke 
områder, hvor konsekvenser af fejl og mangler skønnes at være væsentlige, eller hvor risiko for fejl og 
mangler skønnes stor.

2.4 Revisionen
Revisionen skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bestyrelsen fastsætter derud-
over nærmere præciseringer og krav i ”Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia”, jf. Movias 
vedtægt.

Se bilag 1 til regnskabsregulativet.

2.5 Anvendelse af IT
For anvendelse af it i opgaver med relation til regnskabsvæsenet gælder reglerne, der er fastsat i 
Movias Politik for persondata og informationssikkerhed.

3. Budgetforhold

3.1 Budgetprocedure
Den overordnede budgetproces tilrettelægges, så den overholder gældende regler.

3.2 Budgetniveau
I budgettet angives hver kommune og regions budgetterede tilskud for budgetåret og 3 budgetover-
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slagsår. Det budgetterede tilskud er opdelt på udgiftsområderne i forhold til Movias finansieringsmo-
del.

3.3. Budgetansvar
Den administrerende direktør har ansvar for, at der udarbejdes et forslag til budget til bestyrelsens 
godkendelse, og at der sker en opfølgning på budgettet. Den administrerende direktør er ansvarlig for 
delegering af budgetansvar til de enkelte enheder og områder.

Økonomichefen har ansvaret for at tilrettelægge procedurerne for budgetvedtagelse, og -opfølgning 
samt for at tilrettelægge kontroller vedrørende disponerings- og anvisningsbeføjelser.

3.4 Økonomirapportering
Den administrerende direktør forelægger estimater for bestyrelsen i henhold til det med bestyrelsen af-
talte årshjul.

3.5 Årsbudgettets offentlighed
Det vedtagne årsbudget med tre overslagsår offentliggøres.

4. Indkøbs- og disponeringsregler

4.1 Tegningsregler, disponerings- og anvisningsbeføjelser
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med den administrerende 
direktør eller af den samlede bestyrelse.

Den administrerende direktør har disponerings- og anvisningsbeføjelse for samtlige indtægter og ud-
gifter i Movia.

Undtagelser fremgår af Lov om kommunernes styrelse § 32: ”Dokumenter vedrørende kommunernes 
(her Movias) køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal 
underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (for Movia er det formanden for be-
styrelsen) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen (bestyrelsen)”.

Disponerings- og anvisningsbeføjelsen kan delegeres helt eller delvist fra direktør og/eller områdechef 
til teamledere.

Delegering af beføjelser fritager ikke delegaten for ansvar.

Ved delegering af beføjelser påhviler det delegaten at sikre, at dokumentation for tildeling af beføjelser 
til medarbejderne, herunder for eventuelle begrænsninger eller særlige forhold, udarbejdes. Økonomi 
gennemgår delegationer en gang årligt for at sikre relevansen af delegeringerne. Processen er 1-årigt 
og revideres under ledelse af Økonomichefen. Delegeringen kan derudover være tidsbegrænset i fx 
ferieperioder.
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Bilag vedrørende forhold, som omfatter medarbejdere f.eks. rejseudgifter, kurser, udgifter til repræsen-
tation, anskaffelse af udstyr mv., kan ikke godkendes af de berørte medarbejdere, men skal altid god-
kendes af nærmeste chef (princippet om én over én). Undtagelse hertil er bilag fra direktionsmedlem-
mer, der kan godkendes af et andet direktionsmedlem eller økonomichefen.

4.2 Regler for indkøb
Movias indkøbspolitik fastlægger regler for indkøb, udbud og kontraktindgåelse. Indkøbspolitikken 
fremgår af bilag 4 til regnskabsregulativet.

4.3 Betaling
Det påhviler den administrerende direktør at påse, at Movias indtægter indgår, og udgifter betales til 
rette tid, og at eventuelle tilgodehavender inddrives.

Alle udbetalinger skal være godkendt af en anvisningsbemyndiget.

Der må ikke være personsammenfald mellem de bankbemyndigede i bogholderiet og anvisningsrettig-
hedshaver. Personsammenfald kan dog accepteres i forbindelse med sygemeldinger og afholdelse af 
ferie.

4.4 Oprettelse og disponering af konti i pengeinstitutter
Alle Movias bankkonti skal oprettes af Økonomi i Movias navn.

Økonomi er berettiget til at oprette og ophæve konti i pengeinstitutter vedrørende tids- og aftaleind-
skud under økonomichefens ansvar.

5. Regnskabsaflæggelse

5.1 Aflæggelse af årsregnskab
Den administrerende direktør godkender hvert år en procedure for regnskabsafslutningen, der sikrer, 
at årsregnskabet kan forelægges for bestyrelsen i rette tid.

5.2 Krav til regnskabssystemet
Regnskabsføringen skal kunne generere en oversigt over, hvordan Movias midler er forvaltet. Det skal 
fremgå af årsregnskabet, hvorvidt forvaltningen er i overensstemmelse med lovgivningen, årsbudget-
tet og bestyrelsens øvrige beslutninger.

Movias regnskab skal føres på grundlag af:

• Elektronisk bogføring og betaling
• Oplysninger transmitteret fra andre systemer til økonomisystemet
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• Originale regnskabsbilag.

5.3 Regnskabsprincipper
Regnskabsprincipperne vedtages af bestyrelsen og fremgår af årsrapporten.

5.4 Afgivelse af årsregnskabet til revisionen
Revisionen afgiver protokol om revision af årsregnskabet til bestyrelsen i henhold til den frist, der er 
fastsat i bilag 1 - revisionsregulativet.

Bestyrelsens beslutninger og bemærkninger på baggrund af revisionsprotokollen meddeles revisio-
nen.

Revisionen forsyner årsregnskabet med en påtegning.

Movias årsregnskab med revisionspåtegning indsendes til tilsynsmyndigheden.

5.5 Afskrivning
Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer, jf. bilag 2 til regulativet.

6. Forvaltning af værdier

6.1 Anbringelse af værdier
Bestyrelsen godkender en finansiel politik, herunder retningslinjer for anbringelse af værdier, omsæt-
ningspapirer og likviditet samt fastlægger kompetencen til at disponere, jf. bilag 3 til regulativet om den 
finansielle politik.

6.2 Udlæg, Hævekort og kreditkort
Der kan udstedes hævekort og kreditkort til Movias konti. Den administrerende direktør godkender 
hvilke medarbejdere, der kan have et hævekort eller kreditkort.

Økonomichefen er ansvarlig for, at der udarbejdes retningslinjer for administration af udlæg, hævekort 
og kreditkort.

7. Andre bestemmelser

7.1 Sikkerhedsstillelse, transporter, udlæg mv.
Den administrerende direktør sikrer, at der udarbejdes overordnede retningslinjer for, at sikkerhedsstil-
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lelse, transporter, deponering vedrørende bankgarantier, kontanter, udlæg og øvrige effekter mv. er 
registreret i Movia.

7.2 Aftaler, kontrakter m.m.
Områdechefen er ansvarlig for, at Movias aftaler, kontrakter og andre regnskabsrelevante dokumenter 
indenfor eget område, opbevares elektronisk i Movias dokument- og/eller fakturahåndteringssystemer.

7.3 Fortegnelser
Den administrerende direktør har overfor bestyrelsen det overordnede ansvar for, at der fastsættes 
nødvendige regler for registrering og kontrol af lagerbeholdninger og væsentlige aktiver såsom bygnin-
ger, biler, hardware, immaterielle anlægsaktiver og aktiebeholdning.

De relevante områdechefer udarbejder retningslinjer for så vidt angår eget ansvarsområde.

Områdechefen er yderligere ansvarlig for at sikre registrering af alle væsentlige aktiver, således at 
Movia i tilfælde af brand, tyveri, hærværk og lignende er i stand til at præstere den fornødne dokumen-
tation i forhold til forsikringsselskaber.

7.4 Administration af leasing og forsikring
Den administrerende direktør fastsætter retningslinjer for indgåelse af aftaler om og administration af 
leasing og forsikring.

7.5 Opbevaring og kassation af Movias arkivalier
Ressourcedirektøren skal sikre, at elektroniske arkivalier, bilag, kontoudskrifter mv. opbevares på en 
hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

Opbevaring skal mindst ske i det antal år, der kræves i lovgivningen.

7.6 Ikrafttræden
Regnskabsregulativet er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 05. juni 2007.

Regnskabsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen den 13. september 2012.

Regnskabsregulativet er ændret og godkendt af bestyrelsen den 08. december 2016.

8. Bilag

Bilagsoversigt:
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Bilagstitel Bilagsnr. Godkendes af

Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia 1 Bestyrelsen

Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer 2 Bestyrelsen

Finansiel politik for Movia 3 Bestyrelsen

Indkøbspolitik 4 Administrerende direktør
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Dokumentnummer
244055
Dato
21 08 2018
Sagsbehandler:
IWL
Direkte: +45 36 13 15 66

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia
1. Den sagkyndige revision
Trafikselskabet Movia (Movia) skal have en sagkyndig revision, der skal være valgt af bestyrelsen og 
godkendt af tilsynsmyndigheden.

Movias afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jf. § 42 i Lov om kommuner-
nes styrelse.

1.1 Revisionens virksomhed
Revisionen udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den 
sagkyndige revisions virksomhed samt i henhold til bestemmelserne i nærværende revisionsregulativ.

2. Revisionens formål
Formålet med revisionen er at efterprøve, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god 
kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Endvidere vurderes det, om udførelsen af bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af Movi-
as anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionen inddrager også forhold, som kan indebære risiko for besvigelser og fejl.

3. Revisionens område
Revisionen skal omfatte alle under Movia henhørende regnskabsområder.

4. Revisionsplan

Inden revisionen af et årsregnskab iværksættes, udarbejder revisionen en revisionsplan, som fastlæg-
ger revisionshandlingerne. Revisionsplanen drøftes med Movia i god tid inden årsafslutningen.

5. Revisionens undersøgelsesadgang og adgang til oplysninger
Movia skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser mv., denne finder nødvendige, og 
skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger, som revisionen anser for påkrævet for udførel-
sen af revisionsopgaven.

Revisionen er berettiget til at indhente sådanne oplysninger såvel hos bestyrelsen som hos det ansat-
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te personale.

Revisionen har adgang til data, herunder at få overført data til revisionsbrug fra de it-systemer Movia 
bruger.

Revisionen autoriseres til at have adgang til Movias it-systemer under revisionsbesøg i Movia. Revi-
sionen har ikke adgang til at indberette data i it-systemer.

Det påhviler revisionen at sørge for, at autorisationerne anvendes i overensstemmelse med de regler 
og forskrifter, der gælder for Movia, og at anvendelsen af data sker på vilkår og betingelser, som til en-
hver tid stilles af relevante myndigheder.

6. Revisionens grundlag: Regnskabsregulativ
De nærmere regler for Movias regnskabsvæsen er fastsat i Movias regnskabsregulativ.

6.1 Underretning af revisionen
Dette regulativ sendes til revisionen, som også underrettes om ændringer af regulativet, før de sættes 
i kraft.

7. Revision af forretningsgange etc.
Revisionen foretager regelmæssigt en kritisk gennemgang af Movias regnskabsføring og de etablere-
de forretningsgange og kontrolforanstaltninger og efterprøver, om disse er betryggende.
Det påses endvidere, at indtægter, der tilkommer Movia, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt 
uden hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, for-
synet med korrekte anvisninger.

8. Aktiver og passiver
Revisionen påser, at Movia har en tilstrækkelig kontrol med de opførte aktiver og passiver i den finan-
sielle status. Revisionen reviderer, at tilsvarende påses for ikke-opførte aktiver mv. såsom faste ejen-
domme, lagerbeholdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt for kautions- og garantifor-
pligtelser m.v.
Revisionen kontrollerer aktivernes tilstedeværelse og deres tilhørsforhold til Movia m.v., og om de for-
pligtelser, der revisionen bekendt påhviler Movia, er rigtigt registreret.

8.1 Saldomeddelelser
Ved afstemning af debitorer og kreditorer er revisionen berettiget til at udsende saldomeddelelser eller 
opgørelser over betalinger mv. til Movias debitorer og kreditorer.

9. Indberetninger til offentlige myndigheder
Ved revisionen af opgørelser og indberetninger til offentlige myndigheder, skal revisionen ud over det-
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te regulativs bestemmelser også iagttage de offentlige myndigheders særlige bestemmelser.

10. Revisionen udføres ved stikprøver
Generelt vil revisionsarbejdet blive udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke er til 
hinder herfor, og under forudsætning af, at revisionen finder det forsvarligt.

11. Udvidelse af revisionen
Revisionen har pligt til at udvide revisionen ud over det, der er anvist i dette regulativ, såfremt revisio-
nen bliver opmærksom på forhold, der bør undersøges nærmere. Ved udvidelser af revisionsarbejdet 
aftales omfanget og finansieringen heraf med Movia, da revisionsaftalen kun omhandler den lovpligti-
ge revision af Movia.
Movia kan i øvrigt indgå aftale med revisionen om at udføre andre opgaver og undersøgelser af revi-
sionsmæssig, regnskabsmæssig eller driftsøkonomisk art samt særlige forvaltningsrevisionsanalyser, 
end foreskrevet i dette regulativ.

12. Revision af årsregnskabet
Ved den afsluttende revision af regnskabet skal det bl.a. påses:

• At årsregnskabet giver et retvisende billede af Movias samlede økonomiske forvaltning,
• At årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen,
• At årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt 

bestyrelsens beslutninger,
• At tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til de økonomiske dispositioner, hvor dette er 

fornødent,
• At bestyrelsens beslutninger i medfør af revisionens bemærkninger til tidligere års regnskaber 

er efterlevet, og at de ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

13. Påtegning af årsregnskabet

Efter at revisionen er afsluttet, skal årsregnskabet forsynes med påtegning om, at regnskabet er revi-
deret, og at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

14. Rapportering til Movia
Revisionen afgiver hvert år et protokollat til bestyrelsen om revisionen af årsregnskabet. 
Protokollatet afleveres til bestyrelsen inden for den frist, der angives i kommunestyrelsesloven.
Endvidere kan der afgives et delprotokollat i årets løb, hvis revisionen finder væsentlige forhold, som 
bør komme til bestyrelsens kendskab.

I revisionsprotokollatet redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til 
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bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremhæve.

Protokollatet afgives til bestyrelsen. I protokollen om revisionen af årsregnskabet, optages en oversigt 
over de i årets løb afgivne protokoller, erklæringer og andre opgaver, revisionen har udført i løbet af 
det pågældende regnskabsår.

Som supplement til revisionsprotokollatet orienteres Movias ledelse om det udførte revisionsarbejde 
ved administrative notater og ved orienteringsmøder.

Ved udvidelse af rapporteringen aftales omfang og finansiering heraf med Movia.

14.1 Bemærkningspligt
Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener,

• At regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger,
• At der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser,
• At lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom,
• At der ved gennemgangen af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mang-

ler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring 
af de konstaterede mangler,

• At de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

15. Revisionens tavshedspligt
Revisionens personale har tavshedspligt om forhold, som de i hvervets medfør bliver bekendt med.

16. Vedligeholdelse af regulativet
Revisionen er forpligtet til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på forhold, der tilsiger en ændring 
af bestemmelserne i dette regulativ og eventuelt fremsætte forslag til ændringer.

17. Ikrafttræden
Revisionsregulativet er behandlet og godkendt af bestyrelsen 13. december2007.

Revisionsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen 13. september 2012.

Revisionsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen 22. juni 2017.
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Dato
21 08 2018
Sagsbehandler:
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Direkte: +45 36 13 15 66

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Retningslinjer for afskrivninger af uerholdelige fordringer
1. Indledning
Trafikselskabet Movia er en offentlig virksomhed og er jf. lov om Trafikselskaber omfattet af § 60 i Lov 
om kommunernes styrelse. Det indebærer, at de almindelige kommunale styrelsesregler gælder for 
Movia, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriets generelle regler nærmere specificeret i Budget- og 
regnskabssystem for Kommuner.

Dette bilag er udarbejdet i henhold til afsnit 5.5 i Regnskabsregulativet for Movia og indeholder ret-
ningslinjer for afskrivning af uerholdelige poster, tab på fordringer mm.

2. Definition
I dette bilag er afskrivning af uerholdelige fordringer defineret som driftsbogføring af:

• Uerholdelige tilgodehavender og tab på kunder
• Differencer (plus / minus) opstået på likvide konti
• Uanbringelige gældsposter (f.eks. manglende mulighed for at udbetale til bankkonto/Nemkon-

to)
• For meget udbetalt løn / pension, modtaget i god tro.

3. Styring
Der skal i hver afskrivningssag foretages en nøje sagsopfølgning, inden afskrivning kan foretages.

Ingen tilgodehavender kan afskrives, før en vurdering af retslig inkasso er foretaget.

Tilgodehavender, hvor det økonomisk ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte retslig inkasso, afskrives, 
når der er foretaget en vurdering af den konkrete sag.

Selv efter afskrivning er foretaget, skal Økonomichefen være opmærksom på, om væsentlige debito-
rers betalingsevne genopstår, således at fornyet inddrivelsesforretning kan iværksættes, herunder 
eventuelt iværksætte samarbejde med relevant offentlig myndighed som fx gældsstyrelsen eller SKAT.

Samtlige afskrivningsbilag skal være veldokumenterede.

Administrationen bemyndiges til at foretage afskrivning, når den enkelte afskrivning er under 20.000 
kr.
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Administrationen bemyndiges til at foretage afskrivning over 20.000 kr., og Bestyrelsen vil blive orien-
teret om disse afskrivninger i årsrapporten.

I enkeltstående sager, hvor beløbsgrænsen er over 50.000 kr. eller særlige exceptionelle sager, vil sa-
gerne løbende blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Forgæves forsøgt udbetalte beløb fra banken tilbageføres efter 3 måneder.

For meget udbetalt løn/pension, der er modtaget i god tro, vil blive afskrevet efter en konkret vurdering 
af den enkelte sag, hvor det tidsmæssige perspektiv og beløbets størrelse vil spille ind på vurderingen.

4. Administration
Afskrivning af uerholdelige poster og kassedifferencer under 20.000 kr. udgiftsføres løbende.

Afskrivning af uerholdelige poster og kassedifferencer over 20.000 kr. udgiftsføres ligeledes løbende. 
Ved årets udgang udarbejder økonomiafdelingen et dokument til den administrerende direktør, hvori 
årets afskrivninger forklares. De enkelte områder bidrager med information til dette dokument. Disse 
informationer indgår i årsrapporten og evt. afskrivninger over 50.000 kr. eller af særlig exceptionel ka-
rakter vil fremgå.

5. Ikrafttræden
Afskrivning af uerholdelige poster er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 13. december 2007.

Afskrivning af uerholdelige poster er ajourført og godkendt af bestyrelsen den 13. september 2012.

Afskrivning af uerholdelige poster er ajourført og godkendt af bestyrelsen den 2.september 2015.
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Finansiel politik for Trafikselskabet Movia
1. Generelt
Formålet med den finansielle politik er dels at fastlægge den finansielle risikoramme og dels at maksi-
mere nettoafkastet givet risikorammen. Den finansielle politik har disse målsætninger:

• Den likvide beholdning skal være tilstrækkelig til at sikre de løbende driftsbetalinger

• afkastet af likvider søges optimeret via anbringelse i obligationer, kapitalforvaltningsaftaler og afta-
leindskud

• finansieringsudgifterne reduceres via en aktiv og effektiv lånoptagelse og lånestyring

Kapitalforvaltningsaftaler omfatter investering i obligationer eller investeringsbeviser, se nedenfor afsnit 

2.2.4.

Aftaleindskud er placering af likviditet hos en finansiel modpart til en fast rente i en fast begrænset peri-

ode. Dette giver typisk en højere rente end placering af likviditet på en ordinær bankkonto. Produktet er 

ikke på markedet pt.

1.1 Krav til finansielle samarbejdspartnere
De finansielle samarbejdspartnere hvor Movia har indeståender, eller hvor der er en modpartsrisiko 
(eksempelvis aftaler om finansielle instrumenter), skal:

• være udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter (også kaldet SIFIer) eller

• have en kreditværdighed/rating hos Moody’s vedr. langvarige indskud på minimum A2 og vedrø-
rende kortvarige indskud på minimum P-1 (eller et tilsvarende niveau fra et andet anerkendt rat-
ingbureau fx Standard & Poors eller Fitch).

Moody’s er en kreditvurderingsvirksomhed. Rangeringer af langsigtede kreditvurderingerne er for Moo-

dy´s således: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1. Baa2, Baa3. Hvor Aaa er bedst. P-1 er den højeste 

kortsigtede rating.
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Størrelsen på porteføljen hos en finansiel samarbejdspartner må maksimalt svare til 10 procent af 
dennes egenkapital, og værdipapirerne i porteføljen skal være registreret i et depot, som tilhører 
Movia (fx hos Værdipapircentralen). Alle finansielle samarbejdspartnere skal have tilsendt en kopi af 
den finansielle politik, så de er informeret om det regelgrundlag, Movia arbejder på baggrund af.

1.2 Bemyndigelse
Beslutninger om tilpasning af aktiv- og passivporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort var-
sel, da vilkårene på de finansielle markeder i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Den admini-
strerende direktør bemyndiges indenfor nærværende finansielle politiks rammer til at operationalisere 
den finansielle politik.

Bemyndigelsen omfatter:

• Indgå og opsige aftaler om løbende bankforretninger, tidsbegrænsede aftaleindskud og kapitalfor-
valtnings-aftaler (herunder justere (øge/mindske) kapitalen under de enkelte aftaler)

• Køb og salg af obligationer

• Indgå og opsige finansielle kontrakter

En finansiel kontrakt (swap) er en aftale mellem to parter om at bytte betalinger på aftalte vilkår over en 

aftalt periode. Der indgås kun gængse rente- og valutaswaps. Dvs. det finansielle instrument skal være 

opbygget af simple elementer, der gør konstruktionen gennemskuelig. Eksempelvis ordinære rente- eller 

valutaswaps, som alene beror på ombytning af rente- eller valutabetalinger, uden at der er fastsat yderli-

gere restriktioner. Der indgås ikke annullerbare swaps eller lignende, idet konstellationen i denne type 

swaps giver mulighed for, at modparten opsiger kontrakten på et for Movia ugunstigt tidspunkt.

Bestyrelsen skal godkende optagelse eller omlægning af lån, idet det bemærkes, at det kræver dis-
pensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis Movia skal optage lån.

1.3 Rapportering
Bestyrelsen orienteres i forbindelse med estimater om:

• udvikling og prognose for likvidbeholdningen

• nye trufne beslutninger i relation til låneporteføljen
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2. Aktivsiden

2.1 Lovgrundlag
Movia er underlagt Lov om kommunernes styrelse § 44, herunder Bekendtgørelse om anbringelse af 
fondes midler og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 957 af 10/7-2013).

2.2 Pengemarkedsplaceringer
Movia investerer ikke i aktier ud over i associerede virksomheder som fx Rejsekort A/S.

Movia kan bruge disse fire grupper af likvide placeringer:

• Løbende bankforretninger

• Tidsbegrænset aftaleindskud-/indlån

• Obligationer

• Kapitalforvaltningsaftaler indeholdende værdipapirer samt et mindre kontant indestående i tilknyt-
ning til porteføljen.

2.2.1. Løbende bankforretninger
Ved indeståender eller trækningsret på bankkonti søges det at sikre, at der til hver en tid er tilstrække-
lig likviditet til at dække de løbende udgifter. Movia har ingen kontante beholdninger. Som udgangs-
punkt er det hensigten, at indestående på bankkonti holdes så lav som muligt. Overskudslikviditet i 
længere perioder (over et halvt år) placeres om muligt i obligationer (jf. afsnit 2.2.3) eller i en kapital-
forvaltnings-aftale (jf. afsnit 2.2.4). 2.2.2. Tidsbegrænset aftaleindskud
I perioder med overskudslikviditet i omkring 2 til 6 måneder kan overskudslikviditeten placeres via afta-
leindlån, hvor midlerne bindes i en given periode. Herved opnås en højere rente end på et almindeligt 
bankindestående.

2.2.3. Obligationer
I længere perioder med overskudslikviditet placeres pengene i obligationer eller i kapitalforvaltningsaf-
taler jf. afsnit 2.2.4. Obligationer skal være registreret i depot tilhørende Movia (f.eks. hos Værdipapir-
centralen). Den samlede såkaldte optionskorrigerede varighed (OABPV) må ikke overstige 3 år.

Begrebet "varighed" udtrykker for den enkelte obligation, hvor mange år det vil tage, før virkningen af 
kursændringen afbalanceres af det ændrede renteafkast af genplaceringen. Samtidig er varighedsbegre-
bet et mål for kursfølsomheden, idet man ud fra en obligations varighed kan beregne kursændringen af-
født af en ændring af renteniveauet
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2.2.4. Kapitalforvaltere
Ved placering i kapitalforvaltningsaftaler kan der investeres i obligationer eller investeringsbeviser.

Jf. § 5 i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler kan anbringelse af overskydende midler ud 
over investeringer i danske obligationer ske i udbyttegivende investeringsforeninger. Obligationsporte-
føljen skal overholde reglerne i afsnit 2.2.3

Kapitalforvalterne kan handle uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen – indenfor rammerne af 
aftalen og med efterfølgende orienteringspligt til/for Økonomiområdet. Kapitalforvalterne må ikke inve-
stere i egne eller associerede selskaber.

Porteføljen skal som udgangspunkt være placeret i værdipapirer og må maksimalt indeholde 3 pct. i 
kontante indeståender.

Samtlige værdipapirer i porteføljerne skal være registreret i depot tilhørende Movia (f.eks. hos Værdi-
papircentralen).

Aktier og erhvervsobligationer – via investeringsforeninger – må maximalt udgøre 25 pct. af portefølj-
en. Dog må erhvervsobligationer maximalt udgøre 10 pct. af porteføljen. Movia må ikke investere i så-
kaldte ”emerging markets” obligationer.

 

Betegnelsen ”emerging markets” dækker over lande som kan kendetegnes ved at de i sammenligning 
med vestlige lande endnu ikke har en højt udviklet økonomi og et stabilt politisk system.

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Det ønskes at sikre, at finansielle anbringelser ikke krænker bredt anerkendte internationale konven-
tioner og normer vedrørende miljø, sociale forhold og forretningsetik, sådan som de blandt andet kom-
mer til udtryk i principperne i FNs Global Compact.

FNs Global Compact er FNs ti principper for forretningsmæssig inddragelse af miljø, menneskerettighe-
der, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.

Det pålægges kapitalforvalterne at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer, 
som er nævnt ovenfor, når Movias likvider investeres. Hvis et selskab skulle vise sig at bryde med 
ovenstående, skal investeringen i selskabet afvikles.

Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indgå i kontrakter med kapitalforvalterne.
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2.3 Mål for likvidbeholdning
Målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning målt over 365 dage er 150 mio. kr.

Ved budgettets 1. behandling kan besluttes at kommuners og regioners tilskud betales a conto forud i 
1/12 dele, 1/6 dele eller 1/4 dele, hvis der er behov for det.
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3. Passivsiden (gældsporteføljen)

3.1 Lovgrundlag
Movias låntagning er underlagt ”Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier 
m.v.”

Movia må iht. lånebekendtgørelsen have en kassekredit på 125 kr. pr. indbygger i de kommuner, som 
Movia omfatter. Herudover giver lånebekendtgørelsen ikke adgang til at optage lån for kommunale 
fællesskaber såsom Movia. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan søges om dispensation til låneopta-
gelse.

I henhold til ”Lov om kommuners styrelse” § 41, som Movia er underlagt, skal beslutning om lån og på-
tagelse af garantiforpligtelser - medmindre Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter andet - træffes 
af bestyrelsen.

I henhold til styrelsesloven § 32 skal dokumenter vedrørende optagelse af lån og påtagelse af garanti-
forpligtelser underskrives af bestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget hertil af bestyrel-
sen.

3.2 Kortfristet gæld
3.2.1 Afdækning af løbende likviditetsbehov
Til afdækning af relativt store udsving i likviditeten hen over måneden kan der indgås aftaler med ban-
kerne om trækningsret (overtræk) på konti til dækning af daglige forretninger. Kreditternes størrelse 
fastsættes og revurderes efter behov.

3.2.3 Kredit mod sikkerhed i værdipapirer (repo)
Repo-forretninger består af investering i korte obligationer, som vil kunne stilles som sikkerhed for 
banken ved eventuelt overtræk på bankkonti ud over den aftalte kassekredit. Da repo-modellen inde-
bærer lånoptagelse, og Movia ikke kan optage lån, kan Movia ikke anvende repo-forretninger.

3.3 Langfristet gæld
Movia har fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til optagelse af lån til rejsekortet. 
Herudover har Movia ikke optaget lån og kan ikke optage yderligere lån uden dispensation fra Økono-
mi- og Indenrigsministeriet.
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3.3.1 Strategi for omlægning af gæld
Omlægning af gældsporteføljen foretages, når Movias administration vurderer det hensigtsmæssigt, 
og når rammerne vedr. rente- og valutafordelingen gør det nødvendigt. Vurderingen vil blive foretaget i 
samråd med finansiel rådgiver.

Ved anvendelsen af finansielle instrumenter gælder, at de kun kan anvendes i direkte relation til en 
konkret forpligtelse vedrørende gælden. For at sikre en gennemskuelig gældsportefølje anvendes pri-
mært simple finansielle instrumenter af gængs karakter.

Swaps må alene indgås med parter, som lever op til modpartsrisikoen, som er beskrevet i afsnit 1.1.

3.3.2 Valutafordeling
Lån skal være i danske kroner (DKK) eller Euro (EUR). Finansiering i EUR kan maksimalt udgøre 50 
pct. af den samlede låneportefølje. Ved omlægning mellem valutaerne omlægges lånet, eller der an-
vendes et finansielt instrument.

3.3.3 Rentefordeling
Gæld kan optages og omlægges såvel til fast som til variabel rente. Lån med fast rente defineres som 
lån, hvor renten i den resterende løbetid er fast i en længere periode end et år. Lån med variabel rente 
defineres som lån, hvor renten fastsættes mindst én gang årlig.

Andelen af fast forrentede lån (inkl. variabelt forrentede lån, der via finansielle instrumenter er omlagt 
til fast forrentet), skal som udgangspunkt udgøre minimum 50 pct. af den samlede låneportefølje.

4. Ikrafttræden
Finansiel politik er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 22. juni 2017.

Finansiel politik er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 16. maj 2018.
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Indkøbspolitik for Trafikselskabet Movia
1. Indledning
Formålet med Movias retningslinjer for indkøb er at optimere pris, kvalitet, service og leverandørvalg 
ved indkøb af varer og tjenesteydelser, sikre den fornødne konkurrenceudsættelse og at Movias ind-
køb af varer og tjenesteydelser foretages på saglige vilkår.

1.1 Hovedregler for indkøb
Følgende hovedregler gælder for indkøb af varer eller tjenesteydelser i Movia:

• Indkøb kan alene foretages, når indkøbet er godkendt af en dispositionsansvarlig, jf. afsnit 4.1 
i Regnskabsregulativet.

• Kontrakter kan alene underskrives af tegningsberettigede i henhold til gældende regler for teg-
ningsbeføjelser jf. afsnit 2.4.

• Eksterne og interne udbudsregler overholdes.

1.2 SKI
Movia er medlem af Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). Denne organisation forhand-
ler rabatter hos alle typer af leverandører og informerer direkte om disse rabatter til deres medlemmer. 
Movia kan generelt med fordel benytte SKIs aftaler, men er ikke tvunget til at anvende dem. Movia kan 
også benytte SKI aftaler for at afløfte EU udbud.

1.3 EU-udbud
EU-direktiv nr. 2014/25 angiver en tærskelværdi for, hvornår indkøb af varer og tjenesteydelser skal i 
EU-udbud. I henhold hertil skal Movia anvende EU-udbud til indkøb af varer eller tjenesteydelser, hvis 
en kontrakt inden for en fireårig periode overstiger tærskelværdien.

1.4 CSR
Movias CSR politik gælder også Movias indkøb af varer og tjenesteydelser. Movias CSR politik tager 
udgangspunkt i principperne i FNs Global Compact. CSR politikken skal indarbejdes og udspecificeres 
i leverandørkontrakterne, og leverandører skal skrive under på, at Movias CSR politik overholdes.

1.5 Grønt indkøb
Miljøet skal indgå sammen med økonomi og kvalitet ved indkøb i Movia. Movia skal købe grønt ind:
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• Når de miljøvenlige varer har ligeså høj kvalitet og ikke er dyrere end andre varer.

• Hvis områdechefen beslutter, at de mest miljøvenlige produkter foretrækkes inden for en produkt-
gruppe, selv om de er dyrere.

Hensynet til miljøet vil normalt medføre, at der bør vælges produkter, som er godkendt i henhold til en 
af de officielle miljømærkeordninger.

1.6 Indkøb af trafik (busser, tog og flextrafik)

Movias indkøb af trafik gennemføres som udgangspunkt efter de procedurer, der er beskrevet i direk-
tiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 (forsyningsvirksomhedsdirektivet), som implementeret ved BEK. 
Nr. 1624 af 15. december 2015.

Dog indkøbes togtrafikken via forhandlede kontrakter, der er tildelt uden forudgående udbud med 
hjemmel i EU Forordning 2016/2338 (PSO-Forordningen). Desuden foretages udbud af kørsel under 
ordningen ”Flex Rute” efter udbudsloven, da Flex Rute udelukkende omfatter visiteret kørsel, der ikke 
udgør betjening af offentligheden i Forsyningsvirksomhedsdirektivets forstand.

Movia gennemfører desuden supplerende indkøb af ekstrakørsel og arrangementskørsel via tilbuds-
indhentning hos Movias operatører.

2. Forretningsgange for indkøb for varer og tjenesteydelser

2.1 Indkøb i henhold til eksisterende aftale
Såfremt et indkøb af varer eller tjenesteydelser ikke afviger fra betingelser i eksisterende aftaler i rela-
tion til pris, produktspecifikationer, leverings- og betalingsbetingelser mv. kan indkøbet foretages, når 
det er godkendt af den dispositionsansvarlige, jf. pkt. 4.1.

2.2 Indkøb uden eller udover eksisterende aftale
Indkøb under DKK 250.000 inkl. moms kan foretages hos valgfri leverandør, under forudsætning af, at 
handlen er i overensstemmelse med Movias standard betalings- og faktureringsbetingelser. Et indkøb 
under DKK 250.000 inkl. moms kan konkurrenceudsættes ved indhentning af tilbud fra 2 -3 leverandø-
rer, eller der kan indgås kontrakt med en foretrukken leverandør.

Indkøb over DKK 250.000 inkl. moms, som ikke er dækket af gældende aftaler eller afviger herfra skal 
altid konkurrenceudsættes ved indhentning af tilbud fra minimum 3 leverandører og overholde gæl-
dende regler for offentlige indkøb af varer og tjenester.

Følgende regler skal altid iagttages ved indkøb over DKK 250.000 inkl. moms:

• Movias indkøbsfunktion skal altid kontaktes, inden der tages kontakt til leverandøren

• Efterfølgende bistand fra indkøbsfunktionen i det enkelte indkøbsprojekt aftales med den disposi-
tionsansvarlige



Bilag 4 til Regnskabsregulativet. Indkøbspolitik

Side 3 / 5

Trafikselskabet Movia

• Indkøbsrekvisition for forhåndsgodkendelse af indkøb skal udfyldes og underskrives af den dispo-
sitionsansvarlige og mailes til indkøbsfunktionen.

En områdechef kan, hvor særlige omstændigheder tilsiger det, dispensere fra kravet om konkurren-
ceudsættelse. Dispensation kan alene gives i særlige tilfælde, f.eks. hvis der kun findes én relevant le-
verandør på markedet, hvis tidspres tilsiger indgåelse af hurtig aftale og yderligere indkøbsudsættelse 
vil være i strid med Movias økonomiske eller forretningsmæssige interesser, herunder tilsidesættelse 
af væsentlige hensyn i forhold til vigtige samarbejdspartnere. Den dispenserende områdechef skal i 
disse særlige tilfælde begrunde behovet for dispensation ved at udfylde dispensationsfeltet på ind-
købsrekvisitionen. Det er tilsvarende områdechefens ansvar skriftligt at informere Movias indkøbsfunk-
tion om dispensationen og begrundelsen herfor. Indkøbsfunktionen følger op på dispensationer årligt.

2.3. Kontrakter
Indkøbsfunktionen skal altid underrettes skriftligt om tiltag i forbindelse med:

• Indgåelse af nye kontrakter over DKK 250.000 kr. inkl. moms.

• Forlængelse af eksisterende kontrakter

• Opsigelse af kontrakter

Det er områdechefens ansvar at kontrakter journaliseres korrekt, jf. Regnskabsregulativets afsnit 7.2.

2.4 Beløbsgrænser
Tegningsbeføjelserne ved indgåelse af en kontrakt følger stilling og den årlige kontraktsum. Den årlige 
kontraktsum udregnes som den månedlige ydelse gange 12 måneder. Kontraktsummen udregnes i 
DKK og er inkl. moms. Beløbsgrænser i forhold til årlig kontraktsum pr. kontrakt er:

- Administrerende Direktør: Ingen grænse
- Direktører: 5,0 mio. kr.
- Områdechefer: 1,0 mio. kr.
- Indkøber: 1,0 mio. kr.

3. Ansvar for igangsættelse af EU udbud
Det er Indkøbsfunktionens ansvar, i samarbejde med den pågældende områdechef, at identificere be-
hov for indkøb af varer eller tjenesteydelser, hvor det samlede indkøb overstiger EUs tærskelværdier.

Gennemførelse af EU-udbud skal ske i samarbejde mellem Indkøbsfunktionen, den relevante projekt-
gruppe og Movias jurister. Indkøbsfunktionen er ikke ansvarlig i forbindelse med indgåelse af kontrak-
ter indenfor ruteudbud og Flextrafik.
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3.1 Valg af leverandør
Leverandører vælges ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men ikke nødvendigvis laveste 
pris. Andre kriterier som kvalitet, levering og miljø kan indgå i evalueringen. Indkøbsfunktionen og den 
ansvarlige områdechef definerer i samarbejde disse kriterier.

4. Procedurer for indkøb og varemodtagelse

4.1 Ordreafgivelse - bestilling af varer og ydelser
Afgivelse af ordrer skal ske i overensstemmelse med Movias indkøbspolitik, og skal som udgangs-
punkt være dokumenteret skriftligt. Det er et krav, at alle ordrer over 15.000 kr. inkl. moms er doku-
menteret skriftligt med en e-mail, ordreseddel mv. Kravet om skriftlighed har til formål at sikre klarhed 
hos køber og sælger om ordrens indhold.

Områdechefen eller den, til hvem dispositionsbeføjelsen i henhold til skriftlig fuldmagt er givet, skal på-
se at:

a. Der er et behov for pågældende ydelse/vare

b. Der er budgetmæssig dækning forud for afgivelse af bestilling

c. Ordre/bestilling sker i henhold til gældende indkøbspolitik/praksis

4.2 Modtagelse af varer/ydelse
Rekvirenten skal påse, at leverancen er i overensstemmelse med den afgivne ordre for så vidt angår

a. Antal enheder

b. Aftalt pris

c. Aftalt ydelse

d. Aftalt kvalitet

Dokumentation for korrekt modtagelse af varer i form af påtegnet følgeseddel mv. skal opbevares på 
lige fod med andet regnskabsmateriale. For varer, hvor der er fastsat regler om beholdningskontrol, 
skal den budgetansvarlige sikre, at der sker registrering i henhold til denne kontrol.

4.3 Godkendelse
Områdechefen eller den, til hvem anvisningsbeføjelsen er delegeret, skal sikre, at

a. Den gældende indkøbspolitik er overholdt
b. Kontrol af pris, antal og kvalitet er gennemført

Godkendelse foretages af en anden person end den, der modtager varen, og som hovedregel på et 
højere organisationsniveau. Direktører kan godkende leverancer på samme organisatoriske niveau.
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Den administrerende direktør kan dispensere fra ovenstående.

Godkendelse sker via Movias elektroniske faktureringssystem i henhold til anvisningsbeføjelserne.

4.4 Implementering
Det påhviler de enkelte områdechefer at sikre opbevaring af kontrakten i kontraktperioden og at følge 
op på den aftalte leverance, jf. Regnskabsregulativets afsnit 7.3.

5. Betaling
Betaling af fakturaer skal ske i overensstemmelse med de gældende regler.

1. Ved afgivelse af bestilling skal oplyses EAN-nummer, bestiller navn og område.

2. Leverandøren skal fremsende fakturaen til Movia som elektronisk fakturering via EAN-num-
mer, påført område og navn på bestiller.

3. Betalingsfristen for Movia er som hovedregel 30 dage netto.

6. Fortrolighed
Movia prioriterer at have et forhold til sine leverandører, der er præget af gensidig tillid og respekt.

I henhold til bestemmelser efter primært lov om offentlighed i forvaltningen er der aktindsigt om kom-
munale myndigheders indkøbsaftaler. Dette betyder, at alle indkøbsaftaler er offentligt tilgængelige.

Ikrafttræden

Indkøbspolitikken er behandlet og godkendt af den Administrerende Direktør den 8. december 2016.
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06.2 Regnskabsregulativ 2018 - sammenligning af gammel og ny version (Bilag 2)

Dette notat sammenholder Movias eksisterende Regnskabsregulativ inkl. bilag med det opdaterede 
Regnskabsregulativ inkl. bilag.

Der er 4 godkendte bilag til regnskabsregulativet, hvoraf bilagsnavne på følgende 2 bilag er opdateret 
i den opdaterede version af Regnskabsregulativet:

- Bilag 2 ændrer navn til ”Retningslinjer for afskrivninger af uerholdelige fordringer” fra 
”Retningslinjer for afskrivninger af uerholdelige poster”

- Bilag 4 ændrer navn til ”Indkøbspolitik” fra ”Fælles regler for ordreafgivelse, modtagelse samt 
godkendelse af indkøb”

Bilag 3 ”Finansiel politik” blev opdateret og godkendt i bestyrelsen i foråret 2018, hvor navnet blev 
ændret fra ”Retningslinjer for finansiel politik (anbringelse af værdier, omsætningspapirer og likvider 
samt dispositionskompetence) ”. Det er derfor konsekvensrettet i Regnskabsregulativets afsnit 8, hvor 
der henvises til de godkendte bilag.

Det vil kun være afsnit, hvor der er sket ændringer, der beskrives.



Regnskabsregulativ 2018 – sammenligning af gammel og ny version

Trafikselskabet Movia

Regnskabsregulativet

Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger

1.1 Lovgivning og andet regelgrundlag
Bestyrelsen fastsætter i regnskabsregulativet de 
nærmere regler for indretningen af Movias 
regnskabsvæsen, økonomistyring og tilgrænsende 
administrative forretningsgange.

Følgende love, regler og bekendtgørelser ligger til 
grund for regulativet:

• Lov om trafikselskaber
• Lov om kommunernes styrelse
• Lov om regioner og om nedlæggelse af 

amtskommunerne, Hovedstadens 
Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab

• Bekendtgørelse om kommunernes budget- 
og regnskabsvæsen, revision mv.

• Social- og Indenrigsministeriets budget- og 
regnskabssystemer for kommuner og 
regioner

• Bekendtgørelse om vedtægter for 
organisering af trafikselskaber 
(standardvedtægt)

• Vedtægt for Trafikselskabet Movia

1.1 Lovgivning og andet regelgrundlag
Bestyrelsen fastsætter i regnskabsregulativet de 
nærmere regler for indretningen af Movias 
regnskabsvæsen, økonomistyring og tilgrænsende 
administrative forretningsgange.

Følgende love, regler og bekendtgørelser ligger til grund 
for regulativet:

• Lov om trafikselskaber
• Lov om kommunernes styrelse
• Lov om regioner og om nedlæggelse af 

amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd 
og Hovedstadens Sygehusfællesskab

• Bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv.

• Økonomi- og indenrigsministeriets budget- 
og regnskabssystemer for kommuner og 
regioner

• Bekendtgørelse om vedtægter for organisering 
af trafikselskaber (standardvedtægt)

• Vedtægt for Trafikselskabet Movia
• Lånebekendtgørelserne for regioner og 

kommuner

Sproglig korrektur. Ministeriums 
benævnelse (vores fremhævelse); 
ingen yderligere ændringer.
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Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger

• Lånebekendtgørelserne for regioner og 
kommuner

1.3 Bilag
Der kan udarbejdes yderligere bilag, såfremt der er 
behov herfor. Den administrerende direktør 
forelægger bilag og ændringer heri til bestyrelsens 
beslutning. Godkendte bilag fremgår af afsnit 8.

1.3 Bilag
Bilag til regnskabsregulativet specificerer, hvordan 
revisionen udføres, hvordan uerholdelige fordringer 
afskrives, Movias finansielle politik samt Indkøbspolitik.

Der er 4 godkendte bilag til regnskabsregulativet. 
Godkendte bilag fremgår af afsnit 8. Der kan udarbejdes 
yderligere bilag, såfremt der er behov herfor. Den 
administrerende direktør forelægger bilag og ændringer 
heri til bestyrelsens beslutning.

Sproglig præcisering af de godkendte 
bilag, og hvad de beskriver.

2.3 Områdechefer
Områdechefer sikrer, at der findes og vedligeholdes 
tilstrækkelige forretningsgange og 
arbejdsbeskrivelser inden for deres ansvarsområder 
og, at forretningsgangene overholdes.

Områdechefer sikrer, at interne kontroller fokuseres 
om specifikke områder, hvor konsekvenser af fejl og 
mangler skønnes at være væsentlige eller, hvor 
risiko for fejl og mangler skønnes at være stor.

2.3 Områdechefer og teamledere
Områdechefer skal i samarbejde med teamledere sikre, 
at der findes og vedligeholdes tilstrækkelige 
forretningsgange og arbejdsbeskrivelser samt 
procesbeskrivelser i forhold til GDPR inden for deres 
ansvarsområder, og at disse overholdes.

Områdechefer skal i samarbejde med teamledere sikre, 
at interne kontroller fokuseres på specifikke områder, 
hvor konsekvenser af fejl og mangler skønnes at være 
væsentlige, eller hvor risiko for fejl og mangler skønnes 
stor.

Formalisering af teamledernes nye rolle 
i organisationen.
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Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger

2.5 Anvendelse af IT
For anvendelse af it i opgaver med relation til 
regnskabsvæsenet gælder reglerne, der er fastsat i 
Movias informationssikkerhedsstrategi og 
informationssikkerhedspolitik.

2.5 Anvendelse af IT
For anvendelse af it i opgaver med relation til 
regnskabsvæsenet gælder reglerne, der er fastsat i 
Movias Politik for persondata og informationssikkerhed.

Opdatering af politikkens navn efter 
indførelsen af GDPR. Strategien for 
informationssikkerheden er godkendt af 
bestyrelsen, men ansvaret for politikken 
for persondata og informationssikkerhed 
er placeret hos den administrerende 
direktør og it-chefen.

3.2 Budgetniveau
Budgetniveauet er nettotilskudsbehov inden for 
hvert af udgiftsområderne:

• Bus
• Flextrafik:

o Flexhandicap
o Flextur
o Flexkommune
o Flexpatient
o Flexpatientbus
o Flexrute

• Lokaltog
• Fællesudgifter

Budgettet angiver hver kommunes og regions tilskud 
for hvert udgiftsområde.

3.2 Budgetniveau
I budgettet angives hver kommune og regions 
budgetterede tilskud for budgetåret og 3 
budgetoverslagsår. Det budgetterede tilskud er opdelt på 
udgiftsområderne i forhold til Movias finansieringsmodel.

Forenkling af teksten omkring 
budgetniveauet i budgettet.
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3.3 Budgetansvar og det ledelsesmæssige tilsyn
Den administrerende direktør har ansvar for, at der 
udarbejdes et forslag til budget til bestyrelsens 
godkendelse, og at der sker en opfølgning på 
budgettet. Den administrerende direktør er ansvarlig 
for delegering af budgetansvar til de enkelte områder 
og centre

Økonomichefen kontrollerer, at det ledelsesmæssige 
tilsyn i centrene og områderne udføres 
tilfredsstillende.

3.3 Budgetansvar 
Den administrerende direktør har ansvar for, at der 
udarbejdes et forslag til budget til bestyrelsens 
godkendelse, og at der sker en opfølgning på 
budgettet. Den administrerende direktør er ansvarlig 
for delegering af budgetansvar til de enkelte enheder 
og områder.

Økonomichefen har ansvaret for at tilrettelægge 
procedurerne for budgetvedtagelse, og -opfølgning 
samt for at tilrettelægge kontroller vedrørende 
disponerings- og anvisningsbeføjelser.

Præcisering af økonomichefen 
ansvar.

4.1 Tegningsregler og disponeringsbeføjelser
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller 
næstformanden i forening med den administrerende 
direktør eller af den samlede bestyrelse.

Den administrerende direktør har disponerings- og 
anvisningsbeføjelse for samtlige indkøb og 
tjenesteydelser og samtlige indtægter og udgifter, 
som er omfattet af det godkendte budget for Movia.

Disponeringsbeføjelsen kan delegeres helt eller 
delvist og videredelegeres i organisationen.

Bemyndigelsen skal relateres til konkrete stillinger. 
Delegering af beføjelser fritager ikke delegaten for 

.....

4.1 Tegningsregler, disponerings- og 
anvisningsbeføjelser
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller 
næstformanden i forening med den administrerende 
direktør eller af den samlede bestyrelse.

Den administrerende direktør har disponerings- og 
anvisningsbeføjelse for samtlige indtægter og udgifter 
i Movia.

Disponerings- og anvisningsbeføjelsen kan 
delegeres helt eller delvist fra direktør og/eller 
områdechef til teamledere.

Delegering af beføjelser fritager ikke delegaten for 

.....

Præcisering med henblik på at sikre, 
at også anvisningsbeføjelserne er 
omfattet af reglerne om, hvordan 
delegeringen af rettighederne kan 
gives, og at direktionsmedlemmer 
kan godkende bilag for hinanden.
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ansvar.

Ved delegering af beføjelser påhviler det delegaten 
at sikre, at dokumentation for tildeling 
af beføjelser til medarbejderne, herunder for 
eventuelle begrænsninger eller særlige forhold, 
udarbejdes. Delegeringen kan være tidsbegrænset.

Bilag vedrørende forhold, som omfatter 
medarbejdere f.eks. rejseudgifter, kurser, udgifter til 
repræsentation, anskaffelse af udstyr mv., kan ikke 
godkendes af de berørte medarbejdere, men altid 
skal godkendes af nærmeste chef (princippet om én 
over én).

ansvar.

Ved delegering af beføjelser påhviler det delegaten 
at sikre, at dokumentation for tildeling af beføjelser 
til medarbejderne, herunder for eventuelle 
begrænsninger eller særlige forhold, udarbejdes. 
Økonomi gennemgår delegationer en gang årligt for 
at sikre relevansen af delegeringerne. Processen er 
1-årigt og revideres under ledelse af 
Økonomichefen. Delegeringen kan derudover være 
tidsbegrænset i fx ferieperioder

Bilag vedrørende forhold, som omfatter medarbejdere 
f.eks. rejseudgifter, kurser, udgifter til repræsentation, 
anskaffelse af udstyr mv., kan ikke godkendes af de 
berørte medarbejdere, men skal altid godkendes af 
nærmeste chef (princippet om én over én). Undtagelse 
hertil er bilag fra direktionsmedlemmer, der kan 
godkendes af et andet direktionsmedlem eller 
økonomichefen.

4.2 Regler for indkøb, ordreafgivelse, modtagelse 
samt godkendelse
Movias indkøbspolitik fastlægger regler for indkøb, 
udbud og kontraktindgåelse. Indkøbspolitikken 
fremgår af bilag 4 til regnskabsregulativet.

4.2 Regler for indkøb
Movias indkøbspolitik fastlægger regler for indkøb, 
udbud og kontraktindgåelse. Indkøbspolitikken fremgår 
af bilag 4 til regnskabsregulativet.

Forenkling af overskriften

4.3 Grundlag
Movias regnskab skal føres på grundlag af:

Afsnit flyttet til afsnit 5.2
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• Elektronisk bogføring og betaling
• Oplysninger transmitteret fra andre systemer 

til økonomisystemet
• Originale regnskabsbilag

4.4 Betaling
Det påhviler den administrerende direktør at påse, 
at Movias indtægter indgår, og udgifter betales til rette 
tid, og at eventuelle tilgodehavender inddrives.

Alle udbetalinger skal være godkendt af en 
dispositionsbemyndiget.

Som hovedregel må der ikke være personsammenfald 
mellem kreditorbogholderiet og de bankbemyndigede 
i bogholderiet. Personsammenfald kan dog 
accepteres i forbindelse med sygemeldinger og 
afholdelse af ferie.

4.3 Betaling
Det påhviler den administrerende direktør at påse, 
at Movias indtægter indgår, og udgifter betales til 
rette tid, og at eventuelle tilgodehavender inddrives.

Alle udbetalinger skal være godkendt af en 
anvisningsbemyndiget.

Der må ikke være personsammenfald mellem de 
bankbemyndigede i bogholderiet og 
anvisningsrettighedshaver. Personsammenfald kan 
dog accepteres i forbindelse med sygemeldinger og 
afholdelse af ferie.

Opdatering af afsnitsnummerering, 
præcisering af 
udbetalingsbemyndigelsen og 
opdatering af personsammenfalds-
tilladelserne i Økonomi.

4.5 Oprettelse og disponering af konti i 
pengeinstitutter
Alle Movias bankkonti skal oprettes af Movias 
økonomiområde i Movias navn.

Movias økonomiområde er berettiget til at oprette og 
ophæve konti i pengeinstitutter vedrørende tids- og 
aftaleindskud under økonomichefens ansvar.

4.4 Oprettelse og disponering af konti i 
pengeinstitutter
Alle Movias bankkonti skal oprettes af Økonomi i 
Movias navn.

Økonomi er berettiget til at oprette og ophæve konti i 
pengeinstitutter vedrørende tids- og aftaleindskud 
under økonomichefens ansvar.

Sproglig tilpasning
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5.2 Krav til regnskabssystem
Regnskabsføringen skal kunne generere en oversigt 
over, hvordan Movias midler er forvaltet. Det skal 
fremgå af årsregnskabet, hvorvidt forvaltningen er i 
overensstemmelse med lovgivningen, årsbudgettet 
og bestyrelsens øvrige beslutninger.

5.2 Krav til regnskabssystem
Regnskabsføringen skal kunne generere en oversigt 
over, hvordan Movias midler er forvaltet. Det skal 
fremgå af årsregnskabet, hvorvidt forvaltningen er i 
overensstemmelse med lovgivningen, årsbudgettet og 
bestyrelsens øvrige beslutninger.

Movias regnskab skal føres på grundlag af:

• Elektronisk bogføring og betaling
• Oplysninger transmitteret fra andre systemer 

til økonomisystemet
• Originale regnskabsbilag.

Tidligere afsnit 4.3 er sammenlagt 
med afsnit 5.2

5.4 Afgivelse af årsregnskabet til revisionen
Revisionen afgiver protokol om revision af 
årsregnskabet til bestyrelsen i henhold til den frist, 
der er fastsat i revisionsregulativet.
…..

5.4 Afgivelse af årsregnskabet til revisionen
Revisionen afgiver protokol om revision af 
årsregnskabet til bestyrelsen i henhold til den frist, 
der er fastsat i bilag 1 - revisionsregulativet.
…..

Præcisering af henvisningen til 
revisionsregulativet.

6.2 Hævekort og kreditkort
Der kan udstedes hævekort og kreditkort til 
Movias konti. Den administrerende direktør 
godkender, hvilke medarbejdere der kan have et 
hævekort eller kreditkort.

Økonomichefen er ansvarlig for, at der udarbejdes 
retningslinjer for administration af udlæg og for 
hævekort og kreditkort.

6.2 Udlæg, Hævekort og kreditkort
Der kan udstedes hævekort og kreditkort til 
Movias konti. Den administrerende direktør 
godkender, hvilke medarbejdere der kan have et 
hævekort eller kreditkort.

Økonomichefen er ansvarlig for, at der udarbejdes 
retningslinjer for administration af udlæg, hævekort og 
kreditkort.

Præcisering af overskriften, så der 
er overensstemmelse mellem 
overskrift og de beskrevne 
retningslinjer.
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7.2 Aftaler, kontrakter m.m.
Områdechefen er ansvarlig for, at Movias aftaler, 
kontrakter og andre regnskabsrelevante dokumenter 
indenfor eget område, opbevares forsvarligt, og at 
der føres nødvendige fortegnelser.

7.2 Aftaler, kontrakter m.m.
Områdechefen er ansvarlig for, at Movias aftaler, 
kontrakter og andre regnskabsrelevante dokumenter 
indenfor eget område, opbevares elektronisk i Movias 
dokument- og fakturahåndteringssystemer.

Opdatering af hvordan opbevaringen 
skal foregå.

7.3 Fortegnelser
Den administrerende direktør har overfor bestyrelsen 
det overordnede ansvar for, at der fastsættes 
nødvendige regler for registrering og kontrol af 
lagerbeholdninger, maskiner, inventar mv.

Områdechefen udarbejder retningslinjer for så vidt 
angår eget ansvarsområde.

Områdechefen er ansvarlig for at sikre registrering 
af alle væsentlige aktiver således, at Movia i tilfælde 
af brand, tyveri, hærværk og lignende er i stand til at 
præstere den fornødne dokumentation i forhold til 
forsikringsselskaber.

7.3 Fortegnelser
Den administrerende direktør har overfor 
bestyrelsen det overordnede ansvar for, at der 
fastsættes nødvendige regler for registrering og 
kontrol af lagerbeholdninger og væsentlige aktiver 
såsom bygninger, biler, hardware, immaterielle 
anlægsaktiver og aktiebeholdning.

De relevante områdechefer udarbejder retningslinjer 
for så vidt angår eget ansvarsområde.

Områdechefen er yderligere ansvarlig for at sikre 
registrering af alle væsentlige aktiver, således at Movia 
i tilfælde af brand, tyveri, hærværk og lignende er i 
stand til at præstere den fornødne dokumentation i 
forhold til forsikringsselskaber.

Præcisering af hvad der er Movias 
væsentlige aktiver.

Bygninger henviser til de 17 
chaufførfacilliter, som Movia ejer, 
mens aktiebeholdningen er Movias 
ejerandel af selskaberne Rejsekort 
A/S, Rejseplanen A/S, Lokaltog A/S 
og DOT I/S.

7.5 Opbevaring og kassation af Movias arkivalier
Forretningschefen for ressource- og driftscenteret skal 
sikre, at elektroniske arkivalier, bilag, kontoudskrifter 
mv. opbevares på en 
hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

7.5 Opbevaring og kassation af Movias arkivalier
Ressourcedirektøren skal sikre, at elektroniske 
arkivalier, bilag, kontoudskrifter mv. opbevares på en 
hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

Opdatering af titlen for ansvarlig 
person i Movia.
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Opbevaring skal mindst ske i det antal år, der 
kræves i lovgivningen.

Opbevaring skal mindst ske i det antal år, der kræves 
i lovgivningen.
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Bilag 1 - Revisionsregulativ

Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger

7. Revision af forretningsgange etc.
Revisionen foretager regelmæssigt en kritisk 
gennemgang af Movias regnskabsføring og de 
etablerede forretningsgange og 
kontrolforanstaltninger og efterprøver, om disse er 
betryggende.
Det påses endvidere, at indtægter, der tilkommer 
Movia, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt 
uden hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt 
og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, 
forsynet med forskriftsmæssige 
godkendelsespåtegninger.

7. Revision af forretningsgange etc.
Revisionen foretager regelmæssigt en kritisk 
gennemgang af Movias regnskabsføring og de 
etablerede forretningsgange og 
kontrolforanstaltninger og efterprøver, om disse er 
betryggende.
Det påses endvidere, at indtægter, der tilkommer 
Movia, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt 
uden hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt 
og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, 
forsynet med korrekte anvisninger.

Sproglig korrektion

8. Aktiver og passiver
Revisionen påser, at Movia har en tilstrækkelig 
kontrol med de opførte aktiver og passiver i den 
finansielle status. Revisionen reviderer at 
Tilsvarende påses for øvrige aktiver mv. såsom 
faste ejendomme, lagerbeholdninger, maskiner, 
inventar og andet driftsmateriel samt for kautions- 
og garantiforpligtelser m.v.
…..

8. Aktiver og passiver
Revisionen påser, at Movia har en tilstrækkelig 
kontrol med de opførte aktiver og passiver i den 
finansielle status. Revisionen reviderer, at tilsvarende 
påses for ikke-opførte aktiver mv. såsom faste 
ejendomme, lagerbeholdninger, maskiner, inventar 
og andet driftsmateriel samt for kautions- og 
garantiforpligtelser m.v.
…..

Sproglig korrektion

11. Udvidelse af revisionen
Revisionen har pligt til at udvide revisionen ud 
over det, der er anvist i dette regulativ, såfremt 
revisionen bliver opmærksom på forhold, der bør 
undersøges nærmere. Ved udvidelser af 

11. Udvidelse af revisionen
Revisionen har pligt til at udvide revisionen ud 
over det, der er anvist i dette regulativ, såfremt 
revisionen bliver opmærksom på forhold, der bør 
undersøges nærmere. Ved udvidelser af 

Sproglig korrektion og tilpasning til 
revisionskontrakten for 2018 – 2021, jf. 
kontrakt med EY indgået marts 2018.
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Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger

revisionsarbejdet aftales omfanget og finansieringen 
heraf med Movia.
Movia kan i øvrigt aftale med revisionen om at 
udføre andre opgaver og undersøgelser af 
revisionsmæssig, regnskabsmæssig eller 
driftsøkonomisk art samt særlige 
forvaltningsrevisionsanalyser, end foreskrevet i 
dette regulativ.

revisionsarbejdet aftales omfanget og finansieringen 
heraf med Movia, da revisionsaftalen kun omhandler 
den lovpligtige revision af Movia. 
Movia kan i øvrigt indgå aftale med revisionen om at 
udføre andre opgaver og undersøgelser af 
revisionsmæssig, regnskabsmæssig eller 
driftsøkonomisk art samt særlige 
forvaltningsrevisionsanalyser, end foreskrevet i dette 
regulativ.

14. Rapportering til Movia
Revisionen afgiver hvert år et protokollat til 
bestyrelsen om revisionen af årsregnskabet.
…..
I revisionsprotokollatet redegøres for den udførte 
revision samt for forhold, der har givet anledning til 
bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen 
har fundet anledning til at fremdrage.
…..
Ved udvidelse af rapporteringen aftales omfang og 
finansiering nærmere med Movia

14. Rapportering til Movia
Revisionen afgiver hvert år et protokollat til 
bestyrelsen om revisionen af årsregnskabet.
…..
I revisionsprotokollatet redegøres for den udførte 
revision samt for forhold, der har givet anledning til 
bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen 
har fundet anledning til at fremhæve.
…..
Ved udvidelse af rapporteringen aftales omfang og 
finansiering heraf med Movia.

Sproglig korrektion
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Bilag 2 – Afskrivning af uerholdelige fordringer

Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger

1. Indledning
Trafikselskabet Movia er en offentlig virksomhed og 
er jf. lov om Trafikselskaber omfattet af § 60 i Lov 
om kommunernes styrelse. Det indebærer, at de 
almindelige kommunale styrelsesregler gælder for 
Movia, herunder Indenrigsministeriets generelle 
regler nærmere specificeret i Budget- og 
regnskabssystem for Kommuner.

Dette bilag er udarbejdet i henhold til afsnit 6.5 i 
Regnskabsregulativet for Movia og indeholder 
retningslinjer for afskrivning af uerholdelige poster, 
tab på kunder mm.

1. Indledning
Trafikselskabet Movia er en offentlig virksomhed og 
er jf. lov om Trafikselskaber omfattet af § 60 i Lov 
om kommunernes styrelse. Det indebærer, at de 
almindelige kommunale styrelsesregler gælder for 
Movia, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriets 
generelle regler nærmere specificeret i Budget- og 
regnskabssystem for Kommuner.

Dette bilag er udarbejdet i henhold til afsnit 5.5 i 
Regnskabsregulativet for Movia og indeholder 
retningslinjer for afskrivning af uerholdelige poster, 
tab på fordringer mm.

Sproglig korrektion, rettelse af 
henvisning og ministeriums benævnelse

2. Definition
I dette bilag er afskrivning af uerholdelige poster 
defineret som driftsbogføring af:

• Uerholdelige tilgodehavender og tab på 
kunder

• Differencer (plus / minus) opstået på likvide 
konti

2. Definition
I dette bilag er afskrivning af uerholdelige fordringer 
defineret som driftsbogføring af:

• Uerholdelige tilgodehavender og tab på 
kunder

• Differencer (plus / minus) opstået på likvide 
konti

Sproglig korrektion
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• Uanbringelige gældsposter (f.eks. 
manglende mulighed for at udbetale til 
bankkonto/Nemkonto)

• For meget udbetalt løn / pension, modtaget i 
god tro.

• Uanbringelige gældsposter (f.eks. 
manglende mulighed for at udbetale til 
bankkonto/Nemkonto)

• For meget udbetalt løn / pension, modtaget i 
god tro.

3. Styring
Der skal i hver afskrivningssag foretages en nøje 
sagsopfølgning, hvorunder posten efter de 
gældende forretningsgange granskes, inden 
afskrivning kan foretages.

Ingen tilgodehavender kan afskrives, før en 
vurdering af retslig incasso er foretaget.

Tilgodehavender hvor det økonomisk ikke er 
hensigtsmæssigt at fortsætte retslig inkasso, 
afskrives når der er foretaget en vurdering af den 
konkrete sag.

Selv efter afskrivning er foretaget, skal 
afdelingerne være opmærksomme på, om 
væsentlige debitorers betalingsevne genopstår, 
således at fornyet inddrivelsesforretning kan 
iværksættes.

3. Styring
Der skal i hver afskrivningssag foretages en nøje 
sagsopfølgning, inden afskrivning kan foretages.

Ingen tilgodehavender kan afskrives, før en 
vurdering af retslig inkasso er foretaget.

Tilgodehavender, hvor det økonomisk ikke er 
hensigtsmæssigt at fortsætte retslig inkasso, 
afskrives, når der er foretaget en vurdering af den 
konkrete sag.

Selv efter afskrivning er foretaget, skal 
Økonomichefen være opmærksom på, om 
væsentlige debitorers betalingsevne genopstår, 
således at fornyet inddrivelsesforretning kan 
iværksættes, herunder eventuelt iværksætte 
samarbejde med relevant offentlig myndighed som fx 
gældsstyrelsen eller SKAT.

Samtlige afskrivningsbilag skal være 
veldokumenterede.

Sproglig tilpasning.

Ændring af reglerne for afskrivninger 
over 20.000 kr. Dette gøres for at 
forenkle processen i administration i 
forhold til processen for afskrivninger og 
opfølgning hen over året. 
Afskrivningsperioden er tilpasset, så 
den stemmer overens med 
årsregnskabet. Ingen afskrivningssager 
de sidste 4 år, dog vil der komme en 
sag i 2018, som følge af konkurs hos et 
kortsalgssted.
 

Formalisering af regler for afskrivninger 
af for meget udbetalt løn/pension, så de 
stemmer overens med praksis. Movia 
afskrev i årene 2008 – 2010 lønmidler 
for 731 t.kr. i forbindelse med 
overdragelse af 
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Samtlige afskrivningsbilag skal være 
veldokumenterede.

Administrationen bemyndiges til at foretage 
afskrivning, når den enkelte afskrivning er under 
20.000 kr.

Administrationen bemyndiges til at foretage 
afskrivning i beløbsintervallet 20.000 kr.-50.000 
kr., idet der vil blive orienteret om disse 
afskrivninger i årsrapporten.

Afskrivninger over 50.000 kr. indstilles af 
administrationen til bestyrelsens godkendelse.

Forgæves forsøgt udbetalte beløb fra banken, 
tilbageføres efter 3 måneder. Dog skal beløb over 
1.000 kr. på ny søges anbragt hos kreditor før 
eventuel tilbageføring.

Administrationen bemyndiges til at foretage 
afskrivning, når den enkelte afskrivning er under 
20.000 kr.

Administrationen bemyndiges til at foretage 
afskrivning over 20.000 kr., og Bestyrelsen vil blive 
orienteret om disse afskrivninger i årsrapporten.

I enkeltstående sager, hvor beløbsgrænsen er 
over 50.000 kr. eller særlige exceptionelle sager, 
vil sagerne løbende blive forelagt bestyrelsen til 
godkendelse.

Forgæves forsøgt udbetalte beløb fra banken 
tilbageføres efter 3 måneder.

For meget udbetalt løn/pension, der er modtaget i 
god tro, vil blive afskrevet efter en konkret 
vurdering af den enkelte sag, hvor det 
tidsmæssige perspektiv og beløbets størrelse vil 
spille ind på vurderingen.

lønbehandlingsprocessen til KMD samt 
2 mindre beløb i 2013 og 2014.

4. Administration
Afskrivning af uerholdelige poster og 
kassedifferencer under 20.000 kr. udgiftsføres 

4. Administration
Afskrivning af uerholdelige poster og 
kassedifferencer under 20.000 kr. udgiftsføres 

Tilpasning af administrationsreglerne for 
afskrivningerne i forhold til den ændrede 
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løbende.

Afskrivning af uerholdelige poster og 
kassedifferencer i intervallet 20.000 kr. – 50.000 kr. 
konteres løbende på konto for hensættelser til tab. 
Ved årets udgang udarbejder økonomiafdelingen et 
dokument til den administrerende direktør, hvori 
årets afskrivninger forklares. De enkelte afdelinger 
bidrager med information til dette dokument. Disse 
informationer indgår i årsrapporten.

Afskrivning af uerholdelige poster og 
kassedifferencer over 50.000 konteres løbende på 
konto for hensættelser til tab.

I forbindelse med bestyrelsesmøde i 4. kvartal, 
udarbejder økonomiafdelingen en afskrivningssag til 
bestyrelsen hvori alle afskrivninger over 50.000 
forklares. Efter godkendelse indregner 
økonomiafdelingen bestyrelsens beslutning i 
årsrapporten. Der afskrives fra 1. oktober – 30. 
september (første gang i 2015 fra 1. november 2014 
– 30. september 2015).

løbende.

Afskrivning af uerholdelige poster og kassedifferencer 
over 20.000 kr. udgiftsføres ligeledes løbende. Ved 
årets udgang udarbejder økonomiafdelingen et 
dokument til den administrerende direktør, hvori årets 
afskrivninger forklares. De enkelte områder bidrager 
med information til dette dokument. Disse 
informationer indgår i årsrapporten og evt. 
afskrivninger over 50.000 kr. eller af særlig 
exceptionel karakter vil fremgå.

praksis beskrevet ovenfor under punkt 
3. Styring.
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Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger

Formål med centraliseret indkøb
Formålet med centraliseret indkøb er at optimere 
pris, kvalitet, service og leverandørvalg ved indkøb 
af varer og tjenesteydelser. Indkøbsfunktionen er 
ansvarlig for at koordinere og indhente tilbud ved 
indkøb af varer og tjenesteydelser.

1. Indledning
Formålet med Movias retningslinjer for indkøb er at 
optimere pris, kvalitet, service og leverandørvalg ved 
indkøb af varer og tjenesteydelser, sikre den 
fornødne konkurrenceudsættelse og at Movias 
indkøb af varer og tjenesteydelser foretages på 
saglige vilkår.

Forenkling af afsnittet

Hovedregler for køb

• Køb kan kun foretages, når det er godkendt 
af budgetejer (Direktør/Områdechef)

• Underskrivelse af kontrakter skal ske i 
henhold til gældende regler

• Eksterne og interne udbudsregler 
overholdes.

1.1 Hovedregler for indkøb
Følgende hovedregler gælder for indkøb af varer 
eller tjenesteydelser i Movia:

• Indkøb kan alene foretages, når indkøbet er 
godkendt af en dispositionsansvarlig, jf. 
afsnit 4.1 i Regnskabsregulativet.

• Kontrakter kan alene underskrives af 
tegningsberettigede i henhold til gældende 
regler for tegningsbeføjelser jf. afsnit 2.4.

• Eksterne og interne udbudsregler 
overholdes.

Nummerering og præcisering af 
reglerne for indkøb og henvisning til 
Regnskabsregulativet.

1.2 SKI
Movia er medlem af Statens og Kommunernes 
Indkøbsservice A/S (SKI). Denne organisation 

Afsnit flyttet frem i bilaget
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forhandler rabatter hos alle typer af leverandører og 
informerer direkte om disse rabatter til deres 
medlemmer. Movia kan generelt med fordel benytte 
SKIs aftaler, men er ikke tvunget til at anvende dem. 
Movia kan også benytte SKI aftaler for at afløfte EU 
udbud.

1.3 EU-udbud
EU-direktiv nr. 2014/25 angiver en tærskelværdi for, 
hvornår indkøb af varer og tjenesteydelser skal i EU-
udbud. I henhold hertil skal Movia anvende EU-udbud 
til indkøb af varer eller tjenesteydelser, hvis en 
kontrakt inden for en fireårig periode overstiger 
tærskelværdien.

Afsnittet flyttet frem i bilaget

CSR
Movia har besluttet en CSR politik, som skal 
overholdes, når Movia køber ind. Movias CSR politik 
tager udgangspunkt i principperne i FNs Global 
Compact. Global Compact bygger på principper, 
som er baseret på internationalt vedtagne 
konventioner om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og 
korruptionsbekæmpelse. Leverandøren skal 

1.4 CSR
Movias CSR politik gælder også Movias indkøb af 
varer og tjenesteydelser. Movias CSR politik tager 
udgangspunkt i principperne i FNs Global Compact.

CSR politikken skal indarbejdes og udspecificeres i 
leverandørkontrakterne, og leverandører skal skrive 
under på, at Movias CSR politik overholdes.

Sproglig tilpasning.
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desuden leve op til ILO konventionen nr. 94.

I Movias CSR politik fremgår det derover, at der til 
være tilfælde, hvor en leverandør ikke kan overholde 
rammerne i Movias CSR-politik på grund af 
leverandørens manglende dokumentation i egen 
leverandørkæde. Det vil i disse tilfælde være 
acceptabelt at handle med leverandøren, så længe 
leverandøren garanterer, at alle gældende nationale 
love og aftaler til enhver tid overholdes.

1.5 Grønt indkøb
Miljøet skal indgå sammen med økonomi og kvalitet 
ved indkøb i Movia. Movia skal købe grønt ind:

• Når de miljøvenlige varer har ligeså høj kvalitet 
og ikke er dyrere end andre varer.

• Hvis det besluttes, at de mest miljøvenlige 
produkter foretrækkes inden for en 
produktgruppe, selv om de er dyrere.

Hensynet til miljøet vil normalt medføre, at der bør 
vælges produkter, som er godkendt i henhold til en af 
de officielle miljømærkeordninger.

Afsnit flyttet frem i bilaget.
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1.6 Indkøb af trafik (busser, tog og flextrafik)

Movias indkøb af trafik gennemføres som 
udgangspunkt efter de procedurer, der er beskrevet i 
direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 
(forsyningsvirksomhedsdirektivet), som 
implementeret ved BEK. Nr. 1624 af 15. december 
2015.

Dog indkøbes togtrafikken via forhandlede kontrakter, 
der er tildelt uden forudgående udbud med hjemmel i 
EU Forordning 2016/2338 (PSO-Forordningen). 
Desuden foretages udbud af kørsel under ordningen 
”Flex Rute” efter udbudsloven, da Flex Rute 
udelukkende omfatter visiteret kørsel, der ikke udgør 
betjening af offentligheden i 
Forsyningsvirksomhedsdirektivets forstand.

Movia gennemfører desuden supplerende indkøb
af ekstrakørsel og arrangementskørsel via
tilbudsindhentning hos Movias operatører.

Nyt afsnit med reglerne for indkøb af 
trafik for bus, tog og flextrafik.

Køb i henhold til eksisterende aftale
Såfremt indkøb ikke afviger fra betingelser i 
eksisterende aftaler, hvad angår priser, 
produktspecifikationer, leverings- og 
betalingsbetingelser mv. kan indkøbet foretages, 
når det er godkendt af budgetejer.

2. Forretningsgange for indkøb 

2.1 Indkøb i henhold til eksisterende aftale
Såfremt et indkøb af varer eller tjenesteydelser ikke 
afviger fra betingelser i eksisterende aftaler i relation 
til pris, produktspecifikationer, leverings- og 
betalingsbetingelser mv. kan indkøbet foretages, når 

Ny overskrift og nummerering samt 
sproglig korrektioner.
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det er godkendt af den dispositionsansvarlige, jf. pkt. 
4.1.

Køb uden eller udover eksisterende aftale
Køb under DKK 250.000 inkl. moms:

Køb kan foretages hos valgfri leverandør, under 
forudsætning af:

• Handlen er i overensstemmelse med Movias 
standard betalings- og faktureringsbetingelser. 
Områderne kan selv konkurrenceudsætte 
indkøb af varer og tjenester.

• Områderne kan anmode indkøbsfunktionen 
om bistand med indhentning af tilbud

Køb over DKK 250.000 inkl. moms:

Køb over DKK 250.000 inkl. moms, som ikke er 
dækket af gældende aftaler eller afviger herfra skal 
altid konkurrenceudsættes ved indhentning af tilbud 
fra minimum 3 leverandører og overholde gældende 
regler for offentlige indkøb af varer og tjenester.

• Indkøbsfunktionen kontaktes altid inden der 
tages kontakt til leverandøren

• Indkøbsfunktionens involveringsgrad i det 
enkelte indkøbsprojekt vil variere efter aftale

2.2 Indkøb uden eller udover eksisterende aftale
Indkøb under DKK 250.000 inkl. moms kan foretages 
hos valgfri leverandør, under forudsætning af, at 
handlen er i overensstemmelse med Movias standard 
betalings- og faktureringsbetingelser. Et indkøb under 
DKK 250.000 inkl. moms kan konkurrenceudsættes 
ved indhentning af tilbud fra 2 -3 leverandører, eller 
der kan indgås kontrakt med en foretrukken 
leverandør.

Indkøb over DKK 250.000 inkl. moms, som ikke er 
dækket af gældende aftaler eller afviger herfra skal 
altid konkurrenceudsættes ved indhentning af tilbud 
fra minimum 3 leverandører og overholde gældende 
regler for offentlige indkøb af varer og tjenester.

Følgende regler skal altid iagttages ved indkøb over 
DKK 250.000 inkl. moms:

• Movias indkøbsfunktion skal altid kontaktes, 
inden der tages kontakt til leverandøren

• Efterfølgende bistand fra indkøbsfunktionen i det 
enkelte indkøbsprojekt aftales med den 
dispositionsansvarlige

• Indkøbsrekvisition for forhåndsgodkendelse af 

Sproglige korrektioner, tydeliggørelse af 
hvem der godkender et indkøb, samt 
hvordan dispensation fra regler kan 
gives.
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• Udfyld en indkøbsrekvisition for 
forhåndsgodkendelse af køb hos 
budgetansvarlig områdechef

Den administrerende direktør kan, hvor særlige 
omstændigheder tilsiger det, dispensere for 
ovennævnte regler.

indkøb skal udfyldes og underskrives af den 
dispositionsansvarlige og mailes til 
indkøbsfunktionen.

En områdechef kan, hvor særlige omstændigheder 
tilsiger det, dispensere fra kravet om 
konkurrenceudsættelse. Dispensation kan alene 
gives i særlige tilfælde, f.eks. hvis der kun findes én 
relevant leverandør på markedet, hvis tidspres tilsiger 
indgåelse af hurtig aftale og yderligere 
indkøbsudsættelse vil være i strid med Movias 
økonomiske eller forretningsmæssige interesser, 
herunder tilsidesættelse af væsentlige hensyn i 
forhold til vigtige samarbejdspartnere. Den 
dispenserende område-chef skal i disse særlige 
tilfælde begrunde behovet for dispensation ved at 
udfylde dispensationsfeltet på indkøbsrekvisitionen. 
Det er tilsvarende områdechefens ansvar skriftligt at 
informere Movias indkøbsfunktion om dispensationen 
og begrundelsen herfor. Indkøbsfunktionen følger op 
på dispensationer årligt.

2.3. Kontrakter
Indkøbsfunktionen skal altid underrettes skriftligt om 
tiltag i forbindelse med:

• Indgåelse af nye kontrakter over DKK 
250.000 kr. inkl. moms.

Afsnit flyttet frem i bilaget og sproglig 
korrektioner.
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• Forlængelse af eksisterende kontrakter

• Opsigelse af kontrakter

Det er områdechefens ansvar at alle kontrakter 
journaliseres korrekt, jf. Regnskabsregulativets afsnit 
7.2.

2.4 Beløbsgrænser
Tegningsbeføjelserne ved indgåelse af en kontrakt 
følger stilling og den årlige kontraktsum. Den årlige 
kontraktsum udregnes som den månedlige ydelse 
gange 12 måneder. Kontraktsummen udregnes i DKK 
og er inkl. moms. Beløbsgrænser i forhold til årlig 
kontraktsum pr. kontrakt er:

- Administrerende Direktør: Ingen grænse
- Direktører: 5,0 mio. kr.
- Områdechefer: 1,0 mio. kr.
- Indkøber: 1,0 mio. kr.

Nyt afsnit, der specificeres 
tegningsgrænserne.

Igangsættelse af udbud
Det er Indkøbsfunktionen, der i samarbejde med 
projektgruppen, identificerer områder, hvor det 
samlede indkøb overstiger tærskelværdierne. Hvis 
der ikke kan anvendes eksisterende 
rammekontrakter, skal udbuddet igangsættes.

Gennemførelse af udbuddet skal ske i samarbejde 
mellem Indkøb, den relevante projektgruppe og 

3. Ansvar for igangsættelse af EU udbud
Det er Indkøbsfunktionens ansvar, i samarbejde med 
den pågældende områdechef, at identificere behov 
for indkøb af varer eller tjenesteydelser, hvor det 
samlede indkøb overstiger EUs tærskelværdier.

Gennemførelse af EU-udbud skal ske i samarbejde 
mellem Indkøbsfunktionen, den relevante 
projektgruppe og Movias jurister. Indkøbsfunktionen 

Sproglig korrektion og nummerering af 
afsnittet
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Movias jurister. Indkøbsfunktionen skal som 
udgangspunkt altid underrettes om tiltag vedr. 
udbud. Undtaget er buskørsel under kontrakter.

er ikke ansvarlig i forbindelse med indgåelse af 
kontrakter indenfor ruteudbud og Flextrafik.

3.1 Valg af leverandør
Leverandører vælges ud fra det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud men ikke nødvendigvis laveste 
pris. Andre kriterier som kvalitet, levering og miljø 
kan indgå i evalueringen. Indkøbsfunktionen og 
projektgruppen definerer i samarbejde disse kriterier.

3.1 Valg af leverandør
Leverandører vælges ud fra det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud, men ikke nødvendigvis laveste 
pris. Andre kriterier som kvalitet, levering og miljø kan 
indgå i evalueringen. Indkøbsfunktionen og den 
ansvarlige områdechef definerer i samarbejde disse 
kriterier.

Sproglig korrektion

4.1 Ordreafgivelse - bestilling af varer og ydelser
Afgivelse af ordrer skal ske i overensstemmelse 
med Movias indkøbspolitik, og skal som 
udgangspunkt være dokumenteret skriftligt. Det er 
et krav, at alle ordrer over 15.000 kr. inkl. moms er 
dokumenteret skriftligt med en e-mail, ordreseddel 
eller lign. Denne skriftlighed har til formål at sikre 
klarhed hos køber 
og sælger om ordrens indhold.

Budgetejer eller den, til hvem indkøbsbemyndigelse 
i henhold til skriftlig 
fuldmagt er givet, skal påse at:

a. Der er et behov for pågældende 
ydelse/vare

4.1 Ordreafgivelse - bestilling af varer og ydelser
Afgivelse af ordrer skal ske i overensstemmelse med 
Movias indkøbspolitik, og skal som udgangspunkt 
være dokumenteret skriftligt. Det er et krav, at alle 
ordrer over 15.000 kr. inkl. moms er dokumenteret 
skriftligt med en e-mail, ordreseddel mv. Kravet om 
skriftlighed har til formål at sikre klarhed hos køber og 
sælger om ordrens indhold.

Områdechefen eller den, til hvem 
dispositionsbeføjelsen i henhold til skriftlig fuldmagt 
er givet, skal påse at:

a. Der er et behov for pågældende 
ydelse/vare

b. Der er budgetmæssig dækning forud for 

Præcisering af hvilken beføjelse punktet 
omhandler
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b. Der er budgetmæssig dækning forud for 
afgivelse af bestilling

c. Ordre/bestilling sker i henhold til 
gældende indkøbspolitik/praksis

afgivelse af bestilling

c. Ordre/bestilling sker i henhold til 
gældende indkøbspolitik/praksis

4.3 Godkendelse
Budgetejer – eller den, til hvem 
indkøbsbemyndigelsen er delegeret – skal sikre,
at

a. Den gældende indkøbspolitik 
overholdes

b. Kontrol af pris, antal og kvalitet er 
gennemført

Godkendelse foretages af en anden person end 
varemodtager og som hovedregel på et højere 
organisationsniveau end modtagelse. Centerchefer 
kan godkende leverancer på samme organisatoriske 
niveau. Den administrerende direktør kan 
dispensere fra ovenstående.

Godkendelse sker via Movias elektroniske 
faktureringssystem i henhold til 
attestationsbemyndigelsen.

4.3 Godkendelse
Områdechefen eller den, til hvem 
anvisningsbeføjelsen er delegeret, skal sikre, at

a. Den gældende indkøbspolitik er 
overholdet

b. Kontrol af pris, antal og kvalitet er 
gennemført

Godkendelse foretages af en anden person end den, 
der modtager varen, og som hovedregel på et højere 
organisationsniveau. Direktører kan godkende 
leverancer på samme organisatoriske niveau. Den 
administrerende direktør kan dispensere fra 
ovenstående.

Godkendelse sker via Movias elektroniske 
faktureringssystem i henhold til 
anvisningsbeføjelserne.

Præcisering af hvilken beføjelse punktet 
omhandler og hvilke regler, der gælder 
for direktører.
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4.4 Implementering
Det påhviler de enkelte områdechefer at sikre, at 
ovennævnte regler er udmøntet i eget område.

4.4 Implementering
Det påhviler de enkelte områdechefer at sikre 
opbevaring af kontrakten i kontraktperioden og at 
følge op på den aftalte leverance, jf. 
Regnskabsregulativets afsnit 7.3.

Præcisering af områdechefers ansvar i 
henhold til opbevaring og opfølgning på 
kontrakter.

Betaling
Betaling af fakturaer skal ske i overensstemmelse 
med de gældende regler.

1. Ved afgivelse af bestilling skal oplyses EAN-
nummer, navn og afdeling.

2. Leverandøren skal fremsende fakturaen til 
Movia som elektronisk fakturering, påført 
afdeling og navn på bestiller.

3. Betalingsfristen for Movia er som hovedregel 
30 dage netto.

5. Betaling
Betaling af fakturaer skal ske i overensstemmelse 
med de gældende regler.

1. Ved afgivelse af bestilling skal oplyses EAN-
nummer, bestiller navn og område.

2. Leverandøren skal fremsende fakturaen til 
Movia som elektronisk fakturering via EAN-
nummer, påført område og navn på bestiller.

3. Betalingsfristen for Movia er som hovedregel 
30 dage netto.

Sproglig korrektion og præcisering.

6. Fortrolighed
Movia prioriterer at have et forhold til sine 
leverandører, der er præget af gensidig tillid og 
respekt.

I henhold til bestemmelser fra Social- og 
Indenrigsministeriet er der, efter lov om offentlighed 
i forvaltningen aktindsigt om kommunale 

6. Fortrolighed
Movia prioriterer at have et forhold til sine 
leverandører, der er præget af gensidig tillid og 
respekt.

I henhold til bestemmelser efter primært lov om 
offentlighed i forvaltningen er der aktindsigt om 
kommunale myndigheders indkøbsaftaler. Dette 

Sproglig korrektion
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myndigheders indkøbsaftaler. Dette betyder, at alle 
indkøbsaftaler er offentligt tilgængelige.

betyder, at alle indkøbsaftaler er offentligt 
tilgængelige.
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07 Godkendelse af afskrivning af fordringer - Årsregnskab 2018

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

• Bestyrelsen godkender afskrivning af en uerholdelig fordring på 56.802 kr.
• Bestyrelsen tager til efterretning, at én uerholdelig fordring på 33.000 kr. er afskrevet

 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

I henhold til Movias regnskabsregulativ skal administrationen fremlægge indstilling om afskrivning af 
enkeltsager på over 50.000 kr. til bestyrelsens godkendelse. Afskrivninger i beløbsintervallet 20.000 
kr. – 50.000 kr. skal forelægges bestyrelsen til orientering.

Der har i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 været to sager, som i henhold til ovenstå-
ende skal forelægges bestyrelsen. I perioden 2014 til 1. oktober 2017 har der ikke været afskrivnings-
sager over 50.000 kr.

Sag over 50.000 kr. til godkendelse
Movias kortsalgssted ”Spar Brønshøj” gik konkurs i august 2018 med et skyldigt beløb til Movia på 
56.802 kr. for salg i perioden 19. juni – 2. juli 2018. Advokat Anders Hoffmann fra advokatfirmaet Skau 
Reipurth Partnere er udpeget kurator i konkursboet. Første redegørelse fra advokaten over aktiver og 
passiver er modtaget, og næste redegørelse forventes i starten af 2019. På nuværende tidspunkt er 
der ikke noget, der indikerer, at Movia vil modtage dividende i denne sag.

Sag i intervallet 20.000 kr. – 50.000 kr. til efterretning
Movias kortsalgssted ”Spar Rødby” gik konkurs i februar 2018 med et skyldigt beløb til Movia på 
33.000 kr. Beløbet dækker salg af rejsehjemmel i perioden 2. januar – 26. januar 2018. Advokat Sune 
Bækgaard Sørensen, Spektrum Advokater, er udpeget kurator i konkursboet. Første redegørelse fra 
advokaten over aktiver og passiver er modtaget, og næste redegørelse forventes i december 2018. På 
nuværende tidspunkt er der ikke noget, der indikerer, at Movia vil modtage dividende i denne sag.

Tiltag for at undgå tab på debitorer
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For at styrke sikkerheden for at undgå tab på debitorer har administrationen i løbet af 2018 indført føl-
gende nye tiltag:

• Ved manglende rettidig betaling til Movia fra salgsstedet, spærres salgsstedet straks for salg 
af rejsehjemmel, og der kan tidligst genåbnes for salg, når indbetaling har fundet sted.

• Ændret krav til fremtidige salgssteder om bankgaranti på minimum DKK 10.000 uanset om-
sætningens størrelse.

• En gang om året evaluerer Movias administration samarbejdet i forhold til det enkelte salgs-
sted, herunder gennemgang af samtlige bankgarantier.

Ved udfasning af pap-pendlerkort i januar 2019 vil omsætningen hos Movias salgssteder falde og der-
med også den finansielle risiko.

 
 

 

 
 

 
 

Økonomi:
Afskrivningen af de to uerholdelige fordringer vil påvirke Movias regnskab med 89.802 kr.

 
Åbent/lukket punkt:
Åbent punkt

 
Kommunikation:
Ingen særskilt kommunikation
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08 Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne

 

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. De trykte oplysninger om afgangstider på stoppestederne erstattes i forbindelse med 
køreplanskiftet til december 2018 af grundlæggende oplysninger om, hvordan passagererne 
henter information om næste bus ved brug af mobiltelefonen via SMS, opslag på DOT eller 
Rejseplanen.

2. De trykte opslag ved stoppestederne med visning af kort med takstzoner og oversigtskort i 
læskærme fjernes.

3. På stoppesteder, hvor der efter test ved forskellige teleudbydere ikke vurderes at være 
tilstrækkelig mobildækning, vil der fortsat være trykt information.

 
 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 6. september 2018 drøftedes et oplæg til udfasning af den analoge 
køreplansinformation og zonevisning på stoppestederne på hele Sjælland. Der henvises til 
dagsordenen for dette bestyrelsesmøde punkt 8. Bestyrelsen lægger vægt på digitalisering af 
trafikinformation, men på seneste bestyrelsesmøde var bestyrelsen bekymret for, om der kan 
dokumenteres tilstrækkelig mobildækning ved alle stoppesteder til at hente informationen digitalt.

Administrationen vurderer, at der er tilstrækkelig kvalitet i mobildækningen til, at passagererne kan 
hente trafikinformation på stoppestederne digitalt ved brug af f.eks. SMS i hele det sjællandske 
område. Vurderingen baseres på Energistyrelsens kort over mobildækning i Danmark, samt 
erfaringerne fra passagerernes køb af mobilbilletter ved stoppestederne.

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet 6. september har administrationen analyseret 
realtidsdata fra Movias busser på hele Sjælland og identificeret 48 stoppesteder ud af 14.500, hvor 
der kan være tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkeligt mobilsignal.

Der er på disse 48 stoppesteder iværksat en test af adgangen til at modtage digital trafikinformation.
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Der testes for brug af SMS-servicen 1250 fra stoppestedet, mulighed for at foretage mobilopkald, samt 
mulighed for at tilgå DOTs hjemmeside samt rejseplanen.dk gennem tre forskellige teleudbydere.

Testen pågår op til bestyrelsesmødet 31. oktober. Hvis testen viser, at der er stoppesteder uden 
tilstrækkeligt mobilsignal til at sende og modtage SMS, foreslår administrationen, at den trykte 
køreplansinformation opretholdes på de pågældende stoppesteder. Forventningen er, at et begrænset 
antal stoppesteder med analog trafikinformation ikke vil påvirke det samlede rationaliseringspotentiale 
ved udfasning af analog information.

Som det fremgår af figuren nedenfor, viser analysen, at præcisionsgraden ved den digitale 
trafikinformation, og dermed kvaliteten af den information der gives til kunderne, er væsentligt højere 
digitalt end analogt. Kvaliteten stiger, jo tættere man kommer den faktisk afgangstid.

 

 

Figur 1: Andel af præcise afgangstider
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Administrationen vurderer hertil, at det er vigtigt for passagerernes forventningsdannelse, at Movia i 
DOT arbejder for ensartethed i trafikinformationen. Movias administration vil på den baggrund derfor 
ikke anbefale en løsning, hvor kommuner kan tilkøbe analog trafikinformation på stoppesteder. Dette 
skal endvidere ses i forhold til, at det allerede i dag er muligt for kommunerne at tilkøbe en stærk 
digital løsning i form af stoppestedsudstyr med Count-Down moduler gennem udnyttelse af den 
tværkommunale rammeaftale med VEKSØ, som Movia indgik i april i år.
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Udfasning af trykt køreplansinformation vil betyde nye vaner for kunderne. Og det vil medføre 
reaktioner fra kunderne, men erfaringen fra lignende sager, for eksempel udfasningen af trykte 
køreplaner i busserne i 2014, er, at reaktionerne er begrænsede i forhold til antallet af rejser, og at de 
hurtigt falder.

Det er forventningen, at særligt Forbrugerrådet vil udtrykke kritik af beslutningen om at udfase den 
analoge trafikinformation. Passagerpulsen ønsker både digitale og analoge løsninger. Forbrugerrådets 
position vil være, at ældre borgere ikke har en smartphone og derfor ikke vil have adgang til at få den 
digitale trafikinformation. Movias svar hertil vil være, at tal fra Danmarks Statistik viser, at 94 pct. af 
danskerne er online dagligt og heraf er 81 pct. online flere gange om dagen. Mobilen er langt den 
foretrukne enhed til internetadgang, hvor ni ud af ti internetbrugere anvender mobilen til 
internetadgang – også ifølge Danmarks Statistik. Dertil kommer, at kunderne fortsat har mulighed for 
at bestille trykte køreplaner ved henvendelse til DOT på 70 15 70 00 eller via DOTs hjemmeside. 
Ligesom man også på alle stoppesteder vil kunne finde telefonnummeret til DOTs kundeservice og der 
få information om, hvornår bussen kører i realtid.

Timing

Digitaliseringen af køreplansinformationen foreslås gennemført fra køreplanskiftet i december i år. 
Hermed kan arbejdet tilrettelægges på et tidspunkt, hvor en række stoppesteder alligevel tilses af 
Movias medarbejdere. Det giver samtidig mulighed for at bruge pladsen på stoppestedstavlerne til 
information om Nyt Bynet i de kommuner, hvor det er relevant. Det er administrationens vurdering, at 
der vil være tilstrækkelig tid forud for indførelsen af Nyt Bynet ved en udfasning nu i december. 
Besluttes udfasningen ikke nu, er det omvendt administrationens anbefaling, at udsætte udfasningen 
af den trykte køreplansinformation til 2020, da Nyt Bynet vil betyde store forandringer for de kunder, 
der rejser i hovedstadsområdet. I så fald vil Movias mulighed for at høste rationaliseringsgevinsten 
udsættes med 2 år.

Økonomi:

Digitalisering af trafikinformation på stoppesteder medfører en rationaliseringsgevinst for Movia og er 
dermed et bidrag til overholdelse af den økonomiske politiks generelle krav om besparelser på driften.

I arbejdet med implementeringen vil der være engangsudgifter til tryk af ny information, tidsforbrug ved 
udskiftning på stoppestederne, samt udgifter til informationskampagne, om hvordan man som 
passager fremover får information om køreplanen. Besparelsen fra 2019 og fremover sker fortrinsvis 
på tidsforbrug.
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Tabel 1. Forventede engangsudgifter i 2018
Udgiftstype Engangsomkostning

Tryk af nye stoppestedstavler, udskiftning og nedtagning af 
læskærmskort, zonekort og stoppestedstavler mv.

3.200.000 kr.

Informationskampagne 500.000 kr.

Total 3.700.000 kr.

 
 
Tabel 2. Forventet årlig besparelse ved fuld implementering
Udgiftstype Besparelse

Udgifter til timeforbrug, kørsel m.m. 1.250.000 kr.

Trykudgifter til stoppestedstavler, zonekort og læskærmskort    350.000 kr.

Total 1.600.000 kr.

Om den fulde besparelse kan høstes i 2019 beror på en konkret vurdering af det berørte personales 
ansættelsesforhold og opsigelsesvarsler. De årlige besparelser på trykudgifter (stoppestedstavler, 
zinekort, læskærmskort) realiseres i 2019.

 

Kommunikation og timing af implementering:

Den detaljerede kommunikationsindsats og informationskampagne over for passagerer, interessenter, 
medier og samarbejdspartnere vil være baseret på erfaringerne fra lignende kampagner.

Det bærende budskab vil være, at passagerne får bedre og mere pålidelig trafikinformation, som 
afspejler den aktuelle driftssituation, i tidssvarende informationskanaler. Tiltaget er iværksat for at 
styrke trafikinformationen i hele den sjællandske geografi, hvor kundeundersøgelser fra DOT viser, at 
passagerne generelt mener, at den kollektive transport kan gøre det bedre.

Fortsat brug af trykte afgangstider ved et mindre antal stoppesteder, hvor testen måtte vise, at der ikke 
kan opnås tilstrækkeligt mobilsignal til afsendelse og modtagelse af SMS, indarbejdes i 
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informationsindsatsen.

Informationskampagnen iværksættes fra ca. 1 måned før implementeringens start.
 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

 

Bilag:

• Indstilling fra bestyrelsesmøde 6. september 2018 ”Godkendelse af plan for forenkling af 
information ved stoppestederne”.
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09 Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. De trykte opslag ved stoppestederne forenkles, så de giver grundlæggende oplysninger om
buslinjerne og vejleder passagererne til at bruge mobiltelefonen til at få køreplansinformation,
herunder oplysninger om afgangstider, ændringer m.m.

2. De trykte opslag ved stoppestederne med visning af kort med takstzoner ved stoppesteder og
oversigtskort i læskærme fjernes.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movia har gennem en årrække arbejdet med at udvikle digitale løsninger inden for information og 
billetløsninger, fordi det bidrager til bedre passagerløsninger og effektivisering af driften. Digitalisering 
er et generelt indsatsområde for kommuner, regioner og statslige myndigheder, og Movia følger dette 
spor. I Movias forretningsplan skal der arbejdes i retning af mere sammenhæng på tværs af bus, tog 
og metro. Digitale løsninger inden for information og billetter understøtter dette og sikrer samtidig, at 
Movia arbejder for at den kollektive transport følger med den generelle udvikling i samfundet og 
passagerernes forventninger. Fra og med 2017 er der etableret realtidsinformation for al bustrafik på 
hele Sjælland. Derfor foreslås, at information på stoppesteder fremover alene baseres på realtidsdata i 
stedet for køreplandata. Det betyder, at passagererne skal hente information om næste bus ved brug 
af mobiltelefonen via opslag på rejseplanen eller DOT, eller ved sms. Det betyder yderligere, at Movia 
vil fjerne de trykte køreplantavler, der løbende fornyes på stoppestederne

Ved at udskifte den trykte køreplansinformation og erstatte den helt med digital realtidsinformation på 
mobilen får passagererne en trafikinformation af højere kvalitet, fordi informationen er opdateret. Den 
er baseret på GPS-teknik fra busserne, så afgangstider altid vises tilpasset den aktuelle driftssituation. 
De digitale løsninger kan endvidere give passagererne information om omlægninger og andre 
planlagte ændringer.

De trykte køreplantavler ved stoppestederne viser alene de planlagte tider og kan ikke opdateres ved 
ændringer, med mindre de fysisk udskiftes af Movias personale. Udover at lede passagererne til at 
bruge digital køreplaninformation i realtid, betyder digitalisering af trafikinformationen på stoppe-
stederne også en effektivisering i ressourceanvendelsen, idet arbejdet med fysisk opdatering og 
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udskiftning af trykte opslag reduceres betydeligt.

På den baggrund indstiller administrationen at fjerne oplysninger om afgangstider fra alle 
busstoppesteder. I stedet opsættes information om bussens linjenummer, destination samt anvisning 
på, hvordan man selv kan finde aktuelle oplysninger via mobilen.

Jernbanevirksomheder - herunder Lokaltog A/S – er underkastet særlige regler om trafikinformation, 
og samme ændringer kan ikke gennemføres her. Baggrunden er et regelsæt for 
bevægelseshæmmede brugere, udstedt på foranledning af EU Kommissionen, der betyder, at der skal 
vises afgangstider på enten tryk eller skærm i en højde der passer til kørestolsbrugere ved 
standsningssteder for tog.

De nye informationstavler ved busstoppestederne forventes at have en levetid på op til 4 år, mod 
nuværende ca. 2 år.

Movias undersøgelse viser, at ca. 70 pct. af passagerne aldrig eller kun i sjældne tilfælde bruger 
stoppestedstavlen eller zonekortet, og tallet er ca. 60 pct., når det drejer sig om oversigtskortet. Selv 
på stoppesteder uden digital information er det under halvdelen af passagererne, der engang imellem 
eller ofte bruger stoppestedstavlen.

Brugen af digitale kanaler, som for eksempel Rejseplanen, vokser, og tilliden til informationens trovær-
dig er også stigende. Epinions undersøgelse fra september 2017 viser, at passagererne anser infor-
mation på elektroniske skærme, nedtællingsmoduler og internet via mobil / tablet for at være mere 
pålidelig end information på de fysiske køreplaner ved stoppestedet. I samme undersøgelse samt 
Movias pilotforsøg fra april 2017 ses det, at når passagererne bruger trykt information på 
stoppestedet, er det oftest for at blive bekræftet i den viden om tider m.m., de har i forvejen.

Forudsætningerne for fremover at basere information om køreplanerne alene på digitale kanaler er 
tilvejebragt ved, at alle buslinjer på hele Sjælland i 2017 kan levere realtidsdata. Knap 2.000 af de 
mest benyttede stoppesteder ud af samlet 14.000 stoppesteder er tillige udstyret med digitale skærme 
(count down moduler), der viser afgangstiden for de næste busser.

Administrationen vurderer, at der er tilstrækkelig kvalitet i mobildækningen i hele det sjællandske 
område til, at passagerne kan hente trafikinformation digitalt ved stoppestederne. Vurderingen 
baseres på Energistyrelsens kort over mobildækning i Danmark, samt erfaringerne fra passagerernes 
køb af mobilbilletter ved stoppestederne. Problemstillingerne relateret til mobildækningen i det 
sjællandske område vedrører hastigheden ved brug af store datamængder.

Udfasning af trykt køreplansinformation ved stoppestederne vil betyde nye vaner for kunderne. Det vil 
forventeligt medføre reaktioner, men erfaringen fra lignende sager, for eksempel udfasningen af trykte 
køreplaner i busserne i september 2014, er, at reaktionerne er begrænsede i forhold til antallet af 
rejser, og at de hurtigt falder.

Digitaliseringen af køreplansinformationen indstilles gennemført omkring køreplanskiftet i december i 
år. Hermed kan arbejdet tilrettelægges på et tidspunkt, hvor en række stoppesteder alligevel tilses af 
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Movias medarbejdere. Det giver samtidig mulighed for at bruge pladsen på stoppestedstavlerne til 
information om Nyt Bynet i de kommuner, hvor det er relevant. Endelig skal nævnes, at en 
implementering inden årets udgang betyder, at der ikke skal trykkes nye zonekort i forbindelse med de 
justeringer, der gennemføres ved takstændringen i januar 2019 bl.a. som forberedelse af 
Metrocityringen.

Økonomi:

Digitalisering af trafikinformation på stoppesteder medfører en rationaliseringsgevinst for Movia og er 
dermed et bidrag til overholdelse af den økonomiske politiks generelle krav om besparelser på driften.

I arbejdet med implementeringen vil der være engangsudgifter til tryk af ny information, tidsforbrug ved 
udskiftning på stoppestederne, samt udgifter til informationskampagne, om hvordan man som 
passager fremover får information om køreplanen. Besparelsen fra 2019 og fremover sker fortrinsvis 
på tidsforbrug.

Tabel 1. Skøn over engangsudgifter i 2018

Udgiftstype Engangsomkostning

Tryk af nye stoppestedstavler, udskiftning og nedtagning af 
læskærmskort, zonekort og stoppestedstavler mv. 3.200.000 kr.

Informationskampagne 500.000 kr.

Total 3.700.000 kr.

Tabel 2. Skøn over årlig besparelse 

 

Udgiftstype Besparelse

Udgifter til timeforbrug, kørsel m.m. 1.250.000 kr.

Trykudgifter til stoppestedstavler, zonekort og læskærmskort 350.000 kr.

Total 1.600.000 kr.
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Om den fulde besparelse kan høstes i 2019 beror på en konkret vurdering af det berørte personales 
ansættelsesforhold og opsigelsesvarsler. Alle trykudgifter bortfalder i 2019.

Kommunikation og timing af implementering:

Den detaljerede kommunikationsindsats og informationskampagne over for passagerer, interessenter, 
medier og samarbejdspartnere vil være baseret på erfaringerne fra lignende kampagner.

Det bærende budskab vil være, at passagerne får bedre og mere pålidelig trafikinformation, som 
afspejler den aktuelle driftssituation, i tidssvarende informationskanaler. Tiltaget er iværksat for at 
styrke trafikinformationen i hele den sjællandske geografi, hvor kundeundersøgelser fra DOT viser, at 
passagerne generelt mener, at den kollektive transport kan gøre det bedre.

Informationskampagnen iværksættes fra ca. 1 måned før implementeringens start.

Åbent/lukket punkt:

Åbent
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09 Godkendelse af proces for høringssvar vedrørende forventet lovforslag vedrørende ændring 
af trafikselskabsloven.

 

Indstilling

• At bestyrelsen godkender proces for høringssvar vedrørende forventet ændring af trafikselskabs-
loven, samt at Movias formandskab tildeles mandat til at godkende Movias høringssvar.

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 6. september 2018 orienterede administrationen om, at trafikvirksomhederne 
bag Rejsekort A/S, Rejseplanen A/S og Bus & Tog er enige om at samle selskaberne i én organisation 
under én fælles direktør og ledelse. Formålet er at sikre en robust og effektiv organisering med enk-
lere beslutningsprocesser om udvikling og drift af fælles digital infrastruktur i den kollektive transport.

Det er hensigten, at Rejsekortet A/S og Rejseplanen A/S fastholdes som selvstændige brands med 
egne platforme, og planen var, at de to selskaber skulle bibeholdes med selvstændige bestyrelser.

20. september præsenterede Transport-, bygnings- og boligministeren udspillet ”Nemmere kollektiv 
trafik”. Der lægges op til ved en lovændring at ændre rammerne for den kollektive transport på en 
række områder. Et bærende element er at fusionere Rejsekortet og Rejseplanen og samle selskaber-
nes funktioner i én digital mobilitetstjeneste med fælles bestyrelse, jf. orientering udsendt til bestyrel-
sen 20. september 2018.

Baseret på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets udspil ”Nemmere kollektiv trafik” fra 20. septem-
ber 2018 og ITS direktivet, der fastsætter regler for datatilgængelighed og omhandler standarder for 
data, forventer administrationen at lovforslaget vil indeholde følgende emneområder:

• Regulering af fusion af Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S til ét selskab, der skal drifte billet- og 
trafikinformation samt udvikle en MaaS-løsning, så rejseplanlægning og betaling kan ske på tværs 
af kollektiv og individuel transport i en og samme app

• Adgang for private virksomheder til at blive tilsluttet og vist i Maas-løsning og/eller med adgang til 
at sælge billetter til kollektiv transport.

• Fastlæggelse af minimumsrettigheder for bus- og lokalbanepassagerer.
• Adgang til at trafikselskaber kan drive fjernbusterminaler
• Ændring af reglerne om fjernbusser, så det bliver muligt at køre fjernbusser på strækninger på 

mindst 75 km internt i Movias område.
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På regeringens lovprogram er der under transportministeren optaget et lovforslag om muliggørelse af 
digitale infrastrukturløsninger. Af lovprgrammet fremgår, at formålet er at muliggøre en modernisering 
af vilkårene for passagervendte transport- og mobilitetsløsninger, herunder for så vidt angår udviklin-
gen af digitale infrastrukturløsninger. Lovforslaget skal endvidere omfatte en forenkling af afstandskra-
vet til fjernbuskørsel.
 
Planen er at lovforslaget fremsættes i første halvdel af december 2018. Lovforslaget forventes ud-
sendt i høring i uge 43 eller 44 med kort høringsfrist.
 
På den baggrund indstiller administrationen, at der gives mandat til at formandskabet kan godkende 
Movias høringssvar med afsæt i, at et nyt fælles selskab, og at en fælles MaaS løsning med multimo-
dal rejseplanlægning skal tage afsæt i at styrke den kollektive transport, således som det blev tilken-
degivet på bestyrelsesmødet i september 2018.

De perspektiver, som regeringen har lanceret i udspillet om ”Nemmere kollektiv trafik” vil være dyre at 
gennemføre. Det er derfor afgørende, at KL og Danske Regioner sikrer den fornødne statslige finan-
siering til at kommuner og regioner kan understøtte, at trafikselskabet varetager de nye opgaver. Alter-
nativt at staten finansierer opgaveløsningen direkte til selskabet i henhold til en kontrakt. Movias øko-
nomiske interesser og ejerinteresser skal i den forbindelse kunne varetages betryggende i et nyt sel-
skab.

Det er tilsvarende væsentligt, at deling af data og åbning af tredjeparts salg af billetter til den kollektive 
transport kan ske uden negative økonomiske konsekvenser for trafikvirksomhederne og uden at til-
sidesætte den enkelhed for kunderne i den kollektive transport, som trafikselskaberne gennem DOT 
har arbejdet for at etablere gennem de senere år, herunder ved at harmonisere taksterne så borgene 
kan have tillid til, at rejsekortet altid er billigere end enkeltbilletten og så rejsekortet bliver den primære 
rejsehjemmel, hvilket afspejler de betydelige investeringer, som selskaberne har gjort i netop denne 
salgskanal.

For så vidt angår øget adgang til at drive fjernbusvirksomhed vil dette formentlig betyde færre passa-
gerer på DSB’s strækninger, men forslaget forventes kun at have begrænsede konsekvenser for Mo-
via.

 

 

  

 

  

Økonomi:

Ingen.

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent Punkt.
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Kommunikation:

Ingen planlagt kommunikation.

 

Bilag:

Ingen.
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10 Godkendelse af studietur for bestyrelsen i 2019
 

Sagsfremstilling:

Det indstilles,

• At der gennemføres en studietur for bestyrelsen fra mandag 1. april til tirsdag 2. april 2019.
• At der arbejdes videre med et program der omfatter besøg til Amsterdam og trafikselskabet Vervo-

erregio.
 
 
 
Sagsfremstilling
 
Bestyrelsen har besluttet en ny forretningsplan og drøfter en mobilitetsplan som har fokus på en 
række centrale udfordringer for den kollektive transport. Det gælder bl.a. spørgsmålene om:
 
• Den stigende trængsel i byområderne
• At sikre tilstrækkelig mobilitet i de tyndere befolkede områder
• At gennemføre omstilling fra diesel til fossilfri drift
• At styrke sammenhængen trafikalt og organisatorisk
 
Lignende problemstillinger arbejdes der også med i andre europæiske trafikselskaber, hvor forskellige 
løsninger afprøves.
Administrationen foreslår derfor afholdelse af en studietur til Amsterdam og trafikselskabet Vervoerre-
gio. Vervoerregio er ansvarlig for bl.a. den kollektive transport i 16 kommuner i og omkring Amster-
dam, som dækker et befolkningstal på ca. 1,5 mio. og rummer både områder med høj befolkningstæt-
hed og egentlige landområder. Derved minder geografi og ansvar på mange måder om Movia. ”Ver-
voer” betyder transport og trafikselskabet løser også en række andre mobilitetsopgaver som regional 
infrastruktur, trafiksikkerhed, cyklisme og lokale togsystemer.
 
I forhold til emnerne nævnt ovenfor er især følgende af interesse:
 
• Fleksible løsninger til betjening af de tyndt befolkede områder. Der er bl.a. etableret en ordning 

kaldet AML Flex, hvor minibusser både erstatter og supplerer de almindelige store busser på kon-
krete linjer. Løsningen er ikke som Flextur, da minibussen alene kører på den faste rute, men kun 
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når den er bestilt og kun til de stoppesteder den er bestilt til. Der findes ligeledes en tilkalde ord-
ning kaldet Mokumflex, som forventes evalueret i slutningen af 2018. Mokumflex erstatter to ordi-
nære buslinjer og kører på bestilling mellem stoppestederne på de to linjer.

• BRT (højklasset bus) til løsning af trængselsproblemer i de tætte byområder. I Almere, som ligger 
øst for Amsterdam har man etableret et net af BRT busser, som er nøje sammentænkt med byud-
viklingen. Man har bl.a. etableret BRT strækninger forud for byggeri af boliger og erhvervsområ-
der. Syd for Amsterdam findes en BRT forbindelse tidligere kendt som ”Zuidtangent” men nu R-
net (Randstad net). BRT’en kører på 30 km egen bane og betjener både byområder, strækninger 
mellem byer og Schipol lufthavn. Der er etableret en meget omfattende egen infrastruktur i stil 
med det man ville anlægge til en jernbane.

• Nulemissions busser er introduceret i Amsterdam, hvor der er etableret et program for overgangen 
fra diesel til nulemission. Det indebærer bl.a. indsættelse af 110 emissionfrie busser i 2018. Også i 
Amsterdam ses forskellige ladestrategier, hvor der både anvendes depot opladning om natten og 
endestations opladning på ruten. En af opladestationerne i byrummet er tænkt som et E-hub, hvor 
der er nem overgang til cykel og hvor der etableres plads til elbiler og afhentning af varer og andre 
services.

 
Programmet for studieturen tænkes som en kombination af besøg hos Vervoerregio med introduktion 
til Amsterdam og trafikselskabets organisation, kombineret med besøg til de konkrete projekter nævnt 
ovenfor.
 
Tidsrammen foreslås at være:
 
Dag 1: Afgang fra Kastrup lufthavn ca. kl. 8.00

Ankomst i Amsterdam ca. kl. 10.00
Ankomst hos Vervoerregio ca. kl. 11.00
Intro til Vervoerregio og besøg på et konkret projekt 1
Middag
Overnatning centralt i Amsterdam

 
 
 
 
 

Dag 2: Besøg på konkret projekt 2
Frokost
Besøg på konkret projekt 3
Afrejse fra Amsterdam ca. kl. 17.00
Ankomst Kastrup ca. kl. 19.00

 
 
 
Datoerne for studieturen foreslås at være mandag 1. april - tirsdag 2. april 2019.
 
 
 



Side 3 / 3 

Trafikselskabet Movia 

 

 

  

 

  

 

 

Tidligere afviklet studietur for bestyrelsen i 2015
 
Movias bestyrelse var seneste på studietur i april 2015. Formålet med studieturen var at fremvise 
BRT-systemer i henholdsvis Malmø og Metz og give indblik i, hvordan et fuldt udrullet +Way system 
kunne se ud for at inspirere deltagerne til yderligere udvikling af den kollektiv transport i egne kommu-
ner. Til studieturen i 2015 blev en række borgmestre inviteret til at deltage samt evt. medlemmer af 
kommunalbestyrelserne i kommunerne og de to regionsrådsformænd.
Movia betalte turens 1. del (til Malmø) for alle deltagere samt turens del 2 (til Metz) for Movias besty-
relseskommuner/regioner. For øvrige kommuner/regioner blev omkostningerne til turens del 2 afholdt 
af den enkelte kommune/region.
 

Økonomi:

Movia afholder udgifterne forbundet med studieturen.

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

 

Kommunikation:

Ingen.
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11 Godkendelse af revideret mødeplan for bestyrelsen 2020-2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder revideret mødeplan og årshjul for bestyrelsens arbejde i 2020 og 
2021.

 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Siden Movias bestyrelse besluttede en møderække for bestyrelsen i februar 2018, har Movia fået ny 
bestyrelsesformand, som ikke har været en del af fastlæggelsen af møderækken. På bestyrelsesmø-
det i september blev der vedtaget en ny møderække for 2019 og nu indstilles følgende ændringer for 
2020 og 2021:

2020 - FORSLAG TIL BESTYRELSESMØDER
 

• Tirsdag 25. februar 2020, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 26. februar 2020, kl. 9.00 – 12.00)

• Torsdag 23. april 2020, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 22. april 2020, kl. 9.00 – 12.00)

• Tirsdag 26. maj 2020 kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 20. maj 202 kl. 9.00 - 12.00)

• Tirsdag 23. juni 2020, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 24. juni 2020, kl. 9.00 – 12.00)

• Torsdag 10. september 2020, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 9. september 2020, kl. 9.00 - 12.00)

• Torsdag 5. november 2020, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 4. november 2020, kl. 9.00 – 12.00)

• Torsdag 10. december 2020, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 9. december 2020, kl. 9.00 – 12.00)
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2021 - FORSLAG TIL BESTYRELSESMØDER

• Tirsdag 23. februar 2021, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 24. februar 2021, kl. 9.00 – 12.00)

• Torsdag 15. april 2021, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 14. april 2021, kl. 9.00 – 12.00)

• Tirsdag 25. maj 2021 kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 26. maj 2021 kl. 9.00 – 12.00)

• Tirsdag 29. juni 2021, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 30. juni 2021, kl. 9.00 – 12.00)

• Torsdag 16. september 2021, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 15. september 2021, kl. 09.00-12.30)

• Tirsdag 2. november 2021, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 3. november 2021, kl. 9.00 – 12.00)

• Torsdag 9. december 2021, kl. 09.30-12.30 
(oprindeligt onsdag 8. december 2021, kl. 9.00 – 12.00)

 

 

 

 

 

 

  

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

  

Kommunikation:

Ingen.

  

Bilag:

Ingen.
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13 Drøftelse af ny mulig model for flextur

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til ny model for flextur og proces for beslut-
ning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet 6. september 2018 havde bestyrelsen en temadrøftelse om den fremtidige mo-
del for flextur, som blev præsenteret som vist i tabellen nedenfor. Her blev der efterspurgt en uddybet 
beskrivelse af den model, som administrationen præsenterede samt en beskrivelse af, hvordan flextur 
bliver brugt i nogle eksempelkommuner.

Der kan arbejdes hen imod en ny samlet flexturmodel i Movia med to generelle ordninger og et sæt af 
kommunale tilvalgsløsninger. Den ene generelle ordning, plustur skal bestilles via rejseplanen.dk. 
Plustur findes endnu ikke, men testes i de igangværende forsøg med flextur i rejseplanen, som fem 
kommuner nu deltager i (udover Kalundborg og Roskilde er det Holbæk, Sorø og Næstved kommu-
ner). Den anden generelle ordning, flextur tager udgangspunkt i den nugældende flexturordning og de 
forsøg med blandt andet takster, der har kørt siden 2016 i en række kommuner med henblik på at 
finde frem til en opdateret fælles flexturordning for Movia.

Ideen er, at det fortsat er kommunerne, der bestemmer om de vil tilbyde plustur og/eller flextur som 
service i deres kommuner. Kommunerne bestemmer i sagens natur også, om de ønsker at gøre brug 
af de mulige tilvalg på flextur for flexture der kører internt i kommunen.
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Tabel 12.1. Forslag til ny Flexturmodel i Movia

 Plustur (via rejseplanen) Flextur

Generel ordning Generel ordning
Muligt valg for kommuneinterne 
rejser

Delvis bus/tog
Køre mellem kommuner

Takst 10 km
Onlinebestilling

Rabat til børn ***
Barnevogne **
Bytakst

Særlige destinationer

Ja   
Ja

24 kr.*
Ja, via rejseplan

Ja
36 kr. + 6. kr. per km
udover de første 10 km
Ja

50 pct.
Ja

Nej
24 kr. + 6 kr. per km udover de før-
ste 10 km
 

  
 

  
  Byområder med 48 kr.

  
Destinationer med gratis rejser til 
og fra

* Plus bus/tog billet
** Kun med telefonbestilling
*** Kun med telefonbestilling eller via forældres kundeprofil
(Tekst markeret med fed er nyt i forhold til nuværende)

Bemærkninger til den nye plustur

Plustur er en ny service, hvor kunderne tilbydes behovsstyret transport via rejseplanen.dk, når det ikke 
er muligt at rejse med bus eller tog eller rejse hele turen med bus eller tog. Plusturene vil typisk være 
korte ture på under 10 km, der hjælper passagererne til/fra bus og tog i områder, hvor der er lidt læn-
gere til den øvrige kollektive transport. Prisen i plustur kan derfor fastsættes til et fast beløb. Der fore-
slås en fast pris svarende til kontantbilletten på 24 kr. for 2 zoner, hertil kommer så prisen på bus og 
togrejsen. De tre jyske trafikselskaber kalder også deres flextur i rejseplanen.dk for plustur. Movia vil 
kunne gøre plustur til en del af den almindelige kollektive transport som tilbydes via DOT, for at signa-
lere, at det er en del af en sammenhængende kollektiv transport.

Bemærkninger til den nye flextur

Den generelle flexturordning foreslås fastholdt. Kunderne er i dag primært ældre. Gives der særlig 
ældrerabat vil det føre til en fordyrelse af flexturservicen for kommunerne, hvilket der ikke har været 
observeret ønsker om fra kommunernes side.

Der er i dag en rabat til børn under 16 år. Denne rabat er forsat en del af forslaget til ny model, fordi 
den også findes når børn under 16 kører med bus eller tog.

Muligheden for at medtage barnevogne har ikke tidligere været en del af den generelle flextur, men 
det kan overvejes, om det skal være en generel mulighed fremover. Forsøget i Ringsted Kommune 
hvor der har været én kørsel i perioden 1. juli 2016 til 1. oktober 2018 viser, at medtagning af barne-
vogne forventeligt kan gøres til en generel service uden væsentlige merudgifter for kommunerne.
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Gratis kørsel til/fra særlige destinationer har fungeret fint under forsøget i Gladsaxe Kommune og kan 
derfor gøres til en del af en tilvalgsmulighed, som kan designes og aftales med de enkelte kommuner.

Endeligt har dobbelt kommunetakst i byområder (48 kr.) også fungeret fint i forsøgskommunerne. Bin-
dingen med at det skulle være dobbelt op af den takst, der var gældende i kommunen, har ikke vist sig 
hensigtsmæssig. Derfor kan det indgå i den nye model som en valgfri takst, der kan indføres uafhæn-
gigt af den valgte takst for interne ture i kommunen. Som et alternativ til de 48 kr. kunne det overvejes, 
at lade kommunerne vælge mellem 48 kr. og 60 kr., hvis de ønsker højere takst i byerne.

Med hensyn til bestillingsformen skal der tages stilling til, om der skal opkræves merpris for telefonbe-
stilling, da det koster 17,20 kr. per bestilling at modtage bestillingerne telefonisk. Det er omkostnings-
frit for Movia og dermed for kommunerne, når kunderne benytter selvbetjening. I dag er knapt 40 pct af 
flexturene bestilt online.

Forslag til proces for beslutning og implementering af ny model for flextur i Movia

Når bestyrelsen har besluttet et forslag til en ny model for flextur med plustur i Movia skal der tages 
stilling til, hvordan kommunerne skal inddrages i beslutningen.

Administrationen forventer at gennemføre fire møder i efteråret 2018 om mulighederne med Rejsepla-
nen og plustur. Der kan i tillæg hertil sigtes på følgende proces:

- Bestyrelsen vedtager et forslag til ny flexturordning for Movia (november 2018)
- Endelig afrapportering og evaluering af erfaringerne fra kommuneforsøg og forsøg med flextur i 

rejseplanen udsendes til forsøgskommunerne og bestyrelsen (januar 2019)
- Forslaget til ny model for flextur og plustur præsenteres på KKR-møder (januar-februar 2019)
- Bestyrelsen beslutter ny flexturordning på baggrund af præsentation på KKR-møder (april 2019)
- Kommunerne orienteres om den ny flexturordning og plusturordning i april.
- Alle kommuner der har flextur skal tage stilling til om og hvordan de vil tilbyde flextur/plustur (maj – 

juni).
- Alle igangværende kommuneforsøg med flextur afsluttes senest 1. juli 2019
- Pilottesten af flextur i rejseplanen ophører 1. juli og plustur overgår til almindelig drift, og alle kom-

muner får mulighed for at tilbyde den nye service fra 1. juli.

Yderligere materiale vedrørende Flextur

På bestyrelsesmødet 6. september ønskede bestyrelsen også en beskrivelse af, hvordan flextur bliver 
brugt i nogle eksempelkommuner. Denne beskrivelse er vedlagt som bilag 1.

Der er samtidig, på baggrund af drøftelserne på mødet, udarbejdet bilag som viser tre kommuners 
brug af Flextur til at begrænse udgiften til visiteret kørsel, sygehuskommunernes udgifter til flexture fra 
sygehuse og sundhedsklinikker, samt bilag 4 vedrørende selvbetjening af bestilling af flextur over år 
samt fordelt på kommuner og trafikselskaber.

Økonomi:

Ingen væsentlige.
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Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Kommunerne høres om en ny model for flextur via en KKR udpeget repræsentantgruppe.

Bilag:

1. Eksempler på hvordan flextur bliver brugt i tre udvalgte kommuner

2. Tre kommuners brug af muligheden for at anvende flextur til at begrænse udgiften til visiteret kør-
sel

3. Sygehuskommunernes udgifter til flextur til og fra sygehuse

4. Udvikling af selvbetjening i flextur over år samt fordelt på kommuner og trafikselskaber
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13.1 Eksempler på hvordan flextur bliver brugt i tre udvalgte kommuner

Frederikssund Kommune

I 2017 havde kommunen en udgift på 1,7 mio. kr. fordelt på 13.700 passagerer. Det giver en gennem-
snitlig udgift pr. passager på 122 kr. Frederikssund havde kommunetaksten (24. kr.) i 2017. Kommu-
nen har siden skiftet til grundtaksten (36 kr.) 1. juni 2018.

Med et indbyggertal på 45.200 giver det en gennemsnitlig udgift på 37 kr. pr. indbygger og et gennem-
snitlig passagertal pr. indbygger på 0,3.

Der bor i gennemsnit 182 personer pr. km2 i Frederikssund Kommune, hvilket medfører en gennem-
snitlig udgift pr. indbygger/km2 på 9.200 kr.

I 2018 er der følgende karakteristika for flextur i Frederikssund by:

- Kunderne er ældre i byen: 88 pct. er 70 år eller derover på turene i byen, mens det kun er 31 pct. 
på de andre ture i kommunen. (Movia kender kun alder på de passagerer, der bestiller flextur onli-
ne).

- Kunderne har i højere grad hjælpemidler med på turene i byen: På 36 pct. af turene i byen har 
kunderne hjælpemidler med som rollator og kørestol. På de andre ture i kommunen er det kun på 
11 pct. af turene.

- Turformålet er ofte til behandling eller kommunens omsorgs- og aktivitetscentre: Som minimum er 
25 pct. af turene i byen kørsel til/fra behandling og sociale aktiviteter på omsorgscentre og hos fy-
sioterapeuter. (Movia kender ikke turformål for alle ture. Men turformålet er til behandling og om-
sorgscentre på 25 pct. af de 20 hyppigst anvendte adresser i byen, der samlet set udgør 56 pct. af 
turene i byen).

Gladsaxe Kommune

I 2017 havde kommunen en udgift på 1 mio. kr. fordelt på 11.000 passagerer. Det giver en gennem-
snitlig udgift pr. passager på 88 kr. Gladsaxe havde kommunetaksten (24 kr.) i 2017.

Med et indbyggertal på 69.500 giver det en gennemsnitlig udgift på 14 kr. pr. indbygger og et gennem-
snitlig passagertal pr. indbygger på 0,2.

Der bor i gennemsnit 2.800 personer pr. km2 i Gladsaxe Kommune, hvilket medfører en gennemsnitlig 
udgift pr. indbygger/km2 på 349 kr.

I Gladsaxe Kommune, der hovedsageligt består af by, er der følgende karakteristika for alle flexturene 
i kommunen i 2018:

- I kommunen er kunderne 70 år eller derover på 46 pct. af turene. (Movia kender kun alder på 
dem, der bestiller online.)

- Kunderne har hjælpemidler med på 23 pct. af turene som rollator og kørestol.
- Turformålet er i mindre grad til behandling: Som minimum er knap 5 pct. af turene kørsel til/fra be-
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handling på genoptræningscentre og hos fysioterapeuter. (Movia kender ikke turformål for alle tu-
re, men turformålet er til behandling på 5 pct. af de 20 hyppigst anvendte adresser, der tilsammen 
udgør 25 pct. af alle flexturene i kommunen).

Lolland Kommune 

I 2017 havde kommunen en udgift på 1,9 mio. kr. til flextur fordelt på 17.000 passagerer. Det giver en 
gennemsnitlig udgift pr. passager på 113 kr. Lolland havde grundtaksten (36 kr.) i 2017 – men havde 
også forsøg i byområder med dobbelt grundtakst på 72 kr. i Maribo og Nakskov by fra januar til okto-
ber 2017. Dette har haft indflydelse på kommunens udgift m.m. i 2017.

Med et indbyggertal på 42.000 giver det en gennemsnitlig udgift på 46 kr. pr. indbygger og et gennem-
snitlig passagertal pr. indbygger på 0,4.

Der bor i gennemsnit 47 personer pr. km2 i Lolland Kommune, hvilket medfører en gennemsnitlig ud-
gift pr. indbygger/km2 på 40.600 kr.

I 2018 er der følgende karakteristika for flexturene i byerne Maribo og Nakskov oplistet nedenfor. År-
sagen til, at Flextur i mindre grad er social kørsel end i Frederikssund by, kan måske findes i eftervirk-
ninger af forsøget med dobbelttaksten frem til oktober 2017.

- Kunderne er ældre i byen: 67 pct. er 70 år eller derover på turene i byen, mens det kun er 19 pct. 
på de andre ture i kommunen. (Movia kender kun alder på dem, der bestiller online.)

- Kunderne har i højere grad hjælpemidler med på turene i byen: På 39 pct. af turene i byen har 
kunderne hjælpemidler med som rollator og kørestol. På de andre ture i kommunen er det på 14 
pct. af turene.

- Turformålet er ofte til behandling eller kommunens omsorgs- og aktivitetscentre: Som minimum er 
15 pct. af turene i byen kørsel til/fra behandling og sociale aktiviteter på omsorgs- og sundheds-
centre. (Movia kender ikke turformål for alle ture, men turformålet er til behandling m.m. på 15 pct. 
af de 20 hyppigst anvendte adresser i byerne, der tilsammen udgør 50 pct. af alle flexturene i de 
to byer i 2018).
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13.2 Tre kommuners brug af muligheden for at anvende flextur til at begrænse udgiften til visi-
teret kørsel

Flextur er kollektiv trafik fra kantsten til kantsten. Flere kommuner har derfor flextur med i vurderingen 
af, om en borger skal tilbydes visiteret kørsel, eller kan benytte kollektiv trafik. Hvis en borger kan klare 
sig med flextur, indgår der en brugerbetaling, og kunderne skal ikke visiteres. Det reducerer kommu-
nernes udgift til servicen.

Nedenfor gengives 3 eksempler på, hvordan der kan administreres og fordeles økonomisk mellem for-
valtningerne i en kommune. De tre eksempelkommuner har følgende procedure tilfælles:

- Kommunerne henviser til flextur, hvis borgerne efterspørger kørsel
- Kommunerne tildeler visiteret kørsel, hvis borgeren ikke kan klare sig med flextur

Men kommunerne har forskellige tilgange til at finansiere flextur:

Eksempel 1:

- Kommunen foretager en budgetomplacering, så pengene følger med borgeren fra socialfor-
valtningen over i den tekniske forvaltning, hvor ansvaret for at finansiere flexturservice er pla-
ceret.

Eksempel 2:

- Flexturservice finansieres fuldt ud af socialforvaltningen – pengene følger ikke med borgeren 
mellem forvaltningerne

Eksempel 3:

- Flexturservice finansieres fuldt ud af teknisk forvaltning
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13.3 Sygehuskommunernes udgifter til flexture til og fra sygehuse

Alle kommuner med flextur finansierer de flexture, der starter i egen kommune, inkl. de flexture, der 
starter ved et sygehus og slutter i andre kommuner. Antallet af ture fra sygehuse til lokationer i andre 
kommuner er begrænset, og turene til andre kommuner er ofte så lange, at brugerbetalingen oversti-
ger kommunernes andel af udgiften til operatøren for hver kørsel.

Det bemærkes desuden, at det er regionerne, der finansierer den visiterede patientkørsel.

I 2017 havde kommunerne følgende udgifter inkl. administrationsudgift til flexture til og fra et sygehus 
(ekskl. flexture fra andre kommuner til sygehuset, som sygehuskommunen ikke betaler):

 

Antal flexture
Antal passagerer 
inkl. medrejsen-

de
Totaludgift inkl.

adm. [kr.]
 Andel af samlet 

antal passage-
rer

Andel af 
samlet ud-

gift

Frederikssund
262 284 34.356 2 pct. 2 pct.

Guldborgsund 453 480 58.043 2 pct. 2 pct.

Holbæk 394 434 32.055 2 pct. 2 pct.

Køge 463 518 48.251 3 pct. 3 pct.

Ringsted 87 97 6.484 1 pct. 1 pct.

Roskilde 514 587 53.651 2 pct. 2 pct.

Slagelse
296 316 24.051 1 pct. 1 pct.

Hovedtotal
2.469 2.716 162.783 2 pct. 1 pct.

Flexture til og fra de enkelte sygehuse ekskl. kommuneeksterne flexture til sygehuset (Movias regn-
skab 2017)
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13.4 Udvikling af selvbetjening i flextur over år samt fordelt på kommuner og trafikselskaber

 

 

  

Tabel 1: Udvikling i selvbetjeningsgraden i flextur
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Tabel 2: Selvbetjeningsgrad i august 2018
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Tabel 3: Selvbetjeningsgrad på tværs af trafikselskaber (pct.)

 

 

     

  
     

  
     

      
 

  Movia Fynbus Midttrafik NT Sydtrafik

Flextur
37 pct. 15 pct. 19 pct. 19 pct. 18 pct.

Flexhandicap
15 pct. 7 pct. 9 pct. 11 pct. 8 pct.

I alt 24 pct. 11 pct. 13 pct. 15 pct. 14 pct.
Selvbetjeningsgraden i august måned 2018
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14 Orientering om udvikling i flextrafik-markedet

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Movia har gennem den senere tid oplevet mangel på vognkapacitet i flextrafikken. Vognkapacitets-
manglen har medført mindre gener for bestillingsmodtagerne hos kommunerne, sygehusene og i Mo-
vias eget kundecenter, som i nogle tilfælde har haft svært ved at få gennemført de bestilte kørsler. Det 
har påvirket driftsstabiliteten, fordi trafikstyringen i Movia har haft svært ved at finde ny vognkapacitet 
til ture, som ikke har kunnet udføres på den planlagte vogn. Manglen på vognkapacitet har været bety-
delig på særlige dage, eksempelvis under Eid-festen. Det er dog administrationens vurdering, at den 
generelle mangel på vognkapacitet primært skyldes ændrede rammebetingelser for operatørerne og 
den fortsatte vækst i flextrafik.

Nedenfor gennemgås de ændrede rammebetingelser og tendenser i udviklingen i markedet.

 
Nye vilkår for operatørerne i flextrafik-branchen

De ændrede rammebetingelser handler primært om den nye taxalov, ændret etnisk sammensætning 
blandt operatører og chauffører, mere kontrol med overholdelse af overenskomster og højkonjunktur i 
samfundet. Rammebetingelserne har betydning for, hvor meget vognkapacitet operatørerne kan stille 
til rådighed for flextrafik. Manglen på vognkapacitet er et udtryk for chaufførmangel, da det ikke hand-
ler om operatørernes evne til at finansiere indkøb af vogne, men om operatørernes evne til at rekrut-
tere chauffører. Det bemærkes i denne sammenhæng at operatørerne, der har kontrakt med Movia på 
flextrafikområdet, ofte er mindre virksomheder. Administrationen har opgjort, hvordan omsætningen på 
flextrafikområdet fordeler sig på de forskellige operatører afhængigt af størrelse. Det fremgår heraf at 
næsten en fjerdedel af Movias betaling til operatørerne blev udbetalt til virksomheder med 1 eller 2 
vogne i kontrakt med Movia. Dette har ligget ret stabilt 2016 og 2017.
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Figur 1: Små operatører har stor omsætningsandel
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Antal vogne

Procentuel omsætning per antal indbudte vogne per 
operatør

2016 - Procentuel omsætning fordelt på antal vogne i tilbud

2017 - Procentuel omsætning fordelt på antal vogne i tilbud

Stikprøvekontrol med overoverholdelse af overenskomsterne og ny taxalov

Movias bestyrelse besluttede i december 2016, inden vedtagelsen af den nye taxalov, at øge kontrol-
len med overholdelsen af overenskomstforhold i Movias flextrafikkontrakter og nedsatte et kontrolpa-
nel bestående af arbejdsmarkedets parter. Den nye taxalov har, sammen med Movias kontraktskrav i 
udbuddene om ligestilling af konkurrencen, ændret arbejdet i kontrolpanelet, da den nye taxalov defi-
nerer en række landsdækkende overenskomster, som fastlægger vilkår, der ikke må være ringere i 
operatørens overenskomst. Den nye taxalov har i en periode på tre år frem mod udgangen af 2020 
tillige en begrænsning i antallet af nye tilladelser, der udstedes til nye operatører. Begrænsningen be-
tyder, at antallet af nye operatører på flextrafikmarkedet ikke kan opveje antallet af operatører, der for-
lader markedet.
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Chaufførjobbet er lavtlønnet, og chaufførerne søger derfor andre muligheder

Højkonjunkturen i det danske samfund betyder, at der mange steder i den private sektor er mangel på 
arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft rammer særligt chaufførerhvervet, fordi mange chauffører får 
mulighed for at søge hen til brancher, hvor lønnen oftest er højere f.eks. i byggebranchen. Administra-
tionen kan genkende udvikling fra årene op til finanskrisen i 2008, hvor også mange af Movias bus-
operatører havde svært ved at rekruttere chauffører, hvilket blandt andet medførte, at Movia god-
kendte, at en operatør måtte indsætte tyske chauffører på enkelte buslinjer i København.

 
Regulering af kapacitet under ”særlige dage”

Den etniske sammensætning hos både operatører og chauffører har ændret sig. Taxa- og minibus-
branchen har sikret integration af mange personer med anden etnisk baggrund end dansk, men har 
også medført, at antallet af særlige dage, hvor der kan opleves mangel på vognkapacitet, er udvidet.

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om de udfordringer, som flextrafik oplevede 1. september 
2017, hvor Eid-festen faldt sammen med fredagsbønnen og medførte betydelig vognkapacitetsmangel 
i flextrafikken. Movia har siden arbejdet med forskellige tiltag for at sikre tilstrækkelig kapacitet, og i 
2018 kunne driften under de to Eid-fester i juni og august gennemføres væsentlig bedre end i septem-
ber 2017.

Nærværende suppleres på bestyrelsesmødet med en mundtlig orientering om, hvordan administratio-
nen arbejder på at sikre stabil og tilfredsstillende drift for kommuner, regioner og passagerer.

 

Økonomi:

Ingen.

 

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

 

Kommunikation:

Ingen planlagt kommunikation.

 

Bilag:

Ingen bilag.
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18 Orientering om skolekort

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

 

Sagsfremstilling:

Movia lancerede i midten af maj i år den nye bestillingsportal for skolekort til skoleåret 2018/19, hvor 
skolekort udstedes som rejsekort. Ved udgangen af september har 629 skoler oprettet sig i systemet, 
og godt 13.500 skolekort er udstedt på Sjælland.

Kort efter skolestart – 15. og 16. august – var der tekniske problemer med systemet, og det betød, at 
skolekortene blev afvist på rejsekortsystemet i busserne som ugyldige, til trods for at de havde virket 
de forudgående dage. Dette medførte desværre, at enkelte skoleelever blev afvist eller afkrævet køb 
af anden rejsehjemmel, selvom administrationen forud for skoleårets start havde sendt information til 
samtlige operatører om, at børn aldrig må afvises eller efterlades, og i øvrigt bedt om udvisning af kon-
duite. Fejlen blev hurtigt rettet, og der er via skolesekretærerne på skolernes forældre-intra givet en 
undskyldning samt information om, hvordan man kan søge refusion af eventuelle udgifter til anden rej-
sehjemmel. Movia dækker også portoudgifter i denne forbindelse. Der er modtaget en refusionsansøg-
ning.

Siden skoleårets begyndelse har Movias administration modtaget mange henvendelser ugentligt på 
telefon og mail med spørgsmål og problemer ved brugen af skolekort og systemet. I august drejede 
henvendelserne primært om oprettelse af skoler og elever i systemet. I dag drejer henvendelserne om 
fakturaer, oplevede problemer med de enkelte kort samt almindelige support af brugerne (skolesekre-
tærer mv) på systemet. Antallet af henvendelser toppede i den sidste uge af august, hvor administrati-
onen besvarede i alt 430 henvendelser, og er nu faldet til 180 i den første uge af oktober. Administrati-
onen forventer, at antallet af henvendelser fortsat vil falde i løbet af oktober.

På baggrund af disse henvendelser kan følgende udfordringer identificeres:

• Enkelte defekte kort
Der er ved udgangen af september modtaget knap 70 henvendelser om defekte kort svarende til 
ca. 0,5 pct. af alle udstedte skolekort. I en tredjedel af tilfældene skyldes det, at der ikke er valgt 
korrekte zoner til skolekortet, idet eleven anvender en anden rejsevej mellem hjem og skole, end 
den systemet foreslår. I halvdelen af sagerne er der tale om potentiel eller konstateret teknisk fejl 
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på kortet, og i de resterende tilfælde, kan administrationen ikke pege på, hvorfor skolekortet ople-
ves som ikke-fungerende. Skolerne får refunderet prisen på skolekortet, når de er nødt til at be-
stille nye til eleverne, også hvis Movia ikke kan finde fejl på det udstedte kort.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ingen adgang til information om elever på skoler uden for bopælskommune
Som følge af EUs persondataforordning, der trådte i kraft 25. maj 2018, har kommunerne ikke ad-
gang til information om elevers skolekort, hvis eleven går i en skole uden for bopælskommunen. 
Det skyldes, at systemet er sat op på en måde, hvor kommunerne får adgang til data om alle ele-
ver på den pågældende skole, hvilket er at betragte som en uberettiget videregivelse af person-
data. Skolerne er derfor nødt til at henvende sig til Movias administration for at afstemme mod-
tagne fakturaer. Da skolerne modtager en faktura for hele året, oparbejdes en pukkel i forbindelse 
med skoleårets start. Administrationen samarbejder med Fynbus, Sydtrafik og Rejsekort A/S om 
en version 2 af systemet, så dette rettes inden næste skoleårs start.

Samlet vurderer administrationen, at idriftsættelsen er gået godt trods ovenstående udfordringer. Der 
er tale om en relativ stor ændring i bestillings- og faktureringsform med det nye skolekortsystem. Ad-
ministrationen har fået tilbagemeldinger fra flere skolesekretærer om, at det nye system er mere bru-
gervenligt end det gamle.

 

Økonomi:

Ingen.
 
 

Åbent/lukket punkt:

Åbent.
 

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside.
 

Bilag:

Ingen
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19 Besøg af Stevns Kommune

 

 

Sagsfremstilling:

Steen S. Hansen, 1. viceborgmester i Stevns Kommune og medlem af Movias repræsentantskab bad 
på Movias repræsentantskabsmøde torsdag 6. september om muligheden for at redegøre for Stevns 
Kommunes synspunkter vedrørende takstharmoniseringen, der blev gennemført i januar 2017 (Takst 
Sjælland).

Movias bestyrelse besluttede efterfølgende at invitere Steen S. Hansen og borgmester i Stevns Kom-
mune Annette Mortensen til at deltage på Movias bestyrelsesmøde 31. oktober 2018.

Administrationen i Stevns Kommune har tirsdag 16. oktober skriftligt tilkendegivet, at både Steen S. 
Hansen og Annette Mortensen deltager 31. oktober 2018 fra kl. 11.30.

 

 

Bilag:

• 19.1 Forslag til repræsentantskabsmødet den 6. september 2018
• 19.2 Brev til Stevns Kommune fra 12. september 2018 angående Stevns Kommunes forslag: Ens 

priser for sammenlignelige rejser.
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Bilag 19.1

ATT: MARIE HEDENSTED LUNDORF
MOVIA
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

23. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER

Forslag til repræsentantskabets møde den 6. september 2018

På vegne af repræsentantskabsmedlem Steen S. Hansen og Stevns Kommune 
fremsendes hermed forslag til behandling på repræsentantskabsmødet den 6. sep-
tember 2018.

Forslag: Ens priser for sammenlignelige rejser
Stevns Kommune anmoder repræsentantskabet om at pålægge Movias bestyrelse at 
igangsætte det arbejde, der kan sikre en harmonisering af taksterne således, at 
sammenlignelige rejser koster det samme.

Beskrivelse
I forbindelse med Takst Sjælland 16 er der indført en række afbødningstiltag. Allige-
vel er der eksempler på, at borgere med sammenlignelige rejser (i antal zoner og i 
km) har en betydelig prisforskel. Til at illustrere den forskelsbehandling vi pt. accep-
terer, at vores borgere udsættes for, kan vi eksempelvis nævne Klippinge og Gillele-
je.

Både Klippinge og Gilleleje har 13 zoner til København. Gilleleje får gavn af alle af-
bødningstiltag og lander derfor på en pris på 1600 kr. om måneden. Tilsvarende får 
rejsende fra Klipping ikke gavn af relationsprincippet og skal således betale 1800 kr. 
om måneden for samme antal zoner. To strækninger som i øvrigt er tæt på at være 
lige lange, hvis man måler i km i bil (hhv. 62,4 km og 64,7 km.).
Venlig hilsen

Lene Madsen Milner
Konstitueret leder

56 57 56 94

LeneMiln@stevns.dk

Politik og Borger

mailto:LeneMiln@stevns.dk


Bilag 19.2

Til: Steen S. Hansen, 1. viceborgmester, Stevns Kommune

CC: Anette Mortensen, borgmester, Stevns Kommune

    Per Røner, kommunaldirektør, Stevns Kommune

      

 
 

   
 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Lene Milner Madsen, Kons. Leder, Stevns Kommune

Dokumentnummer
340406
Dato
12.09.2018
Sagsbehandler:
MHL
CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Angående Stevns Kommunes forslag: Ens priser for sammenlignelige rejser

Kære Steen S. Hansen,

Du bad på Movias repræsentantskabsmøde torsdag 6. september om muligheden for at redegøre for 
Stevns Kommunes synspunkter vedrørende takstharmoniseringen, der blev gennemført i januar 2017 
(Takst Sjælland).

Movias bestyrelse har efter repræsentantskabsmødet haft lejlighed til at vende dit forslag om at 
komme og redegøre for Stevns Kommunes synspunkter i 15 minutter. Bestyrelsen takker ja til forsla-
get. Movias bestyrelse holder møde næste gang onsdag 31. oktober kl. 9.30-12.30 i Valby. Mødets 
dagsorden er endnu ikke planlagt, og jeg skal derfor spørge dig, om du og gerne også borgmester 
Anette Mortensen har mulighed for at komme indenfor tidsrummet 11.30-12.30.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Marie Hedensted Lundorf
Direktionssekretariat, Stab og Kommunikation

Direkte: +45 36 13 20 12
Mobil: +45 24 91 11 05
E-mail: mhl@moviatrafik.dk

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk

mailto:movia@moviatrafik.dk
mailto:mhl@moviatrafik.dk
http://moviatrafik.dk

	0 Temadrøftelse af Regeringens klima- og luftudspil "Sammen om en grønnere fremtid"
	Bilag:
	Konsekvenserne ved Regeringens klimaudspil ift. Movias miljømålsætninger
	Baggrund
	Movias miljømålsætninger
	Udspillets sammenhæng og konsekvenser for Movias miljømålsætninger

	01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 31. oktober 2018
	Temadrøftelse
	Dagsorden og meddelelser:
	Sager til beslutning:
	Sager til orientering/drøftelse:
	Sager til beslutning:

	04 Godkendelse af estimat 3, 2018
	Indstilling:
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Kommuner og regioners forventede betaling til Movia i 2018
	Tendenser i Movias økonomi i 2018 med betydning for kommuners og regioners betaling i 2020
	Indtægter – Bus og Bane
	Udgifter – Bus og Bane
	Udvikling i kommuner og regioner
	Flextrafik
	Likviditet
	Rejsekort lån

	Økonomiske konsekvenser:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:


	04.1 Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet
	06 Godkendelse af opdatering af regnskabsregulativ for Movia
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Baggrund
	Organisatoriske ændringer i Movia, som opdateringen baseres på
	Bilag 2 – Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer
	Revisionens bemærkninger

	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:


	Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia
	1. Indledning
	1.1 Lovgivning og andet regelgrundlag
	1.2 Formål
	1.3 Bilag

	2. Generelle bestemmelser
	2.1 Bestyrelsen
	2.2 Den administrerende direktør
	2.3 Områdechefer og teamledere
	2.4 Revisionen
	2.5 Anvendelse af IT

	3. Budgetforhold
	3.1 Budgetprocedure
	3.2 Budgetniveau
	3.3. Budgetansvar
	3.4 Økonomirapportering
	3.5 Årsbudgettets offentlighed

	4. Indkøbs- og disponeringsregler
	4.1 Tegningsregler, disponerings- og anvisningsbeføjelser
	4.2 Regler for indkøb
	4.3 Betaling
	4.4 Oprettelse og disponering af konti i pengeinstitutter

	5. Regnskabsaflæggelse
	5.1 Aflæggelse af årsregnskab
	5.2 Krav til regnskabssystemet
	5.3 Regnskabsprincipper
	5.4 Afgivelse af årsregnskabet til revisionen
	5.5 Afskrivning

	6. Forvaltning af værdier
	6.1 Anbringelse af værdier
	6.2 Udlæg, Hævekort og kreditkort

	7. Andre bestemmelser
	7.1 Sikkerhedsstillelse, transporter, udlæg mv.
	7.2 Aftaler, kontrakter m.m.
	7.3 Fortegnelser
	7.4 Administration af leasing og forsikring
	7.5 Opbevaring og kassation af Movias arkivalier
	7.6 Ikrafttræden

	8. Bilag
	Bilagsoversigt:


	Revisionsregulativ for Trafikselskabet Movia
	1. Den sagkyndige revision
	1.1 Revisionens virksomhed

	2. Revisionens formål
	3. Revisionens område
	4. Revisionsplan
	5. Revisionens undersøgelsesadgang og adgang til oplysninger
	6. Revisionens grundlag: Regnskabsregulativ
	6.1 Underretning af revisionen

	7. Revision af forretningsgange etc.
	8. Aktiver og passiver
	8.1 Saldomeddelelser

	9. Indberetninger til offentlige myndigheder
	10. Revisionen udføres ved stikprøver
	11. Udvidelse af revisionen
	12. Revision af årsregnskabet
	13. Påtegning af årsregnskabet
	14. Rapportering til Movia
	14.1 Bemærkningspligt

	15. Revisionens tavshedspligt
	16. Vedligeholdelse af regulativet
	17. Ikrafttræden

	Retningslinjer for afskrivninger af uerholdelige fordringer
	1. Indledning
	2. Definition
	3. Styring
	4. Administration
	5. Ikrafttræden

	Finansiel politik for Trafikselskabet Movia
	1. Generelt
	1.1 Krav til finansielle samarbejdspartnere
	1.2 Bemyndigelse
	1.3 Rapportering

	2. Aktivsiden
	2.1 Lovgrundlag
	2.2 Pengemarkedsplaceringer
	2.2.1. Løbende bankforretninger
	2.2.3. Obligationer
	2.2.4. Kapitalforvaltere
	Retningslinjer for ansvarlige investeringer


	2.3 Mål for likvidbeholdning

	3. Passivsiden (gældsporteføljen)
	3.1 Lovgrundlag
	3.2 Kortfristet gæld
	3.2.1 Afdækning af løbende likviditetsbehov
	3.2.3 Kredit mod sikkerhed i værdipapirer (repo)

	3.3 Langfristet gæld
	3.3.1 Strategi for omlægning af gæld
	3.3.2 Valutafordeling
	3.3.3 Rentefordeling


	4. Ikrafttræden

	Indkøbspolitik for Trafikselskabet Movia
	1. Indledning
	1.1 Hovedregler for indkøb
	1.2 SKI
	1.3 EU-udbud
	1.4 CSR
	1.5 Grønt indkøb
	1.6 Indkøb af trafik (busser, tog og flextrafik)

	2. Forretningsgange for indkøb for varer og tjenesteydelser
	2.1 Indkøb i henhold til eksisterende aftale
	2.2 Indkøb uden eller udover eksisterende aftale
	2.3. Kontrakter
	2.4 Beløbsgrænser

	3. Ansvar for igangsættelse af EU udbud
	3.1 Valg af leverandør

	4. Procedurer for indkøb og varemodtagelse
	4.1 Ordreafgivelse - bestilling af varer og ydelser
	4.2 Modtagelse af varer/ydelse
	4.3 Godkendelse
	4.4 Implementering

	5. Betaling
	6. Fortrolighed
	Ikrafttræden


	06.2 Regnskabsregulativ 2018 - sammenligning af gammel og ny version (Bilag 2)
	Regnskabsregulativet
	Bilag 1 - Revisionsregulativ
	Bilag 2 – Afskrivning af uerholdelige fordringer
	Bilag 4 - Indkøbspolitik

	07 Godkendelse af afskrivning af fordringer - Årsregnskab 2018
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Sag over 50.000 kr. til godkendelse
	Sag i intervallet 20.000 kr. – 50.000 kr. til efterretning
	Tiltag for at undgå tab på debitorer

	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:


	08 Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne
	Indstilling:
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Timing

	Økonomi:
	Kommunikation og timing af implementering:
	Åbent/lukket punkt:
	Bilag:


	09 Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne
	Indstilling:
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Kommunikation og timing af implementering:
	Åbent/lukket punkt:


	09 Godkendelse af proces for høringssvar vedrørende forventet lovforslag vedrørende ændring af trafikselskabsloven.
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:


	10 Godkendelse af studietur for bestyrelsen i 2019
	Sagsfremstilling:
	Sagsfremstilling
	Tidligere afviklet studietur for bestyrelsen i 2015

	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:

	11 Godkendelse af revideret mødeplan for bestyrelsen 2020-2021
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:


	13 Drøftelse af ny mulig model for flextur
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Bemærkninger til den nye plustur
	Bemærkninger til den nye flextur
	Forslag til proces for beslutning og implementering af ny model for flextur i Movia
	Yderligere materiale vedrørende Flextur

	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:


	13.1 Eksempler på hvordan flextur bliver brugt i tre udvalgte kommuner
	Frederikssund Kommune
	Gladsaxe Kommune
	Lolland Kommune

	13.2 Tre kommuners brug af muligheden for at anvende flextur til at begrænse udgiften til visi-teret kørsel
	13.3 Sygehuskommunernes udgifter til flexture til og fra sygehuse
	13.4 Udvikling af selvbetjening i flextur over år samt fordelt på kommuner og trafikselskaber
	14 Orientering om udvikling i flextrafik-markedet
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Nye vilkår for operatørerne i flextrafik-branchen
	Stikprøvekontrol med overoverholdelse af overenskomsterne og ny taxalov
	Chaufførjobbet er lavtlønnet, og chaufførerne søger derfor andre muligheder
	Regulering af kapacitet under ”særlige dage”

	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:


	18 Orientering om skolekort
	Indstilling
	Beslutning:
	Sagsfremstilling:
	Økonomi:
	Åbent/lukket punkt:
	Kommunikation:
	Bilag:


	19 Besøg af Stevns Kommune
	Sagsfremstilling:
	Bilag:

	JOURNALNUMMER
	Angående Stevns Kommunes forslag: Ens priser for sammenlignelige rejser




