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Tilstedeværende medlemmer:

Kommune Repræsentant

Albertslund Kommune Marianne Ramberg Burchall (suppleant) 
Allerød Kommune Anders Glümer (suppleant)
Ballerup Kommune Per Mortensen 
Egedal Kommune Bo Brøndum Pedersen 
Faxe Kommune Ole Vive 
Fredensborg Kommune Thomas von Jessen 
Frederiksberg Kommune Rasmus Holme Nielsen
Frederikssund Kommune Kirsten Weiland 
Furesø Kommune Gustav Juul
Gladsaxe Kommune Trine Henriksen 
Greve Kommune Pernille Beckmann 
Gribskov Kommune Bent Hansen
Guldborgsund Kommune Simon Hansen 
Halsnæs Kommune Tommy Frøslev
Hillerød Kommune Kirsten Jensen
Holbæk Kommune Tom Burgaard Madsen 
Hvidovre Kommune Karin Kofod (suppleant) 
Høje-Taastrup Kommune Henrik Torning
Ishøj Kommune Thomas Hjorth Rasmussen
Kalundborg Kommune Jonas Ibn Ziad Ghiyati 
Københavns Kommune Yildiz Akdogan 
Køge Kommune Lene Møller Nielsen 
Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen 
Næstved Kommune Susanne Steensgaard Tariq (suppleant) 
Odsherred Kommune Niels Nicolaisen (suppleant)
Roskilde Kommune Troels Toft 
Slagelse Kommune Nicki Ottevig
Sorø Kommune Gert Jørgensen 
Stevns Kommune Steen Søndergaard Hansen
Tårnby Kommune Lars Hein 
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Vallensbæk Kommune Lene Holm Gamborg 
Vordingborg Kommune Poul A. Larsen 

Derudover deltog Københavns Kommunes suppleant i bestyrelsen, Jonas Bjørn Jensen, som obser-
vatør.

Der forelå følgende dagsorden for mødet:

1) Velkomst 
2) Valg af mødeleder
3) Konstatering af fremmødte
4) Valg af ny suppleant til Movias bestyrelse
5) Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt
6) Orientering om Movias Budget 2022 samt Regnskab 2021
7) Direktionens beretning
8) Movias arbejde med at vinde kunderne tilbage efter COVID-19
9) Movias Flextrafik og indsatsen for gode arbejdsvilkår for chaufførerne
10) Eventuelle forslag til emner fra repræsentantskabsmedlemmerne
11) Evt.

Ad1. Velkomst

Movias formand, Kirsten Jensen (Hillerød Kommune) bød velkommen til mødet. 

Ad 2. Valg af mødeleder

Efter forslag fra bestyrelsen blev bestyrelsens næstformand Gert Jørgensen (Sorø Kommune) valgt. 

Ad 3. Konstatering af fremmødte

Kirsten Jensen foretog navneopråb og konstaterede, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. 32 
medlemmer deltog i mødet. 

Ad 4. Valg af ny suppleant til Movias bestyrelse

Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune, blev valgt som ny suppleant for Ole Vive til Movias bestyrelse.
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Ad 5. Godkendelse af opdatering af Movias vedtægt

Bestyrelsesformand Kirsten Jensen præsenterede bestyrelsens forslag til opdatering af Movias 
vedtægt, som er en følge af, at Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har ændret standardvedtægten for 
trafikselskaber. Den forelagte opdatering bringer Movias vedtægt i overensstemmelse med standard-
vedtægten for trafikselskaber i Østdanmark.

Repræsentantskabet vedtog forslaget til vedtægtsændring uden bemærkninger.  

Opdateringen af Movias vedtægt skal herefter godkendes af de to regionsråd samt transportministeren 
og social- og indenrigsministeren.

Ad 6. Orientering om Movias Budget 2022 samt Regnskab 2021

Movias økonomichef Linda Drengsgaard orienterede om budgettet for 2022 og regnskabet for 2021. 

Regnskab 2021 er præget af konsekvenserne af Covid-19, der, ligesom i 2020, har medført færre 
kunder, men stigende omkostninger. Covid-19-regningen er i 2021 på 464 mio. kr. og finansieres via 
statskompensation efter den aftale, som KL og Danske Regioner har indgået med staten, så trafiksel-
skaberne kompenseres direkte for udgifter og manglende indtægter, der hænger sammen med Covid-
19. I henhold til aftalen skal eventuelle besparelser som følge af Covid-19 modregnes. 

Regnskabet endte på en samlet efterregulering på 89 mio. kr., som efterreguleres januar 2023.

Budget 2022 blev udarbejdet og vedtaget før den seneste nedlukning af samfundet, og er generelt 
behæftet med usikkerhed grundet Covid-19-situationen. De samlede udgifter i budgettet for 2021 ud-
gør knap 5 mia. kr., og det samlede tilskudsbehov udgør 3.305 mio. kr.

Der er endnu ikke indgået endelig aftale mellem staten, KL og Danske Regioner om statskompensa-
tion for 2022, men KL og Danske Regioner er i dialog med Finansministeriet og Transportministeriet 
herom. 

Statsautoriseret revisor, Jens Nøhr, E&Y, gennemgik revisionsprotokollatet, der var uden væsentlige 
kritiske bemærkninger.

Repræsentantskabet tog gennemgangen af regnskabet, budgetforslaget og revisionsprotokollatet til 
efterretning. Thomas von Jessen (Fredensborg Kommune) spurgte i forbindelse med punktet, hvordan 
spørgsmålet om rejsehjemmel i relation til ukrainske flygtninge håndteres. Linda Drengsgaard kunne 
hertil oplyse, at kontrollørerne, ved forevisning af ukrainsk pas, er instrueret i at udvise konduite, og at 
omfanget indtil nu har været meget begrænset.

De anvendte plancher er vedlagt referatet fra repræsentantskabsmødet.
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Ad 7. Direktionens beretning v/ Dorthe Nøhr Pedersen

Dorthe Nøhr Pedersen gennemgik direktionens beretning, der blandt andet omhandlede følgende 
emner: 

 Passagerudviklingen og kundernes tilfredshed med den kollektive transport
 Status på den grønne omstilling
 Arbejdet med BRT-projekter i købstæder og hovedstadsområdet
 Tilpasninger i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter
 Aktuelle udfordringer i flextrafik

 

Repræsentantskabet drøftede beretningen. 

I forbindelse med orienteringen om arbejdet med BRT i Ring 4 bemærkede Trine Henriksen (Gladsaxe 
Kommune) for så vidt angik erfaringerne fra Nyt Bynet og de forestående tilpasninger til Letbanen i 
ring 3, at kunder, der har fået flere skift, oplever dette som en forringelse. Dorthe Nøhr var enig i, at 
skift generelt opfattes som en barriere for kunderne. Derfor er dialog og samarbejde om at etablere 
gode skift mellem transportformer med gode oversigtsforhold og adgangsveje meget vigtigt, når den 
kollektive transport skal forbedres. På den måde får man en god forventningsafstemning om de nye 
løsninger, og en bedre service til kunderne. Skift er generelt vanskelige at undgå, når der introduceres 
skinnebårne løsninger. Endvidere spurgte Thomas von Jessen (Fredensborg Kommune) til den fremti-
dige regionale busdækning i en situation, hvor der også skal drives BRT-linjer. Dorthe Nøhr kunne 
hertil oplyse, at regionerne jo beslutter, hvordan den regionale busservice tilrettelægges, og at dette jo 
skal ske inden for de rammer, som regionerne kan aftale med staten. 

Til flextrafikken blev der blandt andet fra Pernille Beckmann (Greve Kommune) spurgt til, om ophør af 
samarbejde med operatører kan medføre udfordringer for forsyningssikkerheden, idet der i så fald kan 
komme til at mangle biler. Dorthe Nøhr bekræftede dette og oplyste, at der derfor arbejdes med at 
sikre ordentlige arbejdsvilkår for chauffører, der kører flextrafik, så det bliver et attraktivt erhverv, hvor-
ved forsyningssikkerheden også understøttes. 

Til sagen om en operatør, der ifølge DR har medvirket til økonomisk svindel, spurgte Bo Brøndum 
Pedersen (Egedal Kommune), om der inden for de gældende kontrakter er mulighed for at handle 
herpå, eller om der kan tages højde herfor i fremtidige kontrakter. Dorthe Nøhr svarede, at der allere-
de stilles en lang række krav i de nuværende kontrakter, men at handlerummet i den nuværende situ-
ation er begrænset, idet der ikke er faldet nogen dom. Movias handlerum i en sådan situation er helt 
tilsvarende det, som kommuner oplever i en tilsvarende situation.

Omkring de stigende brændstofpriser spurgte Poul A. Larsen (Vordingborg Kommune) til, om stignin-
ger indebærer risiko for, at der kan være operatører i flextrafikken, der går konkurs. Dorthe Nøhr for-
klarede, at Movia er enig i, at der er en risiko og oplyste, at administrationen er ved at undersøge, 
hvilke muligheder der er for at afhjælpe den alvorlige situation, som krigen i Ukraine har påført opera-
tørerne.    

Per Mortensen (Ballerup Kommune) bemærkede, at vigtige pejlemærker i den kollektive transport er 
rettidighed og den grønne omstilling, samt hensynet til ældre og svage grupper. 

De anvendte plancher er vedlagt referatet fra repræsentantskabsmødet. 
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Ad 8. Movias arbejde med at vinde kunderne tilbage efter Covid-19

På opfordring fra repræsentantskabet på det konstituerende repræsentantskabsmøde i januar 2022 
gav Movias direktør for kommerciel og kunder, Camilla Struckmann, en kort orientering om arbejdet 
med at vinde kunderne og indtægterne tilbage i den kollektive transport efter Covid-19 på den korte, 
mellemlange og lange bane. Blandt andet er der introduceret nye billetprodukter til pendlere og turi-
ster, ligesom der er iværksat forsøg med cykelmedtagning i alle Movias almindelige busser for at styr-
ke sammenhængen til cyklen, og branding af den kollektive transport sammen med events og kulturel-
le aktiviteter. Endvidere arbejdes der langsigtet med at udbygge den kollektive transports image med 
en mere bæredygtig profil i takt med den grønne omstilling af driften. Tiltagene er baseret på fælles 
analyseindsigter fra DOT – Din Offentlige Transport  

Repræsentantskabet tog oplægget til efterretning. 

Kirsten Weiland (Frederikssund Kommune) spurgte til, hvordan markedsføringen af tiltagene sker. 
Camilla Struckmann oplyste, at en stor del af markedsføringen sker via sociale medier, hvor reklamer-
ne i høj grad kan målrettes specifikke målgrupper, og dermed opnå mest mulig effekt. Fra repræsen-
tantskabets side blev der i den forbindelse opfordret til at dele opslag på sociale medier, så man kom-
mer endnu længere ud.  

Omkring den grønne omstilling, som en del af markedsføringen er baseret på, blev det af Anders Glü-
mer (Allerød Kommune) nævnt, at Movia sammen med kommuner og regioner, i kraft af den store 
volumen, kan være med at til at sætte tempo på den grønne omstilling, og Bo Brøndum Pedersen 
(Egedal Kommune) spurgte, om tolv-årige kontrakter er hensigtsmæssige, når udviklingen går så hur-
tigt, som den gør. Movias erfaring er, at tolv-årige kontrakter er hensigtsmæssige for en fornuftig øko-
nomi og afskrivningsperiode for busmateriellet.

De anvendte plancher er vedlagt referatet fra repræsentantskabsmødet. 

Ad 9. Movias Flextrafik og indsatsen for gode arbejdsvilkår for chaufførerne

Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr og flextrafikchef Jens-Peter Langberg holdt et oplæg 
om, hvordan Movia arbejder for gode arbejdsvilkår for chaufførerne. 

Oplægget omfattede bl.a. lovgivning og regler på flextrafikområdet, hvordan der føres kontrol med 
overholdelsen af overenskomster og kundernes vurdering af flextrafikken. 

Repræsentantskabet tog oplægget til efterretning og drøftede i den forbindelse bl.a. kontrolindsatsen 
og mulige problematikker på området. Trine Henriksen (Gladsaxe Kommune) bemærkede, at det iføl-
ge oplysninger fra 3F særligt er ved de åbne vognløb, de oplever problemer, i form af for lange vagter, 
og Rasmus Holme Nielsen (Frederiksberg Kommune) spurgte til, i hvilket omfang chaufførernes afløn-
ning afhænger heraf. Jens-Peter Langberg kunne hertil oplyse, at chauffører, der kører for operatører i 
Movias kontrakter skal have en overenskomstfastsat aflønning. 

Endvidere blev der spurgt til, om der overvejes at introducere fartskrivere eller på anden måde følge 
den enkelte chaufførs kørselsaktivitet. Dorthe Nøhr kunne hertil oplyse, at introduktion af fartskrivere 
baseret på køre-hviletidsregler forudsætter ændret lovgivning, og at det i øvrigt vil være vanskeligt i 
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forhold til persondatareglerne, og at Movia er i dialog med branchen herom for at se, hvordan der kan 
findes løsninger.

De anvendte plancher er vedlagt referatet fra repræsentantskabsmødet. 

     

Ad 10. Eventuelle forslag til emner fra repræsentantskabsmedlemmerne

Der var ikke modtaget forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne til behandling på mødet. 

Ad 11. Evt. 

Gert Jørgensen takkede for mødedeltagelsen. Næste møde holdes 19. september 2022. 

Mødet sluttede kl. 19.15  


