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Deltagere, tid og sted

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Benedikte Kiær, Christoffer Buster Reinhardt, Henrik Hvi-
desten, John Engelhardt, Laura Rosenvinge, Mikael Smed og Peter Jacobsen. Desuden deltog medarbejderob-
servatør Carsten Jensen.

Mødet blev afholdt som et fysisk møde hos Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. 

Der forelå ingen afbud. 

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, ressource-
direktør Eskil Thuesen og direktionskonsulent Thomas Dethlefsen. 

Derudover deltog Movias kontraktchef, Jeppe Gaard, under behandlingen af pkt. 6 (Nyt kontraktformat).
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af Takst 2022 LUKKET PUNKT

5. Godkendelse af finansiering af program for implementering af cloudløsninger via Movias 
omstillingspulje (restudmøntning)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

 Beslutter udmøntning af 0,9 mio. kr. fra omstillingspuljen i 2021 til implementering af cloud-løsninger.

Konklusion:

Tiltrådt.

6. Godkendelse af nyt kontraktformat i Movia                

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender nedenstående principper for Movias kontrakter om almindelig rutekørsel: 

 Tildelingskriteriet ved kommende udbud ændres til ”laveste pris” med mulighed for at inddrage supple-
rende kvalitative elementer i tildelingen. 

 Standardkontraktlængden for emissionsfri enheder ændres til op til 14 år (6 garanterede år samt op til fi-
re 2-årige optioner på forlængelse). 

 De nuværende rammer og kompensationsmodeller for ændring af produktionsomfang (timer) og busan-
tal i kontrakterne fastholdes.

 Administrationens opfølgning på såvel nuværende som kommende kontrakter så vidt muligt baseres på 
data med opfølgningen på operatørernes driftsomfang (servicegrad) i nye kontrakter som et første skridt.

 Movias kontraktkrav til operatørerne skal så vidt muligt udformes som funktionskrav, og skal hvor det er 
muligt som hovedregel baseres på gældende love og standarder.

Konklusion: 

Tiltrådt med bemærkning om tekstmæssig præcisering i forhold til femte punkt i indstillingen, idet denne skal 
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forstås således, at hovedreglen er, at vi kun undtagelsesvis stiller højere krav end gældende love og standarder.

7. Mandat til at Movia kan indgå aftale med Københavns Kommune om busterminal 
ved Dybbølsbro

Indstilling:

Det indstilles, at:

 Bestyrelsen giver administrationen mandat til at indgå aftale med Københavns Kommune om Movias 
drift af den kommende busterminal ved Dybbølsbro. 

Konklusion:

Tiltrådt.

8. Orientering om test af muligt nyt design til lokaltogene

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om test af nyt design til lokaltogene til efterretning.

Konklusion

Tiltrådt med bemærkning om, at der i forhold til testen af designet også bør ske involvering af borgerne via de 
lokale medier, herunder ved artikler i ugeaviser. 

9. Orientering om status på Movias økonomiske politik                    

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status på Movias økonomiske politik til efterretning.

Konklusion: 

Tiltrådt. 

10. Orientering vedrørende +Way på linje 500S                

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. +Way 500S til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.
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11. Orientering om Nyt Ringnet

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Nyt Ringnet til efterretning. 

Konklusion:

Tiltrådt.

12. Orientering om udviklingen i Movias sygefravær og personaleomsætning mv.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i Movias sygefravær og personaleomsætning mv. til 
efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. Evt. 

Mødet sluttede kl. 11.25.


