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Deltagere, tid og sted:  

Mødet blev afholdt onsdag 30. juni 2022 kl. 09.30-12.30. 

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Gert Jørgensen, Kenneth Gøtterup (punkt 1-7), Bent Hansen, Simon Han-
sen, Felex Pedersen, Christoffer Buster Reinhardt og Ole Vive. Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten 
Jensen.  

Der forelå afbud fra Yildiz Akdogan. Hendes suppleant Jonas Bjørn Jensen meldte ligeledes afbud.  

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr, kst. kommunikationsdirektør Kim Gjedsted, ressourcedi-
rektør Eskil Thuesen, plandirektør Per Gellert og chefkonsulent Michael Skov.  

Endvidere deltog Movias økonomichef Linda Drengsgaard ved behandlingen af punkt. 4 (Godkendelse af Budget 
2023, 1. behandling) og punkt 5 (Godkendelse af Estimat 2022 1) og driftschef Lars Thiesson ved behandlingen 
af punkt 17 (Orientering om start af to-årigt forsøg med digitale passagerindmeldinger i Movias busser og Lokal-
tog). 
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01 Godkendelse af dagsorden (samt velkomst)  

Dagsordenen blev godkendt. 
    

02 Meddelelser fra formanden    
 

03 Meddelelser fra direktionen       

04 Godkendelse af forslag til Budget 2023, 1. behandling  

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender: 

1) Budgetforslag 2023 til 1. behandling, jf. bilag 04.1. 

2) At bilag 04.1 ”Budgetforslag 2023 til 1. behandling” udgør grundlaget for kommuner og regioners ordinæ-
re trafikbestilling, som skal tilgå Movia senest 30. oktober 2022, og at trafikbestillingerne indarbejdes i 2. 
behandlingen af budgetforslag 2023. 

3) At princippet om budgetstabilitet mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget fraviges, og at budgetfor-
slaget for 2023 opdateres til 2. behandlingen, hvis passagertal eller pris- og lønudvikling ændres væ-
sentligt fx hvis der sker større ændringer i Nationalbankens prognoser for prisudvikling mv.  

4) At budgetforslaget er udarbejdet med forudsætning om, at der ikke sker flere større nedlukninger af sam-
fundet på grund af Covid-19 eller generelle restriktioner i den kollektive transport. 

5) At kommunernes og regionernes tilskudsbehov til bus, bane og fællesudgifter betales à conto hver må-
ned som 1/12 af budgettet. 

6) At implementering af ordningen ”Countdown as a service” udskydes til budgetforslag 2024 i stedet for 
budgetforslag 2023. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

05 Godkendelse af Estimat 1 2022  

Indstilling: 

Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen godkender estimat 1 for 2022 som gældende forventning til Movias regnskab 2022. 

• Bestyrelsen godkender ekstraordinære merbetalinger fra kommuner og regioner i efteråret 2022 til at 
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dække stigningen i bus- og baneoperatørudgifter på 149 mio. kr. i 2022 som følge af stigende priser. 

• Endelig afklaring om finansiering af ekstraordinære Covid-19 omkostninger afventer forhandlinger mel-
lem KL, Danske Regioner og regeringen tidligt i september måned 2022, jf. aftaler af 8. og 10. juni 2022.  

• Bestyrelsen beslutter at omdisponere 25 mio. kr. til at reducere Covid-regningen i 2022, såfremt det ikke 
lykkes KL og Danske Regioner at aftale en fuld finansiering af Covid-regningen i september. 

• Administrationen allerede nu igangsætter et arbejde med at beskrive sparemuligheder med afsæt i hen-
holdsvis 5 og 10 procent reduktion af indtægterne i 2022 for alle 45 kommuner og de to regioner. For 
hvert af de to sparescenarier, udarbejdes en oversigt over nedlagte linjer og afgange, evt. bindinger i 
forhold til indgåede kontrakter og de passagermæssige konsekvenser vurderes. Arbejdet skal være klart 
til dialog med kommuner og regioner ved udgangen af uge 33 i 2022. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

Bestyrelsen besluttede, at der udsendes en orientering om den videre proces vedr. estimat og budget til den 
politiske ledelse i kommuner og regioner. 

Bestyrelsen konfirmerede beslutning fra maj om, at Movia hæver kontrolafgiften til 1.000 kr. for voksne og 500 kr. 
for børn og hunde fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter. 

06 Godkendelse af bevilling fra omstillingspuljen til færdiggørelse af projekt med 
billigere digitale løsninger på stoppesteder 

                

Indstilling: 

Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen frigiver 1,0 mio. kr. fra omstillingspuljen til udvikling og test af prototype på en billigere digital 
trafikinformationsløsning til stoppesteder.  

Konklusion:  

Tiltrådt. 

07 Godkendelse af ændringer i kontrollen med overenskomster og arbejdstid i Flex-
trafik 

           

Indstilling: 

Det indstilles, at 

• Administrationen igangsætter en analyse og test af mulighederne for at indføre tidsregistrering som et 
nyt dokumentationskrav ved stikprøvekontroller af chaufførernes arbejdsvilkår. 

• Bestyrelsen beslutter disponering af den øgede bevilling på 1 mio. kr. årligt fra 2023 på baggrund af ana-
lysen ved et bestyrelsesmøde ultimo 2022.  
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Konklusion: 

Tiltrådt. 

08 Godkendelse af mandat til at Movia kan forhandle ny forhandlet kontrakt på 
lokalbaneområdet 

                    

Indstilling: 

Det indstilles, at  

• Bestyrelsen godkender, at administrationen igangsætter en proces omkring indgåelse af nye forhandle-
de kontrakter mellem Movia og Lokaltog A/S om jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning på lo-
kalbanestrækningerne. 

Konklusion:  

Tiltrådt.  

09 Godkendelse af indstilling om reklamer for spil   

Indstilling: 

Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen beslutter, at Movias gældende reklameregler tages op til revurdering i efteråret, når skatte-
ministeren og Folketinget har drøftet den ny rapport som Spillemyndigheden har offentliggjort i maj 2022. 

• Bestyrelsen retter henvendelse til skatteministeren med opfordring til at forholde sig til de lokalpolitiske 
ønsker om begrænsning af reklamer for pengespil i offentlig transport.  

• Bestyrelsen godkender, at administrationen orienterer kommuner og regioner om ovenstående.  

Konklusion: 

Tiltrådt. 

10 Godkendelse af mandat til det videre arbejde med ungerabatter. LUKKET PUNKT  
 

11 Godkendelse af Flexdanmarks budget for 2023. LUKKET PUNKT  

12 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde, september 2022  

Indstilling: 

Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tiltræder forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet 19. september 2022, og udpeger 
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næstformand Gert Jørgensen som dirigent.  

Konklusion: 

Tiltrådt. 

13 Godkendelse af bestyrelsens mødekalender for 2023-2025 mv.  

Indstilling: 

Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen godkender mødedatoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder for årene 2023-
2025. 

• Bestyrelsen drøfter, hvorvidt et eller flere møder aftales afholdt som virtuelle møder.  
• Bestyrelsen godkender, at bestyrelsesmødet i december 2022 holdes 15. december. 
• Administrationen arbejder videre med planlægning af en bestyrelsesrejse i 2023. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

14 Godkendelse af mandat til aftale med Køge Kommune om betalingsfri buskørsel lørdag 3. 
september 2022 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at 

• Bestyrelsen godkender mandat til Movias administration til indgå aftale med Køge Kommune om betalingsfri 
kørsel på linjerne 101A, 102A, 103, 121, 242, 245R, 260R lørdag 3. september 2022. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

15 Godkendelse af konkretisering og opdatering af grønne målsætninger på flexområdet  

Indstilling: 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender: 

• At Movia i udbud af flextrafik gennemført fra og med 2025 stiller krav til, at alle nye type 1-biler (personbiler) 
skal være emissionsfri, og at de sidste fossile type 1-biler senest udfases i 2030.  

• At tidspunkt for omstilling af nye liftbiler (minibus) afventer yderligere markedsmodning og erfaringer fra 
gennemførelse af forsøg. 

• At Movia arbejder for at gennemføre forsøg med drift af lift-elbiler i flextrafikken og etablering af lynladere 
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ved udvalgte afsætningssteder. 
• At Movia etablerer en to-årig elbilambassadørordning i 2023-25. 
• At Movia arbejder for ændring af lovgivningen, således at vægtgrænsen for M1-elbiler (biler med totalvægt 

≤3.500 kg) til persontransport øges til 4.250 kg, hvilket vil svare til en ligestilling mellem elbiler til varetrans-
port og persontransport. 

• At administrationen sender en orientering til kommuner og regioner med en status for den grønne omstilling, 
jf. bilag 15.1, og indleder dialog om mulig fælles finansiering af forsøg. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

16 Godkendelse af model for fremtidig indtægtsdeling. LUKKET PUNKT   

17 Orientering om start af to-årigt forsøg med digitale passagerindmeldinger i Movias busser og 
Lokaltog 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at  

• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

18 Orientering om status for arbejdet med BRT  

Indstilling: 

Det indstilles, at  

• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

 

19 Orientering om status på forsøg med Smart Stop  

Indstilling: 

Det indstilles, at 

• Bestyrelsen tager orientering om forsøg med Smart Stop til efterretning. 
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Konklusion: 

Tiltrådt. 

20 Databeskyttelsesrådgiverens Audit 2021  

Indstilling: 

Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager orienteringen om Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2021 til efterret-
ning.  

Konklusion: 

Tiltrådt. 

 

21 Orientering om udvikling i Movias og Lokaltogs image. LUKKET PUNKT   

22 Orientering om terminalprojekter  

Indstilling: 

Det indstilles, at  

• Bestyrelsen tager orientering om terminalprojekter til efterretning. 

Konklusion: 

Tiltrådt. 

 

23 Eventuelt 

- 

 

Mødet sluttede kl. 12.30. 


