
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

  

   
  

   

    

 

   

  

 

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer
1042552

Bestyrelsen
Dato 10. december 2020

01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 10. december 2020

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formandskabet

3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning:

4. Godkendelse af budget 2021, 2. behandling

5. Godkendelse af opdateret regnskabspraksis

6. Godkendelse af samarbejdsrelationer i forbindelse med Mobilitetsplan 2020

7. Godkendelse af forundersøgelse vedrørende nyt mobilitetsprodukt: Fleksibel offentlig trans-
portservice

8. Godkendelse af af plan for Movias fremtidige betjente salg

9. Godkendelse af rammer for kommunebusser og patientbusser

Sager til orientering/drøftelse:

10. Orientering om kundeundersøgelsen i flextrafik i 2020

11. Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2020

12. Orientering om årsrapport for kontrolpanelets arbejde 2020

13. Evt.

Trafikselskabet Movia 



Politisk dokument med resume

Sagsnummer
852363

Bestyrelsen
Dato 10. december 2020

04 Forslag til budget 2021, 2. behandling

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender:

- Budgetforslag 2021 til 2. behandling, herunder budgetforudsætningerne for 
budgetoverslagsårene som beskrevet i bilag 2.

- At pris- og lønfremskrivning fra 2020 til 2021 ændres fra 2,5 pct. til 1,5 pct. svarende til 
seneste udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent fra KL.

- At kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter betales à conto hver 
måned som 1/12 af budgettet.

- At administrationen i forbindelse med behandling af estimat 1 for 2021 i juni fremlægger status 
for, om aftalen af 28. oktober 2020 mellem staten, KL og Danske Regioner om 
statskompensation for COVID-19 udgifter i 2021 vurderes at kunne dække Movias COVID-19 
regning, idet kommuner og regioner ellers vil skulle dække den resterende del.

- At formandskabet sender brev til borgmestre og regionsrådsformænd, med kopi til KL og 
Danske Regioner, med orientering om status på den økonomiske situation.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Forslag til budget 2021 blev 1. behandlet på bestyrelsesmøde 23. juni 2020. Normalt indarbejdes 
alene kommuners og regioners trafikbestillinger i budgetforslaget i forbindelse med 2. behandlingen. 
Bestyrelsen har som konsekvens af den ekstraordinære situation med COVID-19 pandemien i 
forbindelse med budgetforslagets førstebehandling besluttet, at budgetforslaget ved 2. behandlingen 
skal opdateres med nye forventninger til COVID-19’s påvirkning af Movias økonomi.

Pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021 ændres samtidig fra 2,5 pct. til 1,5 pct., således at 
Movias 2. behandlingsbudget baseres på den seneste udmelding fra KL fra juni 2020.

Budgetoverslagsårene er i overensstemmelse med sædvanlig praksis opdateret med nyeste viden og 
kan således danne udgangspunkt for kommunernes og regionernes fremadrettede bestilling af bus-
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og banedrift.

Budgetforslaget til 2. behandling er vedlagt som bilag 1.

I budgetforslaget for 2021 til 2. behandling er der usædvanligt stor usikkerhed som følge af COVID-19 
pandemien. Der er indarbejdet estimerede effekter af COVID-19 på både indtægts- og udgiftssiden.

Der er den 28. oktober 2020 indgået ’Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til 
de regionale trafikselskaber i 2021 som følge af COVID-19’. Det fremgår af aftalen, at da COVID-19 
pandemien forventes at fortsætte ind i 2021, videreføres den statslige kompensationsordning til 
trafikselskaberne, som blev indført i 2020, dog med en ramme på 362 mio. kr. Det fremgår af aftalen, 
at såfremt merudgifter og mindreindtægter overstiger denne ramme, skal en justering af rammen 
drøftes mellem aftaleparterne senest i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og 
regionernes økonomi for 2022.

Det er lagt til grund for budgetforslaget til 2. behandling, at Movia modtager fuld statskompensation i 
2021 på grund af COVID-19. Såfremt statskompensationen ikke er tilstrækkelig, vil kommuner og 
regioner skulle dække den resterende COVID-19 omkostning for Movia. Administrationen vil i 
forbindelse med behandling af estimat 1 i juni 2021 fremlægge en status for, om statskompensationen 
vurderes at kunne dække Movias COVID-19 regning i 2021.

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet fremlægges i bilag 2 forudsætninger for 
trafikbestillingsgrundlaget for 2022. Det bemærkes, at der som vanligt ikke er tale om et egentligt 
budget for 2022 men en fremskrivning.

Udviklingen i forhold til budgetforslag 2021 til 1. behandling
I det følgende beskrives udviklingen i forhold til budgetforslaget fremlagt til 1. behandling, jf. også 
nedenstående tabel 1. Primært er COVID-19 regningen i budgetforslaget til 2. behandling estimeret til 
358 mio. kr., hvilket er 47 mio. kr. mere end ved 1. behandlingen af budgetforslaget. De enkelte 
elementer i forudsætningerne for COVID-19 regningen er gennemgået i bilag 1, afsnit 1.1.

På baggrund af udviklingen i Movias passagertal på busområdet i efteråret 2020 er forventningen til 
antallet af passagerer i busserne i budgetforslaget til 2. behandling reduceret. Ved 1. behandlingen 
blev der på grund af COVID-19 forventet 10 pct. færre passagerer i busserne i 2021 i forhold til 
normalt, mens det i budgetforslaget til 2. behandlingen er forudsat, at der primo 2021 vil være 25 pct. 
færre passagerer, men at der ved udgangen af 2021 er 10 pct. færre passagerer. Det svarer til 17,5 
pct. færre passagerer i 2021 i forhold til normalt. Herudover er forventningen til COVID-19 relaterede 
udgifter opdateret, så der nu forventes færre udgifter end ved 1. behandlingsbudgettet.

I budgetforslag 2021 til 2. behandling er der på baggrund af kommuner og regioners bestillinger i 
efteråret 2020 indarbejdet 4.000 flere bustimer svarende til en stigning på 0,1 pct. i forhold til 1. 
behandlingen af budgetforslaget.

På banerne er der ligesom for busdriften indarbejdet et større COVID-19 relateret passagerfald, mens 
udgiftssiden er uændret i forhold til 1. behandlingen.

Andre driftsudgifter dækker over 3 poster – bus, bane og fællesudgifter. Andre driftsudgifter for 
flextrafik behandles selvstændigt under afsnittet om flextrafik. Budgetrammen følger den økonomiske 
politik, og der er til budgetforslaget 2. behandling sket en nedjustering af budgetrammen, idet pris- og 
lønfremskrivningsprocenten er ændret fra 2,5 pct. til 1,5 pct. baseret på KL’s seneste udmelding.
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Budgetrammen for andre driftsudgifter er samtidig øget med den forventede statskompensation for 
COVID-19 udgifter i 2021. Kompensationen var til 1. behandlingen indregnet under operatørudgifter, 
men er i 2. behandlingen indgår under andre driftsudgifter, hvilket svarer til den fra myndighederne 
sendte regnskabsinstruks for COVID-relaterede udgifter i 2020. Samlet ses en stigning i andre 
driftsudgifter til bus, mens andre driftsudgifter under fællesudgifter er reduceret med 13 mio. kr.

På flextrafikområdet forventes i forhold til førstebehandlingsbudgettet en reduktion af de samlede 
udgifter. Hen over sommeren og efteråret er der konstateret et væsentlig lavere niveau i udgifter pr. 
passager på grund bedre udnyttelse af bilerne end forventet bl.a. som følge af det stigende 
passagertal. Hertil kommer opdaterede kontraktpriser fra 1. oktober 2020. Udgifterne pr. passager 
forventes i 2021 derfor nu kun 5 pct. højere end før COVID-19. Det betyder, at de samlede forventede 
operatørudgifter til flextrafik i 2021 er reduceret med 50 mio. kr. i forhold til budgetforslaget til 1. 
behandling.

Det samlede tilskudsbehov for flextrafik reduceres med 55 mio. kr. eller 7 pct. i forhold til 
budgetforslaget til 1. behandling. Der er parallelt hermed sket en reduktion på 42 mio. kr. i den 
forventede COVID-regning for flextrafik. Kommuners/regioners omkostninger til flextrafik falder 
således med 13 mio. kr. i forhold til budgetforslaget for 2021 til 1. behandling.
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Tabel 1. Budgetpræsentation budgetforslag 2021 med fokus på forskel mellem budgetforslag til 
1. behandling og 2. behandling (mio. kr.)

B2021, 
1. beh.

B2021, 
2. beh.

1.beh. – 2. beh.
B2020 BO2022 ∆ %

Bus
Indtægter -1.595 -1.441 -1.326 -1.502 116 -8,0
Operatørudgifter 3.084 3.172 3.128 3.083 -44 -1,4

Andre driftsudgifter 190 182 209 193 26 14,6

Bus i alt 1.679 1.912 2.011 1.774 98 5,1

Lokalbaner
Indtægter -182 -180 -175 -188 5 -2,8

Operatørudgifter 495 514 514 509 0 0,0

Andre driftsudgifter 9 11 11 11 0 0,0

Anlæg 0 0 0 0 0

Lokalbaner i alt 322 345 350 332 5 1,4

Flextrafik
Indtægter -59 -46 -51 -53 -6 12,2

Operatørudgifter 695 704 654 655 -50 -7,1

Andre driftsudgifter 81 84 84 85 0 0,6

- Heraf ny ferielov 2 0 0 0 0

Flextrafik i alt 717 741 686 687 -55 -7,4

Fællesudgifter
Andre driftsudgifter 344 333 320 311 -13 -3,8
- Heraf ny ferielov 17 0 0 0 0
Pensioner 26 29 29 30 0 0,0
Finansielle poster 18 16 16 16 0 0,0

Fællesudgifter i alt 388 378 365 358 -13 -3,4

0

Tilskudsbehov i alt 3.106 3.376 3.412 3.150 36 1,1
Heraf ekstraordinær 
corona-regning 0 312 358 139 47 14,9
Tilskudsbehov ekskl. 
corona-regning 3.106 3.065 3.054 3.011 -11 -0,4

Kommunernes/regionernes samlede bestillinger samt udviklingen i tilskudsbehov fremgår af 
budgetbogen til budgetforslag 2021 til 2. behandling, jf. bilag 1.

Likviditet
Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 giver væsentlig usikkerhed for 
likviditetsprognosen, særligt forbundet med den realiserede passagerudvikling og dertil knyttede 
indtægter. Det forventes dog, at likvidbeholdningen vil være tilstrækkelig i 2021. Det indstilles på den 
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baggrund, at aconto betalinger opkræves forud i 1/12-dele hver måned svarende til den hidtidige 
praksis.

Usikkerheder i budgetforslag 2021 til 2. behandling
Udover den ekstraordinære usikkerhed som følge af COVID-19 pandemien giver følgende to forhold 
anledning til yderligere usikkerhed for budgetforslaget for 2021 til 2. behandling:

Nyt Bynet. Da passagertallene i 2020 har været stærkt påvirkede af COVID-19 situationen, har det 
ikke været muligt at foretage en grundig vurdering af passagereffekten af Nyt Bynet, som tilpassede 
busdriften til Metro Cityringen.

Bekendtgørelse 456 om indtægtsdeling i det tidligere takstområde hovedstaden. I budgetforslaget er 
det forudsat, at dobbeltfaktormodellen ophæves fuldt ud. Effekten er indarbejdet, således at der ikke 
længere er et indtægtsfradrag på ca. 12 mio. kr. i 2021.

Budgetoverslagsår 2022-2024
Det første budgetoverslagsår fungerer som hjælp til kommunernes og regionernes fremadrettede 
bestilling af bus- og banedrift.

I budgetoverslagsår 2022 er det forudsat at passagertallet på grund af COVID-19 er reduceret med 5 
pct. Hertil er budgetoverslagsårene opdateret med nyeste forventninger til udgifter og indtægter til bus, 
bane og flextrafik. Den væsentligste ændring i overslagsårene er, at indtægterne for bus forventes at 
være 177 mio. kr. højere end i 2021, hvilket hovedsageligt skyldes, at passagerne forventes i højere 
grad at være tilbage i 2022. Hertil er der i 2022 ca. 9.500 (0,2 pct.) færre timer end i 2021. De største 
reduktioner er i Slagelse, Faxe og Næstved. Faxe og Slagelse har på en række linjer besluttet at 
hjemtage driften i forbindelse med udløb af kontrakter. Næstved har i forbindelse med kommunens 
transportplanprojekt besluttet at omlægge en række buslinjer, der primært betjener skolebørn, til 
kommunebuslinjer som erstatning for den hidtidige busbetjening.

På lokalbanetrafikken er en samlet reduktion i tilskudsbehovet på 18 mio. kr. i forhold til budgetforslag 
2021 til 2. behandling. Der er ligesom i busdriften, en forventning om 5 pct. færre passagerer i forhold 
til normalt i 2022, hvilket giver et mindre fald i passagerindtægter i forhold til i 2021. På udgiftssiden er 
der i henhold til Movias kontrakt med Lokaltog A/S indregnet en i forbindelse med fusionen af Lokaltog 
aftalt effektiviseringsgevinst på 8,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2022. Ud af de 8,5 mio. kr. vedrører de 
3,4 mio. kr. Region Hovedstaden og de 5,1 mio. kr. vedrører Region Sjælland. Driften af Lille Syd 
gennemføres i det første år med eksisterende tog materiel, hvorfor driften i 2021 er ekstraordinær 
billig. Fra 2022 kommer der en udgift til tog-leje på Lille Syd, som modsvarer Region Sjællands andel 
af effektiviseringsgevinsten på 5,1 mio. kr. Endelig betyder opdatering af de forventede indeks en 
reduktion i udgifter på 1,8 mio. kr.

På flextrafikområdet forventes, at niveauet for indtægter og udgifter i 2022 vil være tilbage på niveauet 
før COVID-19.

Budgetforudsætningerne for overslagsårene er nærmere beskrevet i bilag 2.
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Økonomi:
Som beskrevet under sagsfremstillingen.

Åbent/lukket punkt:
Åbent.

Kommunikation:
Movia skriver til kommuner og regioner samt repræsentantskabet med orientering om budgettets 
vedtagelse. Hertil offentliggøres sagsdokument og bilag på moviatrafik.dk.

Bilag:
1. Budgetforslag 2021 2. behandling

2. Budgetoverslagsår 2022
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1. Budget 2021, 2. behandling
Movias budgetforslag omfatter betalinger på 4,3 mia. kr. til bus-, bane- og flextrafikoperatørerne samt 
andre driftsudgifter på 0,6 mia. kr. Der forventes 154 mio. passagerer, hvilket forventes at generere 
indtægter på 1,6 mia. kr. Det giver et samlet finansieringsbehov på 3,41 mia. kr. fordelt på 3,05 mia. 
kr. i ordinært tilskudsbehov og 0,36 mia. kr. som følge af forventede ekstraordinære omkostninger på 
grund af COVID-19 i 2021.

Der er den 28. oktober 2020 indgået aftale mellem KL, Danske Regioner og regeringen om støtte til de 
regionale trafikselskaber i 2021 som følge af COVID-19. Statskompensation udbetales som i 2020 til 
de regionale trafikselskaber, dog er der fastsat en ramme på 362 mio. kr. for statskompensationen for 
2021 for hele landet. Hvis trafikselskabernes samlede COVID-regning viser sig at overstige den afsatte 
ramme, skal en justering af rammen samt håndteringen af udviklingen drøftes senest ifm. forhandlin-
gerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 betyder, at der kun er delvis budgetstabilitet 
mellem budgetforslagets første- og andenbehandling. Foruden at opdatere budgetforslag 2021 til 
anden behandling med ændringerne i kommunernes og regionernes trafikbestillinger, har Movia fore-
taget en genberegning af COVID-omkostningerne. Desuden er rammen for andre driftsudgifter baseret 
på den nyeste pris- og lønfremskrivningsprocent fra KL i juni 2020.

Med mindre andet er nævnt er 2019-2021 vist i årets priser, mens budgetoverslagsårene er i 2021-
priser. Udgifter vises med positive tal, mens indtægter vises med negative tal. I tabellerne kan afrun-
dinger medføre, at beløbene ikke summer til totalen.

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr.
B2020 - B2021

R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %
Passagerindtægter -1.930 -1.836 -1.552 -1.743 -1.844 -1.844 284 -15,5
Operatørudgifter 4.258 4.274 4.296 4.246 4.183 4.183 22 0,5
Andre driftsudgifter 559 624 624 601 593 585 0 0,0
Pensioner 24 26 29 30 32 33 2 8,7
Finansielle poster 24 18 16 16 16 16 -2 -11,2
Anlæg 40 0 0 0 0 0 0
Tilskudsbehov i alt 2.976 3.106 3.412 3.150 2.980 2.974 306 9,8
Heraf ekstraordinær 
COVID-regning 0 0 358 139 0 0 358
Tilskudsbehov ekskl. 
COVID regning 2.976 3.106 3.054 3.011 2.980 2.974 -52 -1,7

Det samlede finansieringsbehov er i budgetforslag 2021 til 2. behandling på 3.412 mio. kr. Uden CO-
VID-19 relaterede udgifter ville budgettet have vist et mindre fald på 52 mio. kr. eller 1,7 pct., hvilket 
beror på en forventning om lavere prisindeks for bl.a. løn og forbrugerpriser i forhold til de prognoser, 
der lå til grund for budget 2020. Udviklingen fra budget 2020 til budget 2021 er drevet af 15,5 pct. lave-
re passagerindtægter i 2021 samt merudgifter til ekstra rengøring mv. som følge af COVID-19.
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Passagerindtægterne er i budgetforslag 2021 samlet set reduceret 284 mio. kr. eller 15,5 pct. i forhold 
til budget 2020, hvilket dækker over 34 mio. færre passagerer i 2021 i bus og bane og flextrafikken. 
Heraf kan de 31 mio. passagerer tilskrives COVID-19. Den resterende reduktion på 3 mio. passagerer 
er udtryk for et forventet generelt fald i antal passagerer samt effekten af kommuner og regioners 
trafikbestillinger.

Operatørudgifterne forventes i budgetforslag 2021 at være 22 mio. kr. eller 0,5 pct. højere end i budget 
2020. Stigningen skyldes COVID-19 relaterede udgifter til fortsat ekstra rengøring af busserne, crowd 
control mv. Hertil kommer højere operatørudgifter på lokalbanerne i forbindelse med Region Sjæl-
lands overtagelse af trafikbestilleransvaret fra staten vedrørende Lille Syd (Køge-Roskilde). I modsat 
retning trækker det, at prisindeks for bl.a. løn og forbrugspriser i 2021 forventes lavere end i budget 
2020, samt at der er budgetteret færre ture i flextrafikken.

Andre driftsudgifter udgør ca. 0,6 mia. kr. svarende til 13 pct. af de samlede udgifter i budgetforslaget. 
Andre driftsudgifter er omfattet af Movias økonomiske politik for bus og bane med krav til fortsat ef-
fektivisering, og som følge heraf er budgettet reduceret med 8 mio. kr. fra budget 2020 til budget 
2021. Budget 2020 indeholdt desuden en engangsudgift til ny ferielov på 19 mio. kr. I 2021 er tillagt 
pris- og lønfremskrivning på 8 mio. kr. samt COVID-relaterede udgifter på 16 mio. kr. til værnemidler, 
ekstra rengøring af chaufførlokaler, stoppestedsværter mv.

I Kapitel 1 redegøres for budgettet og budgetforudsætningerne for henholdsvis bus og bane, andre 
driftsudgifter og flextrafik samt udviklingen i forhold til budget 2020. Kapitlet indledes med en over-
sigt over COVID-19 effekter. Desuden beskrives kort likviditet og finansiering.

Kapitel 2 viser budgettet for den enkelte kommune og region, og det samlede finansieringsbehov er 
opdelt på det ordinære tilskudsbehov og COVID-19 relaterede ekstraomkostninger. Der er dels en ta-
bel med det ordinære tilskudsbehov, dels en tabel med COVID-19 relaterede omkostninger pr. kom-
mune og region, og begge tabeller er specificeret på hhv. bus, bane og flextrafik-ordningerne.
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1.1 COVID-19
COVID-19 påvirker Movias økonomi væsentligt, primært som konsekvens af færre passagerer og der-
med lavere passagerindtægter samt ekstra udgifter til øget rengøring af busserne mv. I dette afsnit 
beskrives beregningen af COVID-19 omkostningerne. Størstedelen af COVID-19 regningen er ikke en 
konkret ekstraudgift, men et forventet indtægtstab i forhold til en situation uden COVID-19.

Tabel 2 viser den estimerede COVID-regning for Movia i 2021 og 2022.

Tabel 2. Forventet COVID-regning, Mio. kr.
COVID-19 estimerede udgifter E2/2020 B2021 BO2022

Bus
Indtægter 458 284 92
Operatørudgifter 31 40 37
Andre driftsudgifter 2       15 0

Bus i alt 491 339 129

      
     

      

Lokalbaner
Indtægter 32 25 10
Operatørudgifter -1 0 0

Andre driftsudgifter 0 0 0

Anlæg 0 0 0

Lokalbaner i alt 31 25 10

    

      

      

      

      

Flextrafik
Indtægter 18 2 0
Operatørudgifter -99 -7 0

Andre driftsudgifter -2 -1 0

Flextrafik i alt -83 -7 0

Fællesudgifter
Andre driftsudgifter 2 1 0

Pensioner 0 0 0

Finansielle poster 0 0 0

Fællesudgifter i alt 2 1 0

   
      
      

      

      

     
     
      
      

      

      

Tilskudsbehov i alt 442 358 139
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Forudsætninger bus

Indtægter
Det er i budgetforslag 2021 til 2. behandling forudsat, at der er 17,5 pct. færre passagerer som følge af 
COVID-19 i 2021. I lighed med den øvrige kollektive trafik forventer Movia, at der 2021 og 2022 fortsat 
vil være passagerer, der vil benytte offentlig transport mindre, da flere i en periode vil arbejde eller 
deltage i uddannelsesaktiviteter hjemmefra. Hertil forventes indtægten pr. passager i 2021 og 2022 
reduceret 1 pct. pga. mindre salg af de relativt set dyrere kontantbilletter, som med henblik på at re-
ducere smitterisikoen midlertidigt ikke kan købes i busserne ved chaufførkonsollen. Samlet forventes 
284 mio. kr. lavere indtægter i 2021 i forhold til en situation uden COVID-19.

Den forventede effekt af COVID-19 på antallet af passagerer er i budgetforslaget til 2. behandling stør-
re end forventet i budgetforslaget fremlagt til 1. behandling. Ved 1. behandlingen var det forventet, at 
passagertallet i starten af 2021 ville være på indeks 85 og i slutningen af året på indeks 95. I budget-
forslaget til 2. behandling forventes et passagerindeks på 75 i starten af 2021 og indeks 90 ved udgan-
gen af 2021. De lavere passagerforventninger skyldes, at der ved udarbejdelsen af budgetforslaget til 
1. behandling ikke var en forventning om en anden bølge af COVID-19, og der ses pt. ind i et længere 
forløb med COVID-19 end oprindeligt antaget.

I budgetoverslagsår 2022 forventes 5 pct. færre passagerer, samt en fortsat reduceret indtægt pr. 
passager. Dette giver en forventning om, at indtægterne er 92 mio. kr. lavere end i en situation uden 
COVID-19.

I budgetoverslagsår 2023 forudsættes det, at COVID-19 effekterne er overstået.

Udgifter
I budgetforslag 2021 indgår udgifter til ekstra rengøring af busserne, crowd control og indsættelse af 
ekstra busdrift pga. krav om øget afstand i busserne i hele 2021. Samlet forventes 55 mio. kr. i ekstra 
udgifter i 2021.

I budgetoverslagsår 2022 er der ikke forudsat udgifter til crowd control eller ekstra drift, mens den 
ekstra rengøring af busserne forudsættes at fortsætte. Udgifterne i 2022 er dermed 37 mio. kr. højere i 
forhold til en situation uden COVID-19.

Forudsætninger bane
Det er forudsat i budgetforslag for 2021 til 2. behandling, at der pga. COVID-19 situationen er 12,5 pct. 
færre passagerer i forhold til en normalsituation, mens der i budgetoverslagsår 2022 er forudsat 5 pct. 
færre passagerer som følge af COVID-19. Det giver et forventet indtægtstab på 25 mio. kr. i 2021 og 10 
mio. kr. i 2022. Rengøring af togsæt håndteres af Lokaltog inden for de eksisterende kontrakter og 
dermed uden øget budgetramme.

Forudsætninger flextrafik
COVID regningen for den variable flextrafik beregnes som forskellen mellem budgettets baseline – det 
som budgettet ville have været, hvis der ikke havde været COVID-19 – og budget 2021 til 2. behand-
ling. For flexrute beregnes COVID-udgiften - som i den øvrige rutebundne trafik – som merudgifter og 
besparelser som følge af COVID-19. Der forventes ingen merudgifter eller besparelser i flexrute i 2021.
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I budgetforslaget til 2. behandling er i første halvår 2021 forudsat 5 pct. færre passagerer samt en 
omkostning pr. passager, der er 5 pct. højere i det meste af 2021 pga. COVID-19. Det betyder 1,6 mio. 
kr. lavere indtægter og 7 mio. kr. lavere operatørudgifter end i en situation uden COVID-19. Omkost-
ningerne er påvirket af to modsatrettede effekter – der er færre passagerer, men højere omkostning 
pr. passager.

Under ’andre driftsudgifter’ for flextrafik er forventet en besparelse på 1,2 mio. kr. i call centeret pga. 
færre opkald som følge af færre passagerer. Det giver samlet set en besparelse i flextrafikken på 7 
mio. kr., der modregnes i statskompensationen for COVID-19 udgifter.

COVID-regning fordelt på ordninger
I tabel 3 fremgår COVID-regningen fordelt på henholdsvis bus, bane og flextrafik-ordningerne.

Tabel 3. COVID-regning fordelt på ordninger i 2021

Lokal- 
bane

Fælles- 
udgifter

Flex- 
tur

Plus- 
tur

Flex- 
handicap

Flex- 
kommune

Flex- 
ruteBus Total

Indtægter 284 25 0 2 0 0 0 0 0 311
Operatør-
udgifter 40 0 0 -6 0 5 -4 -2 0 32
Andre drifts-
udgifter 15 0 1 -2 0 1 -1 0 0 15

I alt 339 25 1 -6 0 5 -5 -2 0 358

I nedenstående tabel 4 er forudsætningerne for COVID-regningen fra tabel 2 mere detaljeret opgjort og 
opdelt i indtægter og udgifter for både 2021 og 2022.
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Tabel 4. Specifikation af COVID-regning, mio. kr.
B2021 BO2022

Bus
Færre i passagerer på grund af COVID-19 271 76
1 pct. lavere indtægt pr. passager pga. lavere kontantsalg 13 15
Ekstra rengøring af busser og ekstra driftskapacitet 40 37
Crowd control, ekstra rengøring af chaufførlokaler og færre i pro-
visionsudgifter 15 0

Bus i alt 339 129

Lokalbaner
Færre i passagerer på grund af COVID-19 25 10

Lokalbaner i alt 25 10

Flextrafik
Færre passagerer på grund af COVID-19 2 0
Flere passagerer visiteret til solokørsel og reduceret koordinering 10 0
Besparelse i operatørudgifter og callcenter pga. færre passagerer -19 0

Flextrafik i alt -7 0

Fællesudgifter
Værnemidler 1 0

Fællesudgifter i alt 1 0

Tilskudsbehov i alt 358 139
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1.2 Bus og Bane
Tabel 5 viser udviklingen opdelt på bus, bane og de fællesudgifter, som kan henføres til bus og bane. 
Det fremgår af tabellen, at finansieringsbehovet for bus er 332 mio. kr. højere end i budget 2020 sva-
rende til 20 pct., mens finansieringsbehovet for bane er 28 mio. kr. højere svarende til 9 pct. Modsat er 
finansieringsbehovet til fællesudgifter for bus og bane 24 mio. kr. lavere svarende til 6 pct.

Udviklingen i hhv. indtægter og operatørudgifter for bus og bane vil blive gennemgået efter tabel 5 og 
6. Fællesudgifterne er vist i tabel 5 og betales via Movias finansieringsmodel sammen med bus og 
bane. Udviklingen i andre driftsudgifter, pensioner og finansielle poster gennemgås i de respektive 
afsnit efterfølgende.

Tabel 5. Budgetoversigt bus og bane, Mio. kr.
B2020 - B2021

R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %

Bus
Indtægter -1.696 -1.595 -1.326 -1.502 -1.593 -1.593 270 -16,9
Operatørudgifter 3.111 3.084 3.128 3.083 3.019 3.019 44 1,4
Andre driftsudgifter 188 190 209 193 192 193 19 9,9

Bus i alt 1.603 1.679 2.011 1.774 1.618 1.619 332 19,8

Lokalbaner
Indtægter -178 -182 -175 -188 -198 -198 7 -3,8
Operatørudgifter 502 495 514 509 509 509 19 3,9
Andre driftsudgifter 0 9 11 11 11 11 2 26,4
Anlæg 40 0 0 0 0 0 0

Lokalbaner i alt 365 322 350 332 322 322 28 8,8

Fællesudgifter bus og bane
Andre driftsudgifter 300 344 320 311 305 296 -24 -6,9
- Heraf ny ferielov 0 17 0 0 0 0 -17 -100,0
Pensioner 24 26 29 30 32 33 2 8,7
Finansielle poster 24 18 16 16 16 16 -2 -11,2
Fællesudgifter bus og bane
i alt 348 388 365 358 352 345 -24 -6,1
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Tabel 6. Nøgletal for bus og bane, Mio. kr.
B2020 - B2021

R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %

Bus

Passagerer, 1.000 188.400 174.821 141.482 162.947 171.434 171.434 -33.339 -19,1

Busser 1.219 1.174 1.176 1.162 1.157 1.157 2 0,2
Timer, 1.000 4.233 4.036 4.089 4.080 4.074 4.074 54 1,3

Indtægt pr. passager -9,0 -9,1 -9,4 -9,2 -9,3 -9,3 0 2,7

Udgift pr. passager 17,5 18,7 23,6 20,1 18,7 18,7 5 26,1

Udgift pr. time 779 811 816 803 788 789 5 0,6

Lokalbaner
Passagerer, 1.000 9.510 9.711 9.028 9.801 10.317 10.317 -684 -7,0

Tog km 7.826 7.626 8.103 8.103 8.103 8.103 477 6,3

Timer, 1.000 152 153 160 160 160 160 7 4,9

Tilskud pr. passagerer 38 33 39 34 31 31 6 17,0

Tabel 6 viser udviklingen i driftsomfang og antal passagerer samt udvalgte nøgletal. Det fremgår, at 
der er væsentligt færre passagerer som følge af COVID-19 situationen, hvilket bl.a. betyder, at udgif-
ten pr. passager stiger markant. Hertil fremgår det, at antallet af forventede togkilometre stiger, idet 
driftsomfanget på lokalbanerne øges pga. Region Sjællands overtagelse af trafikbestilleransvaret fra 
staten på Lille Syd (Køge - Roskilde) fra december 2020. Baggrunden for de øvrige bevægelser i nøgle-
tallene er beskrevet nedenfor under henholdsvis bus- og baneudviklingen.

Boks 1: Forudsætninger i budgetforslag 2021, 2. behandling.
Indtægter bus og bane: Forventningerne til passagerer og indtægter er baseret på realiserede ind-
tægter til og med februar 2020 tillagt forudsætninger om passagereffekten af COVID-19, som forud-
sættes at give et passagerfald på hhv. 17,5 pct. for bus og 12,5 pct. for bane. Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 1,1 pct. fra 2020 til 2021, hvilket er indarbejdet. 
Indtægterne er derudover fratrukket 1 pct. på grund af lavere indtægt pr. passager som følge af 
mindre kontantsalg.

Udgifter bus og bane: I Movias budget anvendes KL’s satser fra juni for pris- og lønfremskrivning 
ved fremskrivning af andre driftsudgifter. Øvrige prisindeks for bl.a. diesel og renter fremskrives 
normalt med Nationalbankens seneste prognoser. På grund af stor usikkerhed som følge af COVID-
19 blev Nationalbankens halvårlige prognose dog udskudt og kunne ikke anvendes til 1. behand-
lingsforslaget, hvor der i stedet blev anvendt realiserede indeks for 2019, som blev pris- og løntals-
reguleret med 1,5 pct. til henholdsvis 2020 og 2021. Til 2. behandling er dette fastholdt af hensyn til 
budgetstabiliteten, men kontroller til Nationalbankens seneste prognoser fra september 2020 viser, 
at niveauet matcher Nationalbankens prognoser. Det forventede antal køreplantimer pr. linje er i 
budgetforslaget baseret på køreplaner for 2020 og tillagt effekten af kommuner og regioners trafik-
bestillinger.

Andre driftsudgifter er i henhold til Movias økonomiske politik reguleret med en effektivisering på 2 
pct. af udgifterne eksklusiv Rejsekort. Der er foretaget pris- og lønregulering med 1,5 pct. jf- KLs 
skøn fra juni 2020. Budgetrammen er yderligere teknisk nedjusteret med 3,5 mio. kr., som følge af 
at budgetposten Facility-Management er samlet under operatørudgifter og opjusteret med de for-
ventede COVID-19 udgifter for 2021. Dette er uddybet i afsnittet om andre driftsudgifter.
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Bus
Finansieringsbehovet til bus er 332 mio. kr. højere end i budget 2020 svarende til en stigning på 20 pct. 
Udviklingen er sammensat af, at indtægterne er 270 mio. kr. lavere end i budget 2020, mens operatør-
udgifterne er 44 mio. kr. højere end budget 2020. Endelig er andre driftsudgifter under busdrift øget 
med samlet 19 mio. kr. svarende til en stigning på 10 pct.

Indtægter bus
Der forventes busindtægter på 1.326 mio. kr. i budgetforslag 2021. I budgettet for 2020 blev forventet 
indtægter på 1.595 mio. kr. Indtægtsudviklingen er opdelt i deleffekter i tabel 7, hvorefter effekterne 
er uddybet.

Tabel 7. Indtægtsændring på bus fra B2020 til B2021. Mio. kr.

Fald i passagerforventning på grund af COVID-19 271

1 pct. lavere indtægt pr. passager som følge af lavere kontantsalg på grund af COVID-19 13
Øvrigt fald i passagertal 30
Takststigning på 1,1 pct. -15

Øvrig udvikling i indtægt pr. passager -31

Ændring i indtægter i alt 270
Anm.: Da indtægter har negativt fortegn, betyder negative tal en stigning i indtægter (dvs. et fald i tilskudsbehov).

• Det fremgår af tabel 7, at indtægterne er reduceret 271 mio. kr., fordi forventningen til passager-
tallet i 2021 estimeres at være 17,5 pct. under en normalsituation pga. effekten af COVID-19.

• På grund af COVID-19 og stop for kontantsalg i busserne er indarbejdet en reduktion i indtægt pr. 
passager på 1 pct. da enkeltbilletter er relativt dyrere. Det giver 13 mio. kr. mindre i indtægt.

• Hertil har der i de realiserede passagertællinger siden udarbejdelsen af budget 2020 været færre 
passagerer, hvilket giver en reduktion i passagertallet på 2 pct. svarende til 30 mio. kr.

• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 1,1 pct. fra 2020 til 2021, 
hvilket er indarbejdet i budget 2021. Det øger indtægterne med 15 mio. kr.

• En forventet stigning i indtægt pr. passager øger indtægterne med 31 mio. kr. svarende til 2 pct. og 
er sammensat af mange faktorer, herunder at en i budget 2020 forventet lavere indtægt pr. pas-
sager som følge af Cityringen ikke er realiseret, og at den første rejsehjemmelundersøgelse fra 
2020, som blev gennemført før marts 2020, giver Movia en relativt større andel af indtægterne i 
indtægtsfællesskabet i DOT.

Operatørudgifter bus
Operatørudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammenholdt med priserne 
i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx eks-
trakørsel og operatørdrevet realtid mv.

Operatørudgifterne udgør i budgetforslag 2021 til 2. behandling 3.128 mio. kr., hvilket er 44 mio. kr. 
eller 1 pct. mere end budget 2020. Udviklingen er yderligere opdelt i deleffekter i tabel 8, hvorefter 
effekterne er forklaret.
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Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus fra B2020 til B2021. Mio. kr.

Effekt af indeksudvikling -39

Effekt af COVID-19 relaterede udgifter 40
1 pct. flere bustimer 31

Øvrig udvikling i operatørudgifter 13

Ændring i operatørudgifter i alt 44
Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter.

• Prisindeks for bl.a. diesel og renter, som bruges til at justere operatørbetalingerne, fremskrives 
normalt med Nationalbankens seneste prognoser. På grund af den store usikkerhed som følge af 
COVID-19 har Nationalbanken udskudt deres prognose. De realiserede indeks for 2019 er derfor 
brugt som indeks i budget 2021, idet lønindekset fremskrives med 1,5 pct. i henholdsvis 2020 og 
2021. Effekten af de indlagte prisindeks giver en besparelse på 39 mio. kr. i forhold til budget 
2020.

• Der er forudsat ekstra rengøring i busserne i hele 2021, da dette også forventes at være et myn-
dighedskrav fremover. Merudgiften er estimeret til 37 mio. kr. Hertil er der indregnet ca. 2,4 mio. 
kr. til ekstra kapacitet, idet der i 2021 i begrænset omfang forventes skærpede kapacitetskrav i 
den kollektive transport.

• I budgetforslag 2021 til 2. behandling er køreplanerne i 2020 tillagt effekten af kommuners og 
regioners kendte trafikbestillinger, hvilket giver 1 pct. flere timer end budgetteret i 2020 og øger 
udgifterne med 31 mio. kr.

• Den øvrige udvikling i operatørudgifter på 13 mio. kr. eller 0,4 pct. dækker over flere mindre bevæ-
gelser, herunder at udgiften til vedligeholdelsen af chaufførlokalerne fra 2020 samles under ope-
ratørudgifter, linjer der skifter kontrakt samt andre opdateringer af kontraktpriser mv.

Budgetoverslagsår 2022-2024

• Prisindeks og takster i 2022 er tillagt de nyeste forventninger til 2022-prisniveau. Men da budget-
overslagsårene i budget 2021 angives i 2021-priser, er KLs seneste skøn for pris- og lønfremskriv-
ning fra 2021 til 2022 på 2,1 pct. herefter fratrukket.

• Priserne i udbud A19, hvor flere linjer skifter til el eller fossilfri drift, er indregnet i overslagsårene.
• Kommunernes trafikbestillinger er indarbejdet med helårseffekt, ligesom det bl.a. er indarbejdet 

at enkelte kommuner har besluttet at hjemtage driften på nogle af de linjer, som kører på kontrak-
ter med kontraktudløb i 2022.

• Det er forudsat for 2022, at passagerindekset er 95 pct. af det normale niveau, mens det forud-
sættes at være tilbage på 100 pct. i 2023 og 2024. Det giver en stigning i antal passagerer og ind-
tægter i forhold til budget 2021, hvor passagerindekset pga. COVID-19 er forudsat at være 82,5 
pct. af det normale niveau.

• Det er forudsat, at udgifterne til crowd control og ekstra driftskapacitet som følge af skærpede 
kapacitetskrav i den kollektive transport er ophørt i 2022, mens udgifter til ekstra rengøring af 
busserne som følge af COVID-19 er forudsat at ophøre fra 2023.

Bane
Tilskudsbehovet på bane stiger med 28 mio. kr. svarende til 9 pct., fra budget 2020 til budgetforslag 
2021.
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Indtægterne falder med 7 mio. kr. fra budget 2020 til budgetforslag 2021, hvilket skyldes 0,7 mio. fær-
re passagerer. Udviklingen er sammensat af to modsatrettede effekter. I 2021 forventes 1,3 mio. (12,5 
pct.) færre passagerer som en konsekvens af COVID-19. Modsat giver overtagelsen af Lille Syd (Køge-
Roskilde) 0,7 mio. flere passagerer. I 2021 er det udmeldte takststigningsloft på 1,1 pct., hvilket sam-
men med en positiv udvikling i indtægt pr. passager bidrager til en samlet stigning i indtægt pr. passa-
ger på 3 pct.

Udgifterne til lokalbanerne forventes at stige med 21 mio. kr. svarende til 4,2 pct. Hovedforklaringen 
på de stigende udgifter er mere drift som følge af Movias kontrakt med Lokaltog, der er udvidet fra 
december 2020, da Region Sjælland har overtaget trafikbestilleransvaret fra staten vedrørende Lille 
Syd. Det betyder, at de kilometer-afhængige udgifter øges med ca. 14 mio. kr. Kontraktbetalingerne 
forventes at stige med 3,3 mio. kr. svarende til 0,8 pct. som følge af opdatering af de indeks, der regu-
lerer lokalbanernes kontraktbetalinger. Udgifterne til infrastruktur stiger med 1,7 mio. kr. og skyldes 
den normale pris- og lønfremskrivning, som regionerne kompenseres for via bloktilskuddet. Rejse-
kortafgifterne stiger med 2,3 mio. kr. for lokalbanerne. Rejsekortafgifterne deles mellem bus og bane 
efter andelen af indtægter, og da banernes andel af indtægterne stiger bl.a. som følge af overtagelsen 
af Lille Syd, stiger udgifterne dermed også.

Budgetoverslagsår 2022-2024

• På lokalbaner er der i henhold til Movias kontrakt med Lokaltog A/S indregnet en effektiviserings-
gevinst på 8,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2022. Der anvendes en ’trappemodel’ for Lokaltog, hvor 
effektiviseringer udmøntes i en ’trappe’ og ikke som årlige effektiviseringer. Ud af de 8,5 mio. kr. 
vedrører de 3,4 mio. kr. Region Hovedstaden og de 5,1 mio. kr. vedrører Region Sjælland. Driften af 
Lille Syd sker i det første år med eksisterende tog materiel, hvorfor driften i 2021 er ekstraordinær 
billig. Fra 2022 kommer der en udgift på 5,1. mio. kr. til tog-leje på Lille Syd.

• På indtægtssiden forventes det, at passagertallet i 2022 vil ligge 5 pct. under normalen som kon-
sekvens af COVID-19. Det svarer til ca. en halv mio. færre passagerer i 2022. Fra 2023 forudsættes 
der ikke at være færre passagerer som følge af COVID-19.
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Usikkerheder i budget 2021

I budgetforslag 2021, 2. behandling er usikkerheden større end normalt pga. COVID-19 effekterne.

Om usikkerheder i budget 2021

I budget 2021 til 2. behandling er der usædvanlig 
stor usikkerhed som følge af COVID-19 situatio-
nen. Der er lagt effekter ind på både indtægts- og 
udgiftssiden, men i en så ekstraordinær situation 
er estimaterne behæftet med markant øget usik-
kerhed. På indtægtssiden udgør passagerniveau-
et den største usikkerhed. Passagerniveauet på 
bus og bane er estimeret til hhv. 17,5 og 12,5 pct. 
under normalen i 2021. En ændring i passagertal-
let på 5 pct. vil påvirke indtægterne med ca. 80 
mio. kr., som det fremgår af tabel 9.

En anden stor usikkerhed beror på niveauet for 
ekstra drift som følge af kapacitetsproblemer. 
Der er lagt meget begrænsede udgifter ind til 
ekstra drift i 2021, men det realiserede niveau 
afhænger af den generelle udvikling ift. COVID-19 
og myndighedernes anbefalinger og retningslin-
jer.

Der er 28. oktober 2020 indgået en ’Aftale mellem 
regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til 
de regionale trafikselskaber i 2021 som følge af 
COVID-19’.

Aftalen har en ramme på 362 mio. kr. Det frem-
går af aftalen, at hvis trafikselskabernes samle-
de COVID-regning viser sig at overstige den af-
satte ramme, skal aftaleparterne drøfte en ju-
stering af rammen senest i forbindelse med 
forhandlingerne om kommunernes og regioner-
nes økonomi for 2022. Det er således usikkerhed 
om konsekvenserne i 2021, hvis rammen over-
skrides.

På udgiftssiden bidrager særligt indeksforvent-
ningerne til usikkerhed. Indeks for blandt andet 
løn, rente og diesel bruges til at regulere opera-
tørbetalingen og er normalt fastsat ud fra Natio-
nalbankens prognoser. Som følge af COVID-19 
udskød Nationalbanken sine prognoser i foråret, 
hvorfor en fremskrivning af de realiserede in-
deks for 2019 er anvendt som forventet indeks 
for 2021. Følsomheden for ændringer er vist i 
tabel 9 herunder.

Tabel 9. Følsomhedsanalyse for udvalgte indeks, bus og bane
Ændring Effekt (Mio. kr.)

Diesel, forbrugerpris 20% 80
Løn 1% 22
Rente 1 procentpoint 30
Passagertal/Indtægter 5% 80

1.3 Andre driftsudgifter
Budgetforslag 2021
Budgetforslaget for 2021 er opbygget med udgangspunkt i budget 2020 eksklusiv den ekstra udgift i 
2020 som følge af ny lovgivning om feriepenge. Budgetrammen er reguleret i henhold til den økonomi-
ske politik, jf. tabel 10, hvor der er indregnet en effektivisering på 2 pct. på udgifter ud over rejsekort-
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udgifter. Derudover afsættes 0,9 pct. årligt til en omstillingspulje i årene 2021 – 2024, jf. den økono-
miske politik. Der er foretaget pris- og lønregulering med 1,5 pct. som er senest offentliggjorte skøn 
fra KL. Budgetrammen er yderligere teknisk nedjusteret med 3,5 mio. kr., som følge af flytning af bud-
getposten Facility-Management til operatørudgifter, således at alle udgifter til chaufførfaciliteter 
samles her.

Tabel 10. Ændring i budgetramme andre driftsudgifter ekskl. Flextrafik og bane. Mio. kr.

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og fællesudgifter 2020 534,0

Budgetramme andre driftsudgifter 2020 ekskl. rejsekortafgifter 425,4

- Heraf ny ferielov, engangsudgift i 2020 -17,2
- Heraf Facility Management ydelse overført til operatørudgifter -3,5
Rejsekortafgifter 108,6
Pris- og lønfremskrivning 1,5 pct.
COVID-relaterede udgifter til værnemidler, ekstra rengøring af chaufførlokaler, 
stoppestedsværter mv.

7,8

16,1

Effektivisering 2 pct. ekskl. rejsekortafgifter -8,3

Budgetramme andre driftsudgifter, bus og fællesudgifter 2021 528,8
Anm: Budgetrammen er teknisk nedjusteret med 3,5 mio. kr., som følge af flytning af budgetposten Facility-Management til 
operatørudgifter, således at alle udgifter til chaufførfaciliteter samles under operatørudgifter.

I budgetoverslagsårene 2022 – 2024 tilpasses ’Andre driftsudgifter’ gradvist til åbningen af Syd-
havnsmetroen og Letbanen i Ring 3 ved at øremærke 0,9 pct. af budgetrammen til en omstillingspulje, 
svarende til 4 mio. kr. årligt. Hermed sikres, at andre driftsudgifter pr. bustime holdes konstant, selv-
om antallet af bustimer forventeligt vil falde i 2025, når Sydhavnsmetroen og Letbanen åbner. Hertil 
kommer et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. (ekskl. rejsekortafgifter) svarende til 8 mio. kr. årligt.

Pensioner
Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension 
efter 1/1-2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har pt. 189 tjene-
stemænd (i arbejde, pensionerede og enker), heraf budgetteres 134 at være pensionerede ultimo 
2021. Samlet forventes pensionsudgifter at stige med 2 mio. kr. svarende til 8,7% i forhold til budget 
2020. Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er 
derfor forbundet med usikkerhed. Den samlede pensionsforpligtelse er aktuarberegnet i 2019 og gen-
beregnes minimum hvert 5. år i henhold til regnskabspraksis og dermed senest igen i 2024.

Finansielle poster

Tabel 11. Finansielle poster i budget 2021 Mio. kr.
Gebyrer og renteindtægter -11
Renteudgifter 2
Rejsekort lån 25

Finansielle poster i alt 16
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Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån i Kommunekredit. Lån optaget i Kommu-
nekredit dækker udover Movias investering i aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S og anlægsaktiver også 
ansvarlige lån til Rejsekort og Rejseplan A/S ifm. etableringen af selskabet. Rejsekort og Rejseplan 
A/S forrenter de ansvarlige lån og afdrager i takt med, at der er likviditet i Rejsekort og Rejseplan A/S. 
Afdrag på ansvarlige lån fra Rejsekort og Rejseplan A/S modregnes i de finansielle poster. Det er for-
udsat, at ansvarlige lån er fuldt ud tilbagebetalt i 2025 som oprindeligt forudsat, og at der gennemfø-
res låneomlægning inden udgangen af 2020. Den samlede nettopåvirkning vedrørende rejsekortlån er 
justeret til 25 mio. kr. årligt i 2021-2025, jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 5. november 2020, 
således at tilbagebetaling af rejsekortfinansieringen afsluttes i 2026.

Tabel 12. Rejsekort lån i Kommunekredit og ansvarlige lån til Rejsekort og rejseplan A/S Mio. kr.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rejsekort lån i Kommunekredit
Ydelse for Movia 44 75 43 43 46 47 37 11
Restgæld, ultimo 285 214 175 135 91 47 11 0

Ansvarlige lån til Rejsekortselskabet
Ydelse (Movia indtægt) -12 -16 -18 -18 -22 -22 -12 0
Restgæld, ultimo -104 -89 -72 -55 -34 -12 0 0

Netto finansiering 31 59 25 25 25 25 25 11
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1.4 Flextrafik
Flextrafik er i 2019 udvidet med ordningen Plustur, således at der nu er seks kørselsordninger: 

Plustur, flextur, flexhandicap, flexkommune, flexpatient og flexrute.

Fra januar 2021 er der 20 kommuner, der tilbyder Plustur. Kørselsomfanget forventes at være beske-
dent i 2021. Dels fordi ordningen skal vinde indpas hos kunderne, og dels fordi Plustur kun tilbydes, 
når der ikke er bus og tog hele vejen.

Tabel 13. Budgetoversigt flextrafik, Mio. kr.
B2020 - B2021

R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %
Flextrafik i alt
Indtægter -56 -59 -51 -53 -53 -53 7 -12,5
Operatørudgifter 645 695 654 655 655 655 -41 -5,9
Andre driftsudgifter 72 81 84 85 85 85 3 3,5
- Heraf ny ferielov 0 2 0 0 0 0 -2 -100,0
Flextrafik i alt 660 717 686 687 687 687 -31 -4,3

Budgetforslag 2021
Driften og passagernes benyttelse af flextrafik forventes i løbet af 2021 normaliseret til situationen før 
COVID-19.

Flextrafik indtægter forventes i 2021 at være 7 mio. kr. (12,5 pct.) lavere end budget 2020. Indtægterne 
følger den forventede udvikling i passagertal i Flextur og Flexhandicap, som er baseret på en gradvis 
tilbagevenden til situationen før COVID-19.

De samlede operatørudgifter til flextrafik forventes at falde med 41 mio. kr., svarende til 6 pct., mens 
det samlede passagertal forventes at falde med 4,9 pct. Operatørudgifterne følger sædvanligvis udvik-
lingen i passagertallet. Men operatørudgifterne er desuden påvirket af almindelig pris- og lønregule-
ring og af at kørselseffektiviteten i 2021 forventes negativt påvirket af COVID-19.

Tabel 14. Andre driftsudgifter flextrafik. Mio. kr.
B2020 81,2

-heraf ny ferielov -2,2
PL-regulering 1,3
Reduktion i call center -1,3
Ekstraudgift til nyt IT-system 5,0

B2021 84,1

Budgettet for andre driftsudgifter i flextrafik er reduceret med engangsudgiften til ny ferielov i 2020 på 
2,2 mio. kr. og tillagt pris- og lønfremskrivning på 1,5 pct.

18/42 



 

 

 

    
 

  
  

 
 

 
  

    

  
   

  
 

 
                
           

         
         
          

         
         

         
         

         

 
 
  

Movia, Budget 2021, 2. behandling 

Der forventes desuden en besparelse på udgifterne til call center på grund af det lavere passagertal 
og dermed færre henvendelser i call center. Der er budgetteret en reduktion på 1,3 mio. kr. svarende 
10 pct., hvilket svarer til den forventede reduktion i antal passagerer i flexhandicap og flextur, som er 
de ordninger, der kan bestilles via call center.

Budgetrammen hæves yderligere med 5 mio. kr. i budgetårene 2021-2026 med henblik på at finansie-
re udvikling og implementering af et nyt IT-system til flextrafik (ny optimeringsplatform), jf. bestyrel-
sens beslutning af 25. februar 2020. Finansieringsplanen indebærer også, at der ikke budgetteres med 
en årlig effektivisering på 2 pct. pr. passager i perioden 2021-2026, hvor der investeres i nyt IT-system.

Andre driftsudgifter pr. passager varierer mellem de forskellige ordninger i flextrafik. Opkrævning af 
driftsudgifter til flextrafik sker i de månedlige afregninger til kommuner/regioner. Den budgetterede 
opkrævning af andre driftsudgifter er opdelt pr. ordning i tabel 15.

Tabel 15. Flextrafik andre driftsudgifter opkrævning pr. passager. Kr.
B2020 - B2021

R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %

Flextrafik gennemsnit 19 21 23 23 23 23 2 8,8
Flextur 34 39 43 43 43 43 4 11,0
Plustur 0 0 30 30 30 30 30
Flexhandicap 29 29 34 34 34 34 5 19,0
Flexkommune 25 27 30 30 30 30 4 14,6
Flexpatient 25 27 30 30 30 30 4 14,6
Flexpatientbus 7 10 11 11 11 11 1 9,5
Flexrute 2 3 2,6 2,6 2,6 2,6 0,1 3,0
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  R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %

Flextur 440 445 391 411 411 411 -55 -12,2
Plustur 0 0 14 20 20 20 14
Flexhandicap 714 773 709 727 727 727 -64 -8,2
Flexkommune 342 388 339 344 344 344 -49 -12,7
Flexpatient 626 622 615 623 623 623 -7 -1,0
Flexpatientbus 27 27  22  25 25 25 -5 -19,9
Flexrute 1.555 1.572 1.550 1.550 1.550 1.550 -22 -1,4

Passagerer i alt 3.704 3.827 3.639 3.699 3.699 3.699 -188 -4,9
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Tabel 16. Tilskudsbehov, flextrafik, Mio. kr.
B2020 - B2021

R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %
Flextur 52 61 53 55 55 55 -7 -11,8
Plustur 0 0 2 2 2 2 2
Flexhandicap 137 157 144 145 145 145 -12 -7,8
Flexkommune 62 77 66 65 65 65 -12 -15,0
Flexpatient 170 183 183 181 181 181 0 -0,2
Flexpatientbus 0 0 0 0 0 0 0 -12,3
Flexrute 239 239 238 238 238 238 -1 -0,5

Flextrafik i alt 660 717 686 687 687 687 -31 -4,3
Note: tilskudsbehov til flexpatientbus er under 500.000 kr. og vises derfor som nul i tabellen

Tabel 16 viser, at tilskudsbehovet samlet set falder med 4,3 pct. i 2021, hvilket er på niveau med fal-
det i passagertallet på 4,9 pct., jf. tabel 17.

Tabel 17. Passagerer, 1.000 passagerer
B2020 - B2021

Budgetoverslagsår 2022-2024
Der er ikke forudsat effekt af COVID-19 i overslagsårene 2022-2024. Der forventes en negativ effekt på 
passagertallet i 2021 pga. COVID-19. Derfor forventes en stigning i passagertallet fra 2021 til 2022.

1.5 Likviditet
Som følge af COVID-19 er Movias kassekredit i foråret 2020 øget til det maksimale niveau på 330 mio. 
kr. for at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer. Den ekstraordinære situation som følge af CO-
VID-19 giver væsentlig usikkerhed for likviditetsprognosen, særligt forbundet med den realiserede 
passagerudvikling og dertil knyttede indtægter. Det forventes dog, at likvidbeholdningen vil være til-
strækkelig i 2021, om end den gennemsnitlige likviditet i 2020 og 2021 forventes at ligge under målet 
på 150 mio. kr. Primært forskydningen af statskompensationen set i forhold til de realiserede udgifter 
påvirker gennemsnitslikviditeten.
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1.6 Finansiering
Budgettets opdeling pr. kommune og region er baseret på de normale finansieringsprincipper, hvor 
udgiften med størst mulig præcision henregnes til det område, som udgiften/indtægten vedrører. Det-
te gælder for hele budgetforslag 2021 inklusiv den estimerede COVID-regning.

I budgettet og beregningen af COVID-19 udgifterne er alle forventede mer- og mindreomkostninger 
som følge af COVID-19 opgjort. Dele af COVID-19 regningen er ikke en konkret ekstraudgift, men et 
opgjort indtægtstab i forhold til en situation uden COVID-19.

Movias finansiering består i 2021 dels af det ordinære tilskud, som finansieres af kommuner og regio-
ner, dels af forventet statskompensation for COVID-regningen. COVID-regningen opgøres efter udgan-
gen af hvert kvartal, hvorefter statskompensationen udbetales til Movia.

Statskompensation fordeles ved opgørelse af regnskabet for 2021 så vidt muligt på budgetposter og 
kommuner/regioner med samme fordeling som COVID-19 regningen i forhold til budgettet.
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2. Budget for den enkelte kommu-
ne og region
I de følgende tabeller med budget for den enkelte kommune og region er det samlede finansieringsbe-
hov opdelt på det ordinære tilskudsbehov og de COVID-19 relaterede omkostninger. Der er tabel 18 og 
19 med det ordinære tilskudsbehov og tabel 20 og 21 med COVID-19 relaterede omkostninger pr. 
kommune og region – specificeret på hhv. bus, bane og flextrafik-ordningerne.

I budgetforslag 2021 til andenbehandling er der indarbejdet følgende trafikbestillinger:

Region Sjælland har bestilt en opgradering af linje 234, til 460R med R-net drift. Samtidig bliver den 
tidligere kommunale linje 460 i Slagelse kommune omdøbt til linje 907

Slagelse kommune har besluttet at hjemtage skolebuslinjerne 433, 496, 497 og 498 i forbindelse med 
linjernes kontraktudløb i 2021.

Rudersdal Kommune justerer fra december 2021 driften i Birkerød med styrkelse af linje 196, mens 
linje 197 og 198 reduceres, og linje 199 nedlægges. Der er samlet tale om en reduktion af driften.

Region Hovedstaden har med virkning fra december 2020 besluttet at reducere driften på linje 55E og 
en mindre reduktion af betjeningen på Gribskovbanen og Lille Nord.

I forbindelse med Nyt Bynet blev der gennemført større ændringer af busbetjeningen i oktober 2019. 
Pga. af Coronasituationen og den udskudte evaluering af det nye busnet har de berørte kommuner og 
Region Hovedstaden som udgangspunkt besluttet at afvente evalueringen i foråret 2021, før der tages 
stilling til eventuelle ændringer.

Dog har Gladsaxe Kommune besluttet at udvide linje 68 permanent fra oktober 2020. Fra sommeren 
2021 har Københavns Kommune og Hvidovre Kommune besluttet at betjene Byvej i Hvidovre Kommu-
ne og samtidig styrke betjeningen mellem Hvidovre Hospital og Rådhuspladsen med en ny linje 11. 
Den nye betjening giver afledte ændringer på linje 10, 23 og 133.

For øvrige kommuner og regioner kan følgende fremhæves:

Region Hovedstaden har besluttet at nedlægge deres del af linje 120. Greve, Ishøj og Høje Tåstrup 
kommuner har besluttet at overtage finansieringen. Region Hovedstaden har desuden besluttet re-
duktion af linje 380R. Gribskov og Hillerød kommuner har besluttet at overtage en delvis finansiering 
af linje 380R, så linjen fortsætter uændret.

Fredensborg Kommune har besluttet at opgradere linje 370 til R-linje.

Halsnæs Kommune har besluttet at oprette en ny buslinje 328 i Frederiksværk.

Helsingør Kommune har indgået nye kontrakter i forbindelse med øget flexrute-kørsel.
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Frederikssund Kommune har besluttet at oprette en ny buslinje mellem Skibby og Vinge Station og 
indføre Plustur.

Lejre Kommune og Stevns Kommune har besluttet at indføre Plustur.

Køge Kommune har valgt at opgradere busbetjeningen af Køge Nord Station med øget drift på linje 
101A i myldretiderne samt en omlægning af linje 246, så denne også betjener Køge Nord Station. Køge 
Kommune har også besluttet at omlægge linje 245R, så denne fra juni 2021 vil give forbindelse til Køge 
Station og Køge Centrum.

Slagelse Kommune har besluttet en delvis genetablering af betjeningen mellem Korsør og Slagelse. 
Ændringen er besluttet så sent, at den ikke er nået med i budgetforslaget, men indarbejdes ved kom-
mende forventet regnskab. Kommunens a conto betaling for 2021 ændres svarende til bestillingen.

En række kommuner har bestilt mindre omprioriteringer af servicen, og rigtig mange kommuner har 
bestilt uændret busbetjening, jf. anbefalinger fra Movia om at begrænse ændringer under COVID-19.

For alle kommuner med kørsel i flexrute er budgettet opdateret med seneste udvikling i passagertal 
og udgifter for at give bedste bud på udgifterne i 2021. COVID regningen i flexrute er fortsat nul, men 
der er ændringer i budgettet på kommuneniveau.

I overslagsårene er helårseffekterne af trafikbestillingerne indarbejdet. Herunder at Faxe og Slagelse 
har besluttet at hjemtage driften på en række linjer i forbindelse med udløb af kontrakter. Næstved 
har i forbindelse med deres transportplanprojekt besluttet at omlægge en række buslinjer, der pri-
mært betjener skolebørn, til kommunebuslinjer som erstatning for den hidtidige busbetjening
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2.1 Kommune og regions s pecifikationer
Tabel 18. Tilskudsbehov uden Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale 

busruter
Fælles-
udgifter

Flex-
tur

Plus-
tur

Flex- 
handicap

Flex-
kommune

Flex-
rute I alt

København
R2019 285.471 54.457 0 0 26.181 11.473 17.179 394.762
B2020 328.454 56.177 0 0 28.818 12.847 18.003 444.299
B2021 uden Covid-19 323.310 52.709 0 0 27.193 14.432 17.228 434.873
BO2022 uden Covid-19 327.353 51.873 0 0 28.389 12.572 17.228 437.416
BO2023 322.787 51.037 0 0 28.389 12.572 17.228 432.013
BO2024 323.091 49.877 0 0 28.389 12.572 17.228 431.158
Frederiksberg
R2019 42.755 8.356 0 0 6.350 1 2.698 60.160
B2020 59.050 9.560 0 0 7.054 0 2.824 78.489
B2021 uden Covid-19 53.793 8.654 0 0 5.770 0 2.844 71.061
BO2022 uden Covid-19 53.156 8.404 0 0 6.507 0 2.844 70.911
BO2023 52.376 8.269 0 0 6.507 0 2.844 69.996
BO2024 52.418 8.081 0 0 6.507 0 2.844 69.851
Albertslund
R2019 10.217 1.414 0 0 1.463 3.878 5.341 22.313
B2020 10.639 1.679 0 0 1.680 4.528 4.832 23.359
B2021 uden Covid-19 10.066 1.568 0 0 1.663 3.964 5.502 22.762
BO2022 uden Covid-19 9.302 1.534 0 0 1.654 4.006 5.502 21.998
BO2023 9.256 1.507 0 0 1.654 4.006 5.502 21.925
BO2024 9.263 1.473 0 0 1.654 4.006 5.502 21.898
Ballerup
R2019 22.146 2.375 765 0 3.941 1.383 11.280 41.891
B2020 24.188 2.641 875 0 4.325 1.382 11.980 45.393
B2021 uden Covid-19 24.184 2.494 1.084 0 4.462 2.041 10.498 44.763
BO2022 uden Covid-19 23.668 2.440 922 0 4.434 1.653 10.498 43.615
BO2023 23.578 2.398 922 0 4.434 1.653 10.498 43.483
BO2024 23.585 2.343 922 0 4.434 1.653 10.498 43.435
Brøndby
R2019 13.993 1.749 900 0 2.285 1.010 7.977 27.914
B2020 17.255 2.113 893 0 2.531 1.372 7.099 31.263
B2021 uden Covid-19 16.533 1.973 1.104 0 2.445 1.024 8.290 31.369
BO2022 uden Covid-19 16.340 1.931 1.020 0 2.421 943 8.290 30.944
BO2023 16.276 1.897 1.020 0 2.421 943 8.290 30.846
BO2024 16.282 1.854 1.020 0 2.421 943 8.290 30.810
Dragør
R2019 5.506 682 27 0 807 14 800 7.835
B2020 5.851 849 26 0 926 17 993 8.661
B2021 uden Covid-19 6.206 796 64 0 895 21 467 8.448
BO2022 uden Covid-19 6.258 778 39 0 884 15 467 8.440
BO2023 6.233 765 39 0 884 15 467 8.402
BO2024 6.237 747 39 0 884 15 467 8.388
Gentofte
R2019 33.939 4.326 0 0 4.807 35 5.116 48.222
B2020 36.914 5.336 0 0 5.527 27 4.399 52.203
B2021 uden Covid-19 36.803 5.000 0 0 4.416 39 5.630 51.888
BO2022 uden Covid-19 35.803 4.898 0 0 4.981 45 5.630 51.356
BO2023 35.408 4.818 0 0 4.981 45 5.630 50.881
BO2024 35.429 4.709 0 0 4.981 45 5.630 50.793
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Gladsaxe
R2019 29.213 3.848 1.704 0 3.679 48 8.988 47.480
B2020 32.766 5.249 1.873 0 4.259 72 9.426 53.645
B2021 uden Covid-19 34.667 5.069 2.250 0 3.461 23 8.771 54.242
BO2022 uden Covid-19 32.966 4.966 2.012 0 3.912 33 8.771 52.660
BO2023 32.834 4.880 2.012 0 3.912 33 8.771 52.441
BO2024 32.858 4.769 2.012 0 3.912 33 8.771 52.355
Glostrup
R2019 11.514 1.637 0 0 905 1.368 4.957 20.382
B2020 12.634 1.903 0 0 1.136 1.601 4.388 21.663
B2021 uden Covid-19 11.933 1.741 0 0 1.092 1.397 4.460 20.623
BO2022 uden Covid-19 11.564 1.704 0 0 971 1.413 4.460 20.112
BO2023 11.516 1.674 0 0 971 1.413 4.460 20.035
BO2024 11.523 1.636 0 0 971 1.413 4.460 20.003
Herlev
R2019 14.093 2.157 0 0 1.874 22 3.851 21.997
B2020 13.498 2.395 0 0 2.131 23 3.871 21.918
B2021 uden Covid-19 14.079 2.239 0 0 2.130 32 3.584 22.063
BO2022 uden Covid-19 13.994 2.191 0 0 2.176 26 3.584 21.970
BO2023 13.936 2.152 0 0 2.176 26 3.584 21.875
BO2024 13.948 2.104 0 0 2.176 26 3.584 21.838
Hvidovre
R2019 21.527 3.209 0 0 3.346 1.439 9.268 38.788
B2020 23.262 3.544 0 0 3.905 1.762 8.658 41.132
B2021 uden Covid-19 23.117 3.529 0 0 3.415 1.603 8.455 40.119
BO2022 uden Covid-19 22.588 3.678 0 0 3.574 1.491 8.455 39.786
BO2023 21.458 3.633 0 0 3.574 1.491 8.455 38.611
BO2024 21.477 3.551 0 0 3.574 1.491 8.455 38.547
Høje-Taastrup
R2019 20.804 2.252 821 0 3.186 69 5.279 32.411
B2020 20.977 2.675 847 0 3.847 74 5.568 33.989
B2021 uden Covid-19 20.746 2.485 999 0 3.452 109 5.398 33.188
BO2022 uden Covid-19 21.135 2.445 909 0 3.503 70 5.398 33.460
BO2023 21.045 2.402 909 0 3.503 70 5.398 33.328
BO2024 21.058 2.348 909 0 3.503 70 5.398 33.286
Ishøj
R2019 4.630 423 142 0 1.355 40 3.941 10.531
B2020 4.899 493 125 0 1.721 5 3.409 10.651
B2021 uden Covid-19 5.033 482 204 0 1.351 42 3.464 10.576
BO2022 uden Covid-19 5.128 477 173 0 1.500 52 3.464 10.793
BO2023 5.099 468 173 0 1.500 52 3.464 10.757
BO2024 5.102 458 173 0 1.500 52 3.464 10.749
Egedal
R2019 17.150 1.716 825 0 1.576 36 14.100 35.402
B2020 18.161 2.027 1.034 0 1.709 15 13.912 36.857
B2021 uden Covid-19 18.197 1.888 938 9 1.448 212 13.508 36.201
BO2022 uden Covid-19 18.239 1.848 915 13 1.599 63 13.508 36.185
BO2023 18.165 1.815 915 13 1.599 63 13.508 36.079
BO2024 18.170 1.774 915 13 1.599 63 13.508 36.042
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Lyngby-Taarbæk
R2019 31.419 3.218 822 0 2.398 133 3.412 41.402
B2020 32.670 3.791 944 0 2.352 130 3.362 43.249
B2021 uden Covid-19 30.194 3.463 1.082 0 2.284 138 3.233 40.394
BO2022 uden Covid-19 26.712 3.297 1.004 0 2.528 144 3.233 36.919
BO2023 26.613 3.240 1.004 0 2.528 144 3.233 36.762
BO2024 26.631 3.166 1.004 0 2.528 144 3.233 36.706
Rødovre
R2019 23.011 3.813 0 0 2.749 66 6.303 35.942
B2020 29.081 4.359 0 0 3.156 76 5.846 42.519
B2021 uden Covid-19 28.013 3.964 0 0 2.518 45 6.066 40.607
BO2022 uden Covid-19 28.174 3.879 0 0 2.896 66 6.066 41.081
BO2023 28.077 3.811 0 0 2.896 66 6.066 40.917
BO2024 28.091 3.724 0 0 2.896 66 6.066 40.844
Rudersdal
R2019 34.809 3.258 1.334 0 2.606 63 6.091 48.161
B2020 35.351 3.727 1.661 0 2.845 99 6.187 49.870
B2021 uden Covid-19 35.197 3.458 1.674 0 2.519 29 5.567 48.443
BO2022 uden Covid-19 35.821 3.241 1.518 0 2.612 54 5.567 48.814
BO2023 35.709 3.185 1.518 0 2.612 54 5.567 48.645
BO2024 35.720 3.112 1.518 0 2.612 54 5.567 48.584
Tårnby
R2019 16.418 2.570 0 0 2.536 31 4.720 26.276
B2020 19.044 3.164 0 0 2.763 27 3.985 28.982
B2021 uden Covid-19 20.398 3.116 0 13 2.590 23 4.534 30.674
BO2022 uden Covid-19 20.660 3.048 0 18 2.657 28 4.534 30.946
BO2023 20.579 2.995 0 18 2.657 28 4.534 30.811
BO2024 20.594 2.927 0 18 2.657 28 4.534 30.759
Vallensbæk
R2019 3.599 355 77 0 412 17 1.036 5.497
B2020 3.903 417 78 0 412 15 900 5.725
B2021 uden Covid-19 3.742 393 125 0 417 58 995 5.729
BO2022 uden Covid-19 3.419 384 98 0 444 26 995 5.365
BO2023 3.397 377 98 0 444 26 995 5.337
BO2024 3.399 369 98 0 444 26 995 5.330
Furesø
R2019 18.667 1.518 804 0 2.723 40 4.717 28.470
B2020 19.452 1.790 863 0 3.226 56 4.512 29.900
B2021 uden Covid-19 19.621 1.681 1.118 2 2.628 84 4.768 29.901
BO2022 uden Covid-19 19.698 1.644 953 3 2.960 47 4.768 30.072
BO2023 19.625 1.616 953 3 2.960 47 4.768 29.971
BO2024 19.629 1.579 953 3 2.960 47 4.768 29.938
Allerød
R2019 16.937 1.464 353 0 959 464 6.274 26.450
B2020 16.965 1.684 415 0 1.215 675 5.940 26.893
B2021 uden Covid-19 16.505 1.543 491 0 1.004 550 5.354 25.446
BO2022 uden Covid-19 16.597 1.510 438 0 1.053 519 5.354 25.472
BO2023 16.546 1.484 438 0 1.053 519 5.354 25.394
BO2024 16.550 1.450 438 0 1.053 519 5.354 25.365
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Fredensborg
R2019 15.846 1.640 1.361 0 2.372 1.254 13.881 36.354
B2020 16.602 1.934 1.582 0 2.597 1.589 14.532 38.836
B2021 uden Covid-19 16.938 1.896 1.707 26 2.407 1.556 12.067 36.597
BO2022 uden Covid-19 17.425 1.923 1.575 37 2.651 1.416 12.067 37.095
BO2023 17.355 1.889 1.575 37 2.651 1.416 12.067 36.990
BO2024 17.362 1.846 1.575 37 2.651 1.416 12.067 36.955
Frederikssund
R2019 23.133 1.799 1.589 0 1.884 818 16.496 45.718
B2020 23.356 2.082 1.914 0 2.351 1.613 16.590 47.905
B2021 uden Covid-19 24.323 1.971 1.612 65 1.914 1.768 15.503 47.155
BO2022 uden Covid-19 23.023 1.850 1.672 92 1.937 998 15.503 45.075
BO2023 22.940 1.818 1.672 92 1.937 998 15.503 44.960
BO2024 22.945 1.777 1.672 92 1.937 998 15.503 44.923
Halsnæs
R2019 7.990 700 607 0 1.670 774 6.250 17.990
B2020 10.606 864 682 0 2.144 1.462 6.519 22.277
B2021 uden Covid-19 12.636 967 756 0 1.339 1.354 6.551 23.603
BO2022 uden Covid-19 12.751 942 644 0 1.579 807 6.551 23.274
BO2023 12.701 926 644 0 1.579 807 6.551 23.207
BO2024 12.703 905 644 0 1.579 807 6.551 23.188
Gribskov
R2019 19.483 1.463 1.090 0 2.105 5.340 5.238 34.718
B2020 20.007 1.719 1.293 0 2.589 6.916 5.243 37.767
B2021 uden Covid-19 19.912 1.613 1.261 0 2.139 5.113 5.376 35.415
BO2022 uden Covid-19 20.069 1.592 1.134 0 2.189 5.123 5.376 35.484
BO2023 19.993 1.565 1.134 0 2.189 5.123 5.376 35.380
BO2024 19.997 1.529 1.134 0 2.189 5.123 5.376 35.349
Helsingør
R2019 35.615 3.612 2.680 0 2.749 72 11.314 56.042
B2020 37.511 4.252 3.650 0 3.224 106 11.468 60.210
B2021 uden Covid-19 37.798 3.957 1.342 0 2.734 106 18.974 64.911
BO2022 uden Covid-19 39.429 3.948 1.348 0 2.911 89 18.974 66.701
BO2023 39.296 3.879 1.348 0 2.911 89 18.974 66.498
BO2024 39.310 3.791 1.348 0 2.911 89 18.974 66.424
Hillerød
R2019 29.667 3.162 173 0 2.050 2.962 13.919 51.934
B2020 30.981 3.713 1.529 0 2.526 3.165 14.161 56.075
B2021 uden Covid-19 30.661 3.536 556 0 2.193 3.562 14.181 54.688
BO2022 uden Covid-19 31.017 3.491 559 0 2.283 3.399 14.181 54.931
BO2023 30.907 3.430 559 0 2.283 3.399 14.181 54.760
BO2024 30.921 3.352 559 0 2.283 3.399 14.181 54.696
Hørsholm
R2019 13.421 1.373 740 0 1.540 124 4.017 21.215
B2020 13.851 1.620 804 0 1.951 112 4.166 22.505
B2021 uden Covid-19 13.514 1.476 933 2 1.531 107 3.616 21.180
BO2022 uden Covid-19 13.589 1.444 856 3 1.624 137 3.616 21.269
BO2023 13.541 1.419 856 3 1.624 137 3.616 21.195
BO2024 13.545 1.387 856 3 1.624 137 3.616 21.167
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Lejre
R2019 19.320 2.208 1.078 0 1.757 1.381 884 26.628
B2020 18.894 2.427 1.191 0 1.936 1.740 749 26.937
B2021 uden Covid-19 18.512 2.237 1.310 106 1.955 1.358 836 26.314
BO2022 uden Covid-19 18.471 2.200 1.205 156 1.903 1.392 836 26.162
BO2023 16.110 1.959 1.205 156 1.903 1.392 836 23.560
BO2024 16.112 1.914 1.205 156 1.903 1.392 836 23.518
Greve
R2019 12.766 1.580 0 0 2.346 0 1.512 18.204
B2020 13.317 1.909 0 0 3.039 0 1.177 19.441
B2021 uden Covid-19 13.231 1.816 0 0 2.608 0 1.454 19.109
BO2022 uden Covid-19 13.519 1.813 0 0 2.555 0 1.454 19.342
BO2023 13.476 1.794 0 0 2.555 0 1.454 19.280
BO2024 13.478 1.753 0 0 2.555 0 1.454 19.240
Roskilde
R2019 50.958 6.053 3.877 0 4.636 0 1.256 66.780
B2020 52.024 6.979 4.172 0 5.348 0 1.102 69.625
B2021 uden Covid-19 51.570 6.444 4.557 56 4.636 0 831 68.093
BO2022 uden Covid-19 51.832 6.376 4.402 79 5.023 0 831 68.542
BO2023 51.711 6.307 4.402 79 5.023 0 831 68.352
BO2024 51.725 6.164 4.402 79 5.023 0 831 68.223
Køge
R2019 42.814 5.145 2.212 0 2.964 0 2.618 55.752
B2020 45.348 6.559 2.216 0 3.671 0 2.427 60.222
B2021 uden Covid-19 44.732 6.025 2.223 46 3.487 0 2.415 58.928
BO2022 uden Covid-19 44.211 5.943 2.314 66 3.263 0 2.415 58.211
BO2023 44.072 5.879 2.314 66 3.263 0 2.415 58.008
BO2024 44.087 5.746 2.314 66 3.263 0 2.415 57.890
Solrød
R2019 3.710 429 596 0 647 0 198 5.580
B2020 4.631 782 675 0 756 0 281 7.126
B2021 uden Covid-19 4.780 730 765 4 615 0 147 7.040
BO2022 uden Covid-19 4.747 725 644 5 671 0 147 6.940
BO2023 4.732 717 644 5 671 0 147 6.917
BO2024 4.733 701 644 5 671 0 147 6.901
Stevns
R2019 13.966 1.355 713 0 997 1.339 10 18.379
B2020 13.995 1.493 903 0 1.276 1.791 0 19.458
B2021 uden Covid-19 13.592 1.397 834 65 1.152 1.536 93 18.670
BO2022 uden Covid-19 12.899 1.383 739 65 1.069 1.326 93 17.573
BO2023 12.551 1.368 739 65 1.069 1.326 93 17.211
BO2024 12.552 1.337 739 65 1.069 1.326 93 17.181
Kalundborg
R2019 31.582 3.641 2.863 0 3.142 1.416 74 42.718
B2020 31.095 4.087 2.604 0 3.453 1.669 81 42.988
B2021 uden Covid-19 31.504 3.698 1.966 174 3.412 1.602 31 42.387
BO2022 uden Covid-19 31.536 3.659 1.975 248 3.277 1.525 31 42.251
BO2023 31.339 3.620 1.975 248 3.277 1.525 31 42.015
BO2024 31.338 3.537 1.975 248 3.277 1.525 31 41.932
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Sorø
R2019 13.969 1.588 937 0 1.056 1.278 9.318 28.146
B2020 13.712 1.817 1.091 0 1.164 1.404 11.237 30.426
B2021 uden Covid-19 14.818 1.708 1.162 44 1.150 1.587 8.980 29.449
BO2022 uden Covid-19 14.855 1.690 1.068 63 1.125 1.419 8.980 29.201
BO2023 14.816 1.672 1.068 63 1.125 1.419 8.980 29.143
BO2024 14.816 1.634 1.068 63 1.125 1.419 8.980 29.106
Odsherred
R2019 18.224 1.853 2.007 0 1.974 1.445 8.794 34.297
B2020 18.374 2.095 1.893 0 2.645 1.444 8.738 35.189
B2021 uden Covid-19 17.934 1.914 2.366 0 1.772 1.453 10.747 36.186
BO2022 uden Covid-19 17.980 1.894 2.319 0 1.943 1.353 10.747 36.235
BO2023 17.928 1.873 2.319 0 1.943 1.353 10.747 36.163
BO2024 17.926 1.831 2.319 0 1.943 1.353 10.747 36.119
Næstved
R2019 37.386 4.219 1.309 0 5.370 0 1.471 49.756
B2020 37.537 4.792 2.828 0 6.295 0 1.320 52.772
B2021 uden Covid-19 36.564 4.419 1.819 142 5.134 0 865 48.943
BO2022 uden Covid-19 24.034 3.942 1.828 203 5.490 0 865 36.362
BO2023 18.241 3.749 1.828 203 5.490 0 865 30.377
BO2024 18.255 3.664 1.828 203 5.490 0 865 30.306
Slagelse
R2019 36.863 4.963 2.507 0 5.472 1.612 142 51.560
B2020 37.225 5.359 2.779 0 5.718 2.119 157 53.358
B2021 uden Covid-19 35.050 4.537 2.963 98 5.946 1.466 142 50.202
BO2022 uden Covid-19 34.469 4.397 2.712 140 5.824 1.563 142 49.246
BO2023 33.186 4.350 2.712 140 5.824 1.563 142 47.916
BO2024 33.195 4.251 2.712 140 5.824 1.563 142 47.826
Faxe
R2019 9.745 826 1.914 0 1.938 1.838 360 16.621
B2020 11.151 1.159 2.276 0 2.271 2.168 425 19.450
B2021 uden Covid-19 11.105 1.066 2.419 179 2.093 2.252 305 19.420
BO2022 uden Covid-19 8.095 917 2.166 256 1.976 2.024 305 15.738
BO2023 6.856 857 2.166 256 1.976 2.024 305 14.440
BO2024 6.857 838 2.166 256 1.976 2.024 305 14.421
Holbæk
R2019 24.702 3.223 2.862 0 3.132 4.246 715 38.881
B2020 25.169 3.688 3.109 0 3.791 5.223 1.221 42.202
B2021 uden Covid-19 25.776 3.540 3.471 236 3.121 4.667 833 41.645
BO2022 uden Covid-19 26.065 3.503 3.248 338 3.375 4.476 833 41.837
BO2023 25.975 3.465 3.248 338 3.375 4.476 833 41.710
BO2024 25.984 3.386 3.248 338 3.375 4.476 833 41.640
Ringsted
R2019 17.334 2.351 1.409 0 1.238 2.212 7.352 31.896
B2020 17.776 2.715 1.587 0 1.493 4.316 7.198 35.085
B2021 uden Covid-19 19.214 2.582 1.886 37 1.238 3.876 5.538 34.371
BO2022 uden Covid-19 18.935 2.431 1.589 53 1.242 2.669 5.538 32.456
BO2023 18.324 2.359 1.589 53 1.242 2.669 5.538 31.773
BO2024 18.328 2.305 1.589 53 1.242 2.669 5.538 31.724
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Lolland
R2019 33.676 3.029 2.639 0 3.002 7.017 0 49.363
B2020 33.396 3.562 2.829 0 3.256 8.879 0 51.922
B2021 uden Covid-19 35.260 3.370 3.128 242 3.522 6.761 41 52.324
BO2022 uden Covid-19 35.074 3.322 2.821 346 3.159 7.131 41 51.894
BO2023 34.973 3.287 2.821 346 3.159 7.131 41 51.757
BO2024 34.972 3.212 2.821 346 3.159 7.131 41 51.681
Vordingborg
R2019 22.594 2.927 3.504 0 3.055 4.454 0 36.536
B2020 19.457 3.177 4.105 0 3.344 5.819 0 35.901
B2021 uden Covid-19 21.207 3.014 3.491 0 2.826 3.511 0 34.050
BO2022 uden Covid-19 20.144 3.017 3.379 0 2.995 4.186 0 33.721
BO2023 19.573 2.987 3.379 0 2.995 4.186 0 33.120
BO2024 19.578 2.919 3.379 0 2.995 4.186 0 33.057
Guldborgsund
R2019 21.616 2.894 4.647 0 3.345 842 330 33.673
B2020 20.941 3.240 5.184 0 4.208 1.017 463 35.053
B2021 uden Covid-19 21.412 3.005 5.403 0 2.842 1.148 42 33.852
BO2022 uden Covid-19 21.544 2.973 4.884 0 3.186 918 42 33.547
BO2023 21.469 2.941 4.884 0 3.186 918 42 33.440
BO2024 21.476 2.874 4.884 0 3.186 918 42 33.381
Kommuner i alt
R2019 1.234.201 166.828 51.890 0 136.578 62.052 239.478 1.891.026
B2020 1.331.973 187.596 60.528 0 156.585 77.356 239.348 2.053.388
B2021 uden Covid-19 1.324.378 175.159 59.067 1.545 138.919 70.651 238.184 2.007.903
BO2022 uden Covid-19 1.304.290 171.545 55.081 2.185 144.902 65.216 238.184 1.981.403
BO2023 1.282.579 168.532 55.081 2.185 144.902 65.216 238.184 1.956.679
BO2024 1.283.253 164.704 55.081 2.185 144.902 65.216 238.184 1.953.526
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Tabel 19. Tilskudsbehov uden Covid-19 regning fordelt på regioner og ordninger. 1.000 kr.

Region
Regionale 

busruter
Fælles-
udgifter

Patient-
befordring

Lokal-
baner I alt

Hovedstaden
R2019 220.231 153.408 28.099 162.341 564.078
B2020 218.479 172.146 31.539 124.721 546.884
B2021 uden Covid-19 218.136 161.694 30.597 131.171 541.597
BO2022 uden Covid-19 218.143 158.919 30.983 128.167 536.212
BO2023 217.760 156.994 30.983 128.167 533.904
BO2024 218.052 154.270 30.983 128.167 531.472
Sjælland
R2019 148.266 27.499 142.229 202.720 520.713
B2020 128.274 28.697 151.905 197.115 505.991
B2021 uden Covid-19 128.885 27.414 154.124 193.936 504.359
BO2022 uden Covid-19 122.392 27.107 150.307 193.859 493.666
BO2023 118.073 26.807 150.307 193.859 489.047
BO2024 118.158 26.198 150.307 193.859 488.522
Regioner i alt
R2019 368.497 180.907 170.328 365.061 1.084.791
B2020 346.753 200.843 183.444 321.836 1.052.875
B2021 uden Covid-19 347.021 189.108 184.721 325.107 1.045.956
BO2022 uden Covid-19 340.535 186.026 181.290 322.026 1.029.877
BO2023 335.834 183.801 181.290 322.026 1.022.951
BO2024 336.209 180.469 181.290 322.026 1.019.994
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Tabel 20. Covid-19 regning fordelt på kommuner og ordninger, 1.000 kr.
Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Kommune
Lokale 

busruter
Fælles-
udgifter

Flex-
tur

Plus-
tur

Flex- 
handicap

Flex-
kommune

Flex-
rute I alt

København
B2021 86.201 89 0 0 1.085 -1.751 0 85.624
BO2022 32.199 0 0 0 0 0 0 32.199
Frederiksberg 
B2021 13.033 15 0 0 717 0 0 13.765
BO2022 4.901 0 0 0 0 0 0 4.901
Albertslund
B2021 2.393 3 0 0 -16 80 0 2.460
BO2022 908 0 0 0 0 0 0 908
Ballerup 
B2021 3.271 4 -196 0 -48 -373 0 2.658
BO2022 1.285 0 0 0 0 0 0 1.285
Brøndby 
B2021 2.598 3 -121 0 -35 -73 0 2.372
BO2022 1.010 0 0 0 0 0 0 1.010
Dragør 
B2021 1.192 1 -27 0 -16 -6 0 1.144
BO2022 454 0 0 0 0 0 0 454
Gentofte
B2021 7.180 8 0 0 548 6 0 7.742
BO2022 2.740 0 0 0 0 0 0 2.740
Gladsaxe
B2021 7.624 9 -319 0 438 10 0 7.763
BO2022 2.890 0 0 0 0 0 0 2.890
Glostrup 
B2021 2.342 3 0 0 -127 30 0 2.247
BO2022 902 0 0 0 0 0 0 902
Herlev
B2021 3.622 4 0 0 38 -5 0 3.659
BO2022 1.367 0 0 0 0 0 0 1.367
Hvidovre
B2021 5.592 6 0 0 144 -99 0 5.643
BO2022 2.186 0 0 0 0 0 0 2.186
Høje-Taastrup 
B2021 4.312 4 -122 0 37 -38 0 4.193
BO2022 1.647 0 0 0 0 0 0 1.647
Ishøj 
B2021 958 1 -38 0 144 10 0 1.076
BO2022 367 0 0 0 0 0 0 367
Egedal 
B2021 2.394 3 -52 0 146 -150 0 2.341
BO2022 947 0 0 0 0 0 0 947
Lyngby-Taarbæk 
B2021 5.558 6 -112 0 236 8 0 5.696
BO2022 2.088 0 0 0 0 0 0 2.088
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Rødovre
B2021 5.089 7 0 0 371 21 0 5.487
BO2022 1.958 0 0 0 0 0 0 1.958
Rudersdal
B2021 4.913 6 -209 0 85 26 0 4.821
BO2022 1.849 0 0 0 0 0 0 1.849
Tårnby
B2021 4.826 5 0 0 54 5 0 4.891
BO2022 1.826 0 0 0 0 0 0 1.826
Vallensbæk
B2021 676 1 -31 0 26 -32 0 639
BO2022 262 0 0 0 0 0 0 262
Furesø
B2021 2.223 3 -201 0 324 -37 0 2.311
BO2022 887 0 0 0 0 0 0 887
Allerød
B2021 2.046 3 -69 0 45 -27 0 1.998
BO2022 802 0 0 0 0 0 0 802
Fredensborg
B2021 2.810 3 -189 0 239 -127 0 2.737
BO2022 1.118 0 0 0 0 0 0 1.118
Frederikssund
B2021 2.695 3 10 1 14 -763 0 1.959
BO2022 1.056 0 0 0 0 0 0 1.056
Halsnæs
B2021 1.269 2 -135 0 236 -541 0 831
BO2022 514 0 0 0 0 0 0 514
Gribskov
B2021 2.340 3 -166 0 44 61 0 2.281
BO2022 940 0 0 0 0 0 0 940
Helsingør
B2021 5.779 7 38 0 173 -15 0 5.981
BO2022 2.295 0 0 0 0 0 0 2.295
Hillerød
B2021 5.316 6 -41 0 81 -132 0 5.229
BO2022 2.064 0 0 0 0 0 0 2.064
Hørsholm
B2021 1.882 2 -108 0 87 31 0 1.895
BO2022 737 0 0 0 0 0 0 737
Lejre
B2021 1.776 4 -149 1 -60 45 0 1.618
BO2022 725 0 0 0 0 0 0 725
Greve
B2021 1.531 3 0 0 -63 0 0 1.471
BO2022 628 0 0 0 0 0 0 628
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Kollektiv trafik Lukkede ordninger 

Kommune 
Lokale 

busruter 
Fælles-
udgifter 

Flex-
tur 

Plus-
tur 

Flex-
handicap 

Flex-
kommune 

Flex-
rute I alt 

Roskilde
B2021 6.692 11 -308 1 373 0 0 6.768
BO2022 2.635 0 0 0 0 0 0 2.635
Køge
B2021 6.582 10 10 1 -241 0 0 6.361
BO2022 2.563 0 0 0 0 0 0 2.563
Solrød
B2021 559 1 -150 0 55 0 0 465
BO2022 230 0 0 0 0 0 0 230
Stevns
B2021 1.105 2 -124 1 -91 -198 0 696
BO2022 456 0 0 0 0 0 0 456
Kalundborg
B2021 2.533 6 54 2 -150 -64 0 2.381
BO2022 1.089 0 0 0 0 0 0 1.089
Sorø
B2021 1.358 3 -131 1 -28 -155 0 1.047
BO2022 567 0 0 0 0 0 0 567
Odsherred
B2021 1.185 3 -117 0 166 -89 0 1.148
BO2022 532 0 0 0 0 0 0 532
Næstved
B2021 5.329 7 50 2 342 0 0 5.730
BO2022 1.941 0 0 0 0 0 0 1.941
Slagelse
B2021 4.525 8 -347 1 -147 111 0 4.151
BO2022 1.787 0 0 0 0 0 0 1.787
Faxe
B2021 892 2 -337 2 -128 -210 0 221
BO2022 343 0 0 0 0 0 0 343
Holbæk
B2021 3.949 6 -336 3 247 -149 0 3.721
BO2022 1.550 0 0 0 0 0 0 1.550
Ringsted
B2021 2.439 4 -363 0 -1 -1.206 0 873
BO2022 954 0 0 0 0 0 0 954
Lolland
B2021 2.352 6 -406 3 -380 437 0 2.011
BO2022 1.017 0 0 0 0 0 0 1.017
Vordingborg
B2021 3.005 5 -228 0 164 715 0 3.662
BO2022 1.209 0 0 0 0 0 0 1.209
Guldborgsund
B2021 3.318 5 -695 0 334 -226 0 2.736
BO2022 1.299 0 0 0 0 0 0 1.299
Kommuner i alt
B2021 239.261 296 -5.663 20 5.459 -4.871 0 234.502
BO2022 91.723 0 0 0 0 0 0 91.723
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Tabel 21. Covid-19 regning fordelt på regioner og ordninger, 1.000 kr.
Regionale 

busruter
Fælles- 
udgifter

Patient- 
befordring

Lokal- 
banerRegion I alt

Hovedstaden
B2021 72.777 258 691 13.734 87.460
BO2022 26.586 0 0 5.433 32.019
Sjælland
B2021 27.385 46 -2.439 11.281 36.273
BO2022 10.403 0 0 4.463 14.866
Regioner i alt
B2021 100.163 304 -1.748 25.014 123.733
BO2022 36.989 0 0 9.896 46.885
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Bilag A. Flextrafik

Kørselsordningerne i flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kør-

selsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges 
som variabel kørsel, hvor der køres efter individuelle behov, eller som mere rutelagt kørsel. I flextrafik findes 

følgende fem kørselsordninger:

1. Flexhandicap (variabel, lukket) er kørsel for svært bevægelseshæmmede borgere til fritidsformål. Bor-
gerne visiteres af bopælskommunen til op til 104 ture årligt og betaler selv en andel af kørslens pris 

samt et årligt abonnement. Movia fastsætter taksten for flexhandicap. Fra 1. juli 2018 kan blinde og 
svagtseende også visiteres til ordningen.

2. Flextur (variabel, åben) er et supplement til den traditionelle kollektive trafik. Borgere kan benytte ord-

ningen mod en egenbetaling. Movias fastsætter takststrukturen for flextur. Hver kommune beslutter, 
om taksten skal være kommunetakst eller grundtakst. Taksterne for kommunetaksten i flextur følger 

prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner. Kommunetaksten er på 24 kr. og dækker kørsel op 
til 10 km. Herudover betales 6 kr. pr. kørt kilometer. Grundtaksten er 36 kroner for de første 10 km. og 6 

kr. for de efterfølgende. Taksten for ture, som passerer en eller flere kommunegrænser, er 36 kr. for de 

første 10 km., 6 kr. for de km., som ligger mellem 10 og 20 km., samt 12 kr. pr. km. ud over 20 km.

3. Plustur (variabel, åben) er som flextur et supplement til den traditionelle kollektive trafik. 

Plustur fremsøges via Rejseplanen og tilbydes, når et ikke er muligt at tage bus eller tog hele vejen. Ty-

pisk vil Plustur indgå som tilbringer eller aftager til bus eller tog, så kunderne har et tilbud med kollek-
tiv transport hele vejen til havelågen. Er det ikke muligt at benytte bus eller tog på en del af rejsen, til-

bydes plusturen hele vejen. På den måde øger Plustur rækkeviden af den kollektive transport. Egenbe-
talingen er til en fast takst på 21 kr. uafhængig af rejselængden, og børn under 16 år kan rejse til halv 

pris. Taksterne følger prisen for en kontantbillet med bus/tog til 2 zoner fratrukket 10 pct. onlinerabat

4. Flexkommune (variabel, lukket) er kørsel af borgere, der fx skal til læge eller speciallæge og ikke kan 
benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren bliver visiteret til den enkelte kørsel af kommunen.

5. Flexpatient (variabel, lukket) er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgel-
se på sygehuset og ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne visiteres til kørsel af regioner-

ne. Flexpatientbus er Region Sjællands egne buskørsler, hvor operatøren afregnes direkte af regionen, 

men hvor passagerernes kørsler administreres af Movia.

6. Flexrute (rute, lukket) er kørsel af fysisk og psykisk handicappede til dag- og aftentilbud og kørsel af 

specialskoleelever til/fra hjemmet, skole eller SFO.

Kommunerne kan frit vælge, om de vil lade deres kørselsbehov dække af flextur, flexkommune eller flexru-
te.

De variable kørselsordninger koordineres, så der opnås effektive og omkostningsminimerede kørsler. Sam-
tidig bliver passagerernes ønsker og behov i forbindelse med kørslen tilgodeset.
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Bilag B. Øvrige tabeller
Tabel 22 viser det samlede indstillede budgetforslag.

Tabel 22. Budgetoversigt samlet. Mio. kr.

B2020 - B2021

R2019 B2020 B2021 BO2022 BO2023 BO2024 ∆ %

Bus

Indtægter -1.696,4 -1.595,2 -1.325,6 -1.502,2 -1.593,0 -1.593,0 269,6 -16,9

Operatørudgifter 3.110,7 3.084,1 3.128,0 3.082,6 3.019,4 3.019,4 43,8 1,4

Øvrige busdriftsudgifter 188,3 189,8 208,5 193,2 192,1 193,1 18,7 9,9

Bus i alt 1.602,7 1.678,7 2.010,8 1.773,5 1.618,4 1.619,5 332,1 19,8

Lokalbaner

Indtægter -177,6 -182,0 -175,1 -188,0 -197,9 -197,9 6,9 -3,8

Operatørudgifter 502,5 495,1 514,2 509,0 509,0 509,0 19,1 3,9

Andre driftsudgifter 0,0 8,7 11,0 11,0 11,0 11,0 2,3 26,4

Anlæg 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lokalbaner i alt 365,1 321,8 350,1 331,9 322,0 322,0 28,3 8,8

Flextrafik

Indtægter -56,3 -58,8 -51,5 -53,0 -53,0 -53,0 7,4 -12,5

Operatørudgifter 645,0 694,9 653,7 654,6 654,6 654,6 -41,2 -5,9

Andre driftsudgifter 71,5 81,2 84,1 85,3 85,3 85,3 2,8 3,5

- Heraf ny ferielov 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 -100,0

Flextrafik i alt 660,3 717,3 686,3 686,9 686,9 686,9 -31,0 -4,3

Fællesudgifter

Andre driftsudgifter 299,6 344,2 320,3 311,5 304,7 296,1 -23,9 -6,9

- Heraf ny ferielov 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,2 -100,0
Pensioner 24,2 26,4 28,7 30,2 31,7 33,2 2,3 8,7

Finansielle poster 24,0 17,9 15,9 15,9 15,9 15,9 -2,0 -11,2

Fællesudgifter i alt 347,7 388,4 364,9 357,6 352,3 345,2 -23,6 -6,1

Tilskudsbehov i alt 2.975,8 3.106,3 3.412,1 3.149,9 2.979,6 2.973,5 305,8 9,8
Heraf ekstraordinær
COVID-regning 0,0 0,0 358,2 138,6 0,0 0,0 358,2
Tilskudsbehov ekskl.
COVID-regning 2.975,8 3.106,3 3.053,9 3.011,3 2.979,6 2.973,5 -52,4 -1,7
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Bilag C. Trafikplannøgletal
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 der hovedsageligt fokus på høj udnyt-
telse af bustimerne, og der måles derfor på passagerer pr. bustime, mens det på linjer i det øvrige 
busnet, der løser en offentlig serviceopgave i bredere forstand, er tilskud pr. passager.

Tabel 23 viser passager pr. bustime inden for og uden for det strategiske net i henholdsvis budget 
2020 og budgetforslag 2021 til andenbehandling. Det fremgår, at antal passagerer pr. bustime i bud-
getforslag 2021 i såvel det strategiske busnet som det øvrige busnet viser et fald i forhold til budget 
2020.

Hovedårsagen til faldet i passagerer pr. bustime er forventningen om 17,5 pct. færre passagerer i for-
hold til en situation uden COVID-19, som beskrevet i COVID-19 afsnittet.

Tabel 23. Passagerer pr. bustime

Strategisk 
busnet 
B2020

Strategisk 
busnet 
B2021

Øvrige 
busnet 
B2020

Øvrige 
busnet 
B2021

Kommuner og region i
Region Hovedstaden 63 51 39 31

Regionale busser 50 39 41 29

Central 76 62 43 36

Omegn 62 52 42 33

København Nord (KKN) 73 61 37 28

Nord 46 35 27 21

Kommuner og region i
Region Sjælland 30 24 19 15

Regionale busser 26 21 19 13

Øst 41 33 22 18

Vest 32 26 19 16

Syd 27 22 15 12
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Tabel 24 viser tilskud pr. passager uden for og inden for det strategiske net i budget 2020 og budget-
forslag 2021 til andenbehandling.

Tabel 24. Tilskud pr. passager. Kr.

Strategisk 
busnet 
B2020

Strategisk 
busnet 
B2021

Øvrige 
busnet 
B2020

Øvrige
busnet 
B2021

Kommuner og region i
Region Hovedstaden 4 7 13 19
Regionale busser 6 11 10 19
Central 3 5 12 16
Omegn 5 8 11 15
København Nord (KKN) 4 7 14 20

Nord 10 16 22 31

Kommuner og region i
Region Sjælland 13 19 31 42
Regionale busser 14 21 38 57
Øst 11 16 24 32
Vest 11 17 31 40
Syd 13 20 41 59

Med fokus på tilskud pr. passager i det øvrige busnet fremgår det af tabel 24, at tilskud pr. passager i 
budgetforslag 2021 til andenbehandling stiger væsentligt. Hovedårsagen til stigningen i tilskud pr. 
passager er forventningen om 17,5 pct. færre passagerer samt ekstra udgifter på grund af langtidsef-
fekten af COVID-19 situationen, som er nærmere beskrevet i COVID-19 afsnittet.
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Dokumentnummer
855471

Bestyrelsen
Dato 10. december 2020

04.2 Budgetoverslagsår 2022

Godkendelsen af Movias budget ligger i december måned, og det første budgetoverslagsår kan danne 
udgangspunkt for kommunernes og regionernes fremadrettede bestilling af bus- og lokalbanetrafik.

Budgetoverslagsåret 2022 tager udgangspunkt i en fremskrivning af budget 2021, hvor nyeste viden 
om indtægter, udgifter og trafikbestillinger er indarbejdet. I budget 2021 til 2. behandling, jf. bilag 1, 
fremgår kommuners og regioners trafikbestillinger, ligesom udviklingen i tilskudsbehov i den enkelte 
kommune og region fremgår. Overslagsåret er i 2021-priser.

Budgetoverslagsåret er ikke et budget
Budgetoverslagsåret er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2022 og kan ikke betragtes som et 
budget. Der kan således ske mange ændringer i forudsætningerne for budgettet for 2022 i perioden 
fra budgetoverslagsåret udarbejdes i november 2020 til budgettets endelige vedtagelse i december 
2021.

Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen mellem budgetoverslagsåret og det 
endelige budget kan blive større i den enkelte kommune og region, hvis der lokalt ændres i den trafik-
bestilling, som budgetoverslagsåret bygger på. På Movias hjemmeside kan de kommunale og regiona-
le forvaltninger finde specifikationer for den enkelte kommune og regions økonomi. For at tydeliggøre 
usikkerheden er tilskudsbehovet i disse specifikationer opgjort i intervaller med +/- 5 pct. i budgetover-
slagsåret. Det bemærkes at den ekstraordinære situation med COVID-19 øger usikkerheden i forhold 
til normalt.

Forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget 2022
Budgetoverlagsåret er i 2021 priser. Men for at indregne den forventede udvikling til 2022 er forvent-
ninger til indeks og takster indregnet – men resultatet er herefter fratrukket KLs seneste skøn for pris-
og lønfremskrivning mellem 2021 og 2022 på 2,1 pct. Kommuner og regioner kan derfor opregne til 
2022 priser ved at tillægge 2,1 pct., såfremt de ønsker at se resultatet i 2022 priser.

• På grund af de lavere passagertal på grund af COVID-19 situationen er det i 2022 forudsat, at 
passagertallet i starten af 2022 er på 90 pct. af normalt stigende til 100 pct. ved udgangen af året. 
I gennemsnit er der derfor indregnet et passagertab på 5 pct. i 2022 i forhold til en situation uden 
COVID-19.

• Takststigningen fra 2021 til 2022 er forudsat at være 1,0 pct. Den faktiske takststigning er endnu 
ikke meddelt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så skønnet baserer sig på den forventede ud-
vikling i de bagvedliggende indeks. Da taksterne i budgetoverslagsår 2022 er angivet i 2021 pri-
ser, er indtægterne fratrukket 2,1 pct. svarende til KLs forudsatte pris- og lønudvikling fra 2021 til 
2022, og effekten af takststigningen er derfor, at indtægterne falder dermed 1,1 pct. i 2021 priser, 
jf. nedenstående faktaboks for mere detaljeret beskrivelse.

• Udviklingen i indeks i 2022 til brug for operatørafregningen er indregnet og baseret på seneste 
prognose fra Nationalbanken fra september 2020. For at kunne angive budgetoverslagsåret i 
2021-priser er pris- og lønstigningsprocenten på 2,1 pct. fra 2021 til 2022 herefter fratrukket.

Trafikselskabet Movia 



  

 

  
  

  

      
   

   

    
    

 

    
      

    
     

      
 

 
    

   
   

   
 

Usikkerheder knyttet til budgetoverslagsår 2022
Udover udviklingen i de ovenstående forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget knytter der sig en 
række særlige usikkerheder til budgetoverslagsår 2022:

COVID
I budget 2021 til 2. behandling er der usædvanlig stor usikkerhed som følge af COVID-19 situationen. 
Der er lagt effekter ind på både indtægts- og udgiftssiden, men i en så ekstraordinær situation er esti-
materne naturligt behæftet med markant øget usikkerhed.

Nyt Bynet
Da passagertallene i 2020 har været stærkt påvirkede af COVID-19 situationen, er det ikke muligt at 
foretage en grundig vurdering af passagereffekten af Nyt Bynet, som tilpassede busdriften til Metro 
Cityringen.

Bekendtgørelse 456 om indtægtsdeling i det tidligere takstområde Hovedstaden
I budget 2021 til 2. behandling er det indarbejdet, at dobbeltfaktormodellen ophæves fuldt ud. Dermed 
fjernes effekten, således at der ikke ikke er et årligt indtægtsfradrag på ca. 12 mio. kr. i 2022.

Indeks
Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bruges til at regulere operatørbetalingen og er fastsat ud 
fra Nationalbankens seneste prognoser. Såfremt indeks udvikler sig anderledes end forudsat i Natio-
nalbankens prognoser - fx renternes eller dieselprisens udvikling - vil operatørbetalingen blive påvir-
ket.

Elafgift for elbusser
Elbusser er i dag omfattet af en særregel vedrørende lav elafgift for erhvervsmæssig opladning af 
elbiler, som udløber ultimo 2021. Det er forudsat, at den lave afgift på el til elbusser fortsætter. Men 
hvis elafgiften alligevel stiger fra 2022, er Movia forpligtet til at kompensere busoperatørerne, og drif-
ten af el busser vil blive dyrere end budgetteret. Movia er i dialog med de kommuner, som vil blive 
berørt, hvis der kommer ændringer til elafgifterne. Budgetoverslagsåret er udarbejdet i forventning om 
fortsat lav elafgift.
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Forventet udvikling i tilskud fra budget 2021 til budgetoverslagsår 2022
Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes det samlede tilskudsbehov at være 262 mio. kr. lavere 
end forudsat i budget 2021 svarende til en reduktion på 8 pct., hvilket primært kan henføres til forvent-
ningerne om reduceret COVID-19 påvirkning. Eksklusiv COVID-regningen er tilskudsbehovet 43 mio. 
kr. eller 1,4 pct. lavere i 2022 end i budget 2021. Udviklingen er forklaret nærmere efter tabellen

Tabel 1. Budgetoversigt for budget 2021 og budgetoverslagsår 2022

B2021 - BO2022

B2021 BO2022 ∆ %

Bus
Indtægter -1.326 -1.502 -177 13,3
Operatørudgifter 3.128 3.083 -45 -1,5

Andre driftsudgifter 209 193 -15 -7,4

Bus i alt 2.011 1.774 -237 -11,8

Lokalbaner
Indtægter -175 -188 -13 7,4
Operatørudgifter 514 509 -5 -1,0
Andre driftsudgifter 11 11 0 0,0

Anlæg 0 0 0

Lokalbaner i alt 350 332 -18 -5,2

Flextrafik
Indtægter -51 -53 -2 3,0
Operatørudgifter 654 655 1 0,1
Andre driftsudgifter 84 85 1 1,5

Flextrafik i alt 686 687 1 0,1

Fællesudgifter
Andre driftsudgifter 320 311 -9 -2,8
Pensioner 29 30 2 5,3

Finansielle poster 16 16 0 0,0

Fællesudgifter i alt 365 358 -7 -2,0

Tilskudsbehov i alt 3.412 3.150 -262 -7,7

Heraf ekstraordinær COVID-regning 358 139 -220 -61,3

Tilskudsbehov ekskl. COVID-regning 3.054 3.011 -43 -1,4
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Udviklingen i tilskudsbehov fra budget 2021 til budgetoverslagsår 2022 er beskrevet herunder opdelt 
på bus, lokalbanetrafikken og fællesudgifter, og endelig flextrafik.

Bus
Tilskudsbehovet til bus er 237 mio. kr. lavere i forhold til budget 2021 svarende til et fald på 12 pct. 
Udviklingen skyldes hovedsageligt, at indtægterne er 177 mio. kr. højere på grund af en mindre effekt 
af COVID-19. Operatørudgifterne er 45 mio. kr. svarende til 1,5 pct. lavere, og andre driftsudgifter 
under busdrift er reduceret 15 mio. kr. svarende til 7,4 pct. i forhold til budget 2021.

Indtægter bus
Der forventes indtægter på 1.502 mio. kr. i budgetoverslagsår 2022, hvilket er 177, mio. kr. højere end 
i budget 2021 svarende til en stigning på 13 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af:

• Passagertallet er 21 mio. højere end i budget 2021. De højere passagertal øger indtægterne med 
ca. 193 mio. kr. Årsagen til stigningen er forudsætningen om, at passagertallet i 2022 er 5 pct. la-
vere end en situation uden COVID-19, mens passagertallet i 2021 er forudsat 17,5 pct. lavere end 
en situation uden COVID-19.

• Takststigningen fra 2021 til 2022 udmeldes først i foråret 2021. Takststigningen fastsættes ud fra 
forventninger til en række prisindeks (løn, brændstof, nettopriser og rente), jf. Nationalbankens 
prognoser, og det forudsatte takststigningsloft fra 2021 til 2022 er på 1,0 pct. Men da budgetover-
slagsår 2021 er angivet i 2021-priser, fratrækkes pris- og lønfremskrivningen fra 2021 til 2022 på 
2,1 pct., hvilket giver en reduktion i indtægter på 1,1 pct. svarende til 17 mio. kr. Se nærmere for-
klaring om indeksregulering af takster i nedenstående faktaboks om indeksregulering.

Faktaboks om indeksregulering af operatørudgifter og takster i budgetoverslagsår 2022

Priser og takster:
Prisindeks og takster er i 2022 er tillagt nyeste forventninger til 2022. Da budgetoverslagsårene i 
budget 2021 angives i 2021-priser, er KLs seneste skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 
2022 på 2,1 pct. herefter fratrukket.

Takster:
Trafik- Bygge- og boligstyrelsen udmelder hvert forår et takststigningsloft for det efterfølgende år 
baseret på den forventede udvikling i en række prisindeks. Indeværende års takststigningsloft regu-
leres for eventuelle unøjagtigheder vedr. tidligere års skøn. Stigningen i taksterne bruges til at bud-
gettere Movias forventede indtægter. I Movias prognose for 2022 er indregnet, at de udmeldte 
takststigningslofter for 2020 og 2021 forventes at være ’for høje’ sammenlignet med den forventede 
pris- og lønudvikling i de pågældende år. (f.eks. har brændstofpriserne siden COVID-19 været lave-
re end da takststigningerne for 2020 og 2021 blev udmeldt) Movias prognose for takststigningen er 
estimeret på baggrund af Nationalbankens forventninger, hvorefter der er niveaukorrigeret for for-
ventet regulering vedr. 2020 og 2021. Derefter er niveauet tilbagediskonteret, således at indtægter-
ne er opgjort i 2021-priser. Samlet reducerer prognosen indtægterne med 1,1 pct.

Operatørudgifter:
Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, som regulerer Movias kontraktbetalinger til ope-
ratørerne, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Fremskrivning af operatørudgifter-
ne med de forventede kontraktreguleringer og efterfølgende tilbagediskontering til 2021-priser giver 
samlet en marginal stigning på 0,3 pct.
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Udgifter bus
Operatørudgifterne forventes i 2022 at være 45 mio. kr. lavere end budget 2021 svarende til en reduk-
tion på 1,5 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af:

• Nationalbankens seneste prognose for de prisindeks, der justerer betalingen til operatørerne, 
viser en udvikling stort set svarende til den almindelige pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022. 
Da budgetoverslagsår 2022 angives i 2021-priser, giver opdatering af prisindeks dermed en stig-
ning på 0,3 pct. svarende 9 mio. kr.

• Priserne fra udbud A19 er indregnet i budgetoverslagsår 2022, hvilket giver en besparelse på ca. 
33 mio. kr.

• Det er forudsat, at der i 2022 ikke længere skal indsættes ekstra drift på grund af kapacitetsbe-
grænsninger på grund af COVID-19, hvilket reducerer udgifterne 2,4 mio. kr.

• Hertil er der en række mindre opdateringer, fx reeduceres udgifter til realtid i busserne ved udløb 
af buskontrakter, hvorved udgifterne reduceres med 4 mio. kr.

• Helårseffekten af trafikbestillingen til 2020 betyder, at antal timer i budgetoverslagsår 2021 er 
9.500 timer / 0,2 pct. lavere end i budget 2021. Dette svarer til en reduktion på ca. 15 mio. kr.

Fællesudgifter
Fællesudgifterne følger den økonomiske politik. Der forudsættes fra 2021 til 2022 en effektivisering på 
2 pct.

I budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 tilpasses budgetrammen for ’andre driftsudgifter’ 
gradvist til åbningen af Sydhavnsmetroen og Letbanen i Ring 3 ved at øremærke 0,9 pct. svarende til 
4 mio. kr. årligt til en omstillingspulje. Hermed sikres, at andre driftsudgifter pr. bustime holdes kon-
stant, selvom antallet af bustimer forventeligt vil falde i 2025, når Sydhavnsmetroen og Letbanen åb-
ner.

Lokalbanetrafikken
For lokalbanetrafikken er forudsætningerne fremskrevet efter samme principper som for busdriften

Som for busserne er der på grund af en mindre effekt af COVID-19 i 2022 flere passagerer i 2022, 
hvilket øger indtægterne 15 mio. kr. i forhold til 2021. Hertil er der indregnet en takststigning på 1,0 
pct., men da budgetoverslagsår 2022 er angivet i 2021-priser, fratrækkes pris- og lønfremskrivningen 
på 2,1 pct., hvilket giver en reduktion i indtægter på 1,1 pct., svarende til et fald i indtægter på 2 mio. 
kr. Se nærmere forklaring om indeksregulering af takster i tekstboks om indeksregulering.

På udgiftssiden er der er der i henhold til Movias kontrakt med Lokaltog A/S indregnet en effektivise-
ringsgevinst på 8,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2022. Der anvendes en ’trappemodel’ for Lokaltog, 
hvor effektiviseringer udmøntes i en ’trappe’ og ikke som årlige effektiviseringer. Ud af de 8,5 mio. kr. 
vedrører de 3,4 mio. kr. Region Hovedstaden og de 5,1 mio. kr. vedrører Region Sjælland. Driften af 
Lille Syd sker i det første år med eksisterende tog materiel, hvorfor driften i 2021 er ekstraordinær 
billig. Fra 2022 kommer der en udgift til tog-leje på Lille Syd, som modsvarer Region Sjællands andel 
af effektiviseringsgevinsten på 5,1 mio. kr. Endelig betyder opdatering af de forventede indeks en re-
duktion i udgifter på 1,8 mio. kr.

Flextrafik
I budgetforslag 2021 er i første halvår forudsat en reduktion i passagertallet på 5 pct. og en forhøjet 
omkostning pr. passager på 5 pct. det meste af 2021 pga. COVID-19. Fra 2022 er det forudsat, at 
både antallet af passagerer og omkostninger pr. passager er tilbage på niveauet før COVID-19, hvilket 
giver en marginal stigning i både indtægter og omkostninger i budgetoverslagsår 2022. Omkostnin-
gerne er påvirket af to modsatrettede effekter – der er flere passagerer, men samtidig lavere omkost-
ning pr. passager. Andre driftsudgifter stiger 1 mio. kr. i 2022 da besparelsen i 2021 pga. færre passa-
gerer bortfalder i 2022.
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Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer
1026806

Bestyrelsen
Dato 10. december 2020

05 Godkendelse af opdateret regnskabspraksis 2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender opdateret regnskabspraksis med følgende ændringer:

• Tilskud fra kommuner og regioner samt statstilskud som følge af COVID-19 indtægtsføres un-
der ekstraordinære poster og så vidt muligt fordeles på kommuner/regioner med samme for-
deling som den beregnede COVID-19-udgift.

• Kapitalværdien af tjenestemandspensioner reguleres, jf. principperne fastsat i budget- og 
regnskabssystemet for kommuner.

• At der tilføjes beskrivelse af princip for fordeling af indtægter på buslinjer i henhold til bestyrel-
sens beslutning af 17. september 2019, punkt 5 vedr. øget udnyttelse af rejsekortdata til ind-
tægtsdeling.

• Rejsekortets afskrivningsperiode afsluttes i 2026.
• Øvrige ændringer til regnskabspraksis af sproglig karakter.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Som det er sædvane i år, hvor der sker opdatering af Movias regnskabspraksis, forelægges den opda-
terede regnskabspraksis bestyrelsen forud for forelæggelse af årsrapporten.

Regnskabsmæssig håndtering af statstilskud som følge af COVID-19

Statstilskuddet som følge af COVID-19 er en ny regnskabspost. Det skal besluttes, hvordan tilskuddet 
skal indregnes og fordeles i Movias regnskab. Ud fra et hensyn til, at indtægter og udgifter over årene 
skal være sammenlignelige, er det administrationens forslag, at statskompensationen indtægtsføres 
under ekstraordinære poster fremfor under indtægter.

Statstilskuddet er baseret på indtægtstab i forhold til budget samt merudgifter på konkrete regnskabs-
poster. Statstilskuddet modregnes besparelser på flextrafik målt i forhold til budget. Da statstilskuddet 
indstilles indtægtsført under tilskud, kan det ikke fordeles på regnskabsposter med de normale regn-
skabsprincipper. Ved fordeling af statstilskuddet på kommuner og regioner i regnskabet tilstræbes det, 
at tilskuddet så vidt muligt fordeles efter samme fordeling som den beregnede COVID-udgift. Det vil 
sige, at f.eks. kompensation for manglende indtægter fordeles på kommuner/regioner på samme må-
de som fordeling af reduktionen i passagerindtægter relateret til COVID-19.
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Kapitalværdi af tjenestemandspensioner

I regnskab 2019 blev Movias hensættelser til tjenestemandspensioner væsentligt opskrevet på bag-
grund af ”Orientering om 44. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner”” fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra 10. juli 2017. I den forbindelse tilpassedes regnskabs-
praksis således, at det fremover følger praksis i de kommunale og regionale regnskabssystemer, hvor 
Movias hensættelser til tjenestemandspensioner i de år, hvor der ikke sker aktuarberegning, nedskri-
ves med udbetalte tjenestemandspensioner fratrukket en statsligt fastsat procent af de udbetalte tje-
nestemandspensionslønninger. Den centralt fastsatte procent på 20,3 pct. i 2020 er fastsat af Finans-
ministeriet og valideret af Movias revision pr. oktober 2020.

Ændringer til beskrivelsen af fordeling af indtægter

For indtægter fra pendlerkort, rejsekort pendlerkombi, skolekort og pensionistkort i takstområde Syd 
og Vest er der i regnskabspraksis tilføjet beskrivelse af princip for fordeling af indtægter på buslinjer i 
henhold til bestyrelsesbeslutning af 17. september 2019, punkt 5 vedr. ”øget udnyttelse af rejekortdata 
til indtægtsdeling”.

Fra og med estimat 2, 2020 fordeles indtægter for pendlerkort, rejsekort pendler kombi, skolekort og i 
Movia S også pensionistkort ved anvendelse af data for kundernes brugsvalideringer på rejsekortud-
styr i stedet for som tidligere en billetundersøgelse. For lokalbanetog suppleres rejsekortbrugsdata 
dog af en billetundersøgelse, fordi der ikke for alle de nævnte typer rejsehjemmel er krav om valide-
ring ved brug.

Øvrige ændringer i regnskabspraksis er af sproglig karakter.

Tilpasning vedr. rejsekortets afskrivningsperiode

I henhold til bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 5. november 2020 tilpasses afskrivningspe-
rioden på Movias bogførte værdi af det nuværende rejsekortsystem.

Økonomi:

Ændringen af fordelingen af indtægter indebærer en omfordeling af indtægter på bus- og lokalbanelin-
jer og dermed også mellem kommuners/regioners nettobetaling for driften. De forventede konsekven-
ser af ændringen blev fremlagt på bestyrelsesmødet d. 17. september 2019.

Ændringen af kapitalværdien af tjenestemandspensioner har ingen konsekvens for kommu-
ner/regioner. Ændringer i kapitalværdien føres over Movias egenkapital.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.
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Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation

Bilag:

1. Regnskabspraksis med ændringsmarkering
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2020  aflægges i henhold til 
gældende lovgivning og efter ”Bekendtgørelse 
om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v.” tilpasset Movias særlige forhold. 
Principper for indregning og måling er 
uændrede.

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

Årsregnskabet er grundlæggende opbygget 
således:

+ Driftens tilskudsbehov

- Tilskud faktureret

+/- Efterregulering fra/til kommuner/regioner
= Resultat

Statstilskud som følge af COVID-19 
indtægtsføres under ekstraordinære poster, 
som indgår i driftens tilskudsbehov.

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

Der udarbejdes ikke koncernregnskab for 
Movia.

Indregning af indtægter og udgifter
Indtægter for transport med busser og tog 
beregnes i hovedsagen som Movias andel af det 
samlede transportarbejde med bus, tog og 
metro multipliceret med den samlede 
billetomsætning for DSB, Metroselskabet og 
Movia. Indtægtsdelingen foretages årligt og 
baseres blandt andet  på omsætningen af 

rejsehjemmel for pågældende år. Lovgivning 
indebærer, at parterne anvender forskellige 
indtægtsfordelingsmodeller for rejser internt i 
hovedstadsområdet henholdsvis udenfor 
indeholdende forskellige datakilder. Det 
overordnede fordelingsprincip – andel 
af transportarbejde – er dog det samme. 
Indtægter genereret ved brug af rejsekort 
(ePung) fordeles landsdækkende, ligesom 
omsætningen genereres landsdækkende ved 
kundernes optankninger og køb af rejsekort.

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

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

Efterregulering af den modtagne 
forbrugsbetaling og a conto tilskud indregnes i 
resultatopgørelsen i det regnskabsår, den 
vedrører.

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

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

Anlægsaktiver
Aktiver indregnes i balancen, når aktivet 
forventes anvendt i mere end et regnskabsår, 
når aktivets værdi kan måles pålideligt, samt 
når aktivets værdi udgør mere end 100.000 kr.

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

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

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

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

Patenter værdiansættes ikke.

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

Udviklingsprojekter 3 - 10 år

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

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

Grunde Afskrives ikke

Bygninger 15 - 50 år

Indretning af lejede lokaler 10 år

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

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

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

For rejsekortsystemet omfatter afholdte 
anlægsomkostninger også renter på 
lånefinansieringen, indtil anlægget blev taget i 
brug. Derefter er rentetilskrivningen på lån 
udgiftsført. Rejsekortsystemet forventes at 
have en brugstid på 15 år. Afdragsprofilen på 
lånefinansieringen er tilrettelagt på samme 
måde.

Rejsekortanlæg afskrives over perioden 2012 – 
2026 . Der foretages lineære afskrivninger i 
anlæggets brugstid baseret på den forventede 
restlevetid.
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Eftersom hovedaktivitetens brugstid er fastsat 
til 2026 , vurderes det som mest retvisende, at 
eksempelvis en tilgang i f.eks. 2020  afskrives 
over hovedaktivitetens resterende brugstid, 
dvs. 7  år.

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

Tekniske anlæg og biler 3 - 10 år

Over perioden 
2012 – 2026  Rejsekort 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af 
materielle anlægsaktiver opgøres som 
forskellen mellem salgsprisen med fradrag for 
salgs-omkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes under fællesudgifter.

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

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

Anlæg under udførelse afskrives ikke.

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

foreliggende årsregnskab for selskabet, 
indregnes i balancen med værdien af 
kontantindskuddet.

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

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

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

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

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel 
værdi. Der foretages nedskrivning til 
imødegåelse af forventet tab, såfremt det 
vurderes, at der er risiko for, at tilgodehavendet 
ikke kan betales. I regnskabet vil det fremgå, 
hvor meget der er udgiftsført som konstaterede 
tab, samt hvor meget, der er hensat til tab.

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

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

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



 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

Passiver

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser medtages til den 
forventede økonomiske forpligtelse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab
Movias nettoudgifter skal finansieres af 
kommuner og regioner. Bestyrelsen kan dog 
vedtage, at særlige udgifter finansieres af 
kassebeholdningen og dermed ikke fordeles på 
tilskud fra kommuner og regioner. Principper 
for fordeling er som 
udgangspunkt uændrede. Der er tilføjet 
regnskabsprincip for statskompensation 
vedrørende COVID-19.

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

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

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

I henholdsvis takstområde Syd og Vest fordeles 
Movias indtægter fra rejser ved brug af 
rejsekort på bus- og lokalbanelinjer ud fra en 
nøgle baseret på brugen af rejsekort på den 
enkelte linje. Omsætningen fra 
enkeltbilletter udstedt i busser fordeles på de 
buslinjer, hvor billetten er solgt. Omsætningen 

relateret til pendlerkort fordeles ud fra 
brugen af pendlerkort udstedt på rejsekort i 
hver bus- eller lokalbanelinje. T ilsvarende 
fordeles omsætningen af Rejsekort Pendler 
Kombi, skolekort samt  
pensionistkort (alene i takstområde Syd) ud fra 

brugernes valideringer på rejsekortudstyr. 
Bus- og lokalbanelinjernes andel af indtægter 
fra øvrige billetprodukter beregnes ud fra en 
billetundersøgelse. Endelig anvendes 
passagertal fra bussers og lokalbanernes 
tællesystem til fordeling af omsætningen på 
diverse rejsehjemmeltyper, statskompensation 
for gratis befordring af børn samt afregnede 
indtægter til DSB for deres befordring af 
passagerer internt i henholdsvis takstområde 
Syd og Vest.

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

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



  
  

  
 

   

  
  

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  

  
 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 
   

 
 

   
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

  
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

  
  

  
  

   

  

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

Der er følgende fordelinger, der ikke fordeles 
med bustimer:

Udgift Fordelingsnøgle
Rejsekort, 
abonnementsafgift 

Bus- og baneindtægter

Rejsekort, drift 
Provision 
Næstved Terminal 

Busindtægter
Busindtægter
Bustimer for busser der 
anvender Næstved 
Terminal

Rejsehjemmel Passagerer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udgifter til kundecenteret fordeles på 
kommuner med ordningerne flexhandicap og 



  
 

 
 

 
 

 
  

  

   

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
  

  
   

 
  

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

flextur i forhold til antallet af opkald til 
kundecenteret.

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

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

I henholdsvis takstområde Syd og Vest tildeles 
lokalbanelinjerne deres respektive andel af 
indtægter for rejsekortrejser. Lokalbanernes 
andel af indtægter for TOG+ rejser, 
værnepligtiges rejser og 
takstområdegrænseoverskridende Bus & Tog-
rejser samt omsætningen af skolekort, 3. parts 
subsidierede kort, Pendlerkort og 
enkeltbilletter solgt på lokalbanestationer og 
DSBs stationer beregnes ud fra en 
billetundersøgelse. Endelig anvendes 
passagertal fra bussernes og lokalbanernes 
tællesystem til fordeling af omsætningen på 
diverse rejsehjemmeltyper, statskompensation 
for gratis befordring af børn samt afregnede 
indtægter til DSB for deres befordring af 
passagerer internt i henholdsvis takstområde 
Syd og Vest.indtægter efter s amme metode 
som buslinjerne; dog tildeles indtægter for 
pendlerkort, skolekort og pensionistkort i.h.t. 
en billetundersøgelse, idet der ikke er krav om 
validering af de nævnte billettyper udstedt på 
rejsekort ved brug i lokalbanetog.

Udgifter på baneområdet registreres direkte pr. 
region.

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

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

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

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

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

Se også figur 4.

De faste procentandele kan reguleres ved 
større trafikale omlægninger.

Regnskabsprincipper for statskompensation 
vedr. COVID-19.
Den statskompensation for COVID-19 udgifter, 
som Movia modtager direkte fra Trafik-, Bygge 
og Boligstyrelsen, fordeles så vidt muligt på 



 
 

-

( )

kommuner/regioner med samme fordeling som 
de beregnede COVID-19 relaterede udgifter . 
Det betyder, at f.eks. kompensation for 
manglende indtægter fordeles på 
kommuner/regioner på samme måde som 
fordelingen af manglende  indtægter relateret 
til COVID-19.



Figur 1 Fordelinger af fællesudgifter i fordelingsregnskabet

Samlede Movia Tj. mænd 
fællesudgifter i Region H. 
347,7 mio. kr. 6,4 mio. kr. 

Samlede fællesudgifter til 
fordeling ex tj. mænd 

til region H 
341,4 mio. kr. 

77,8 pct. 22,2 pct. 

Fællesudgifter til fordeling Fællesudgifter til fordeling 
i kommuner og region i kommuner og region 

i Region H: i Region S: 
265,6 mio. kr. 75,8 mio. kr. 

40,42 pct. 59,58 pct. 1,95 pct. 98,05 pct. 

Til fordeling efter timer Til fordeling efter timer Fast andel Region H Fast andel (bus og bane) i kommuner (bus og bane) i kommuner (40,42 pct.) Region S og region i Region H: og region i Region S: Plus tj. Mænd (1,95 pct.): 158,2 mio. kr. 75,0 mio. kr. 113,7 mio. kr. 1,5 mio. kr. (50,6 kr./timen) (59,2 kr./timen)

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

     
     

 

 

 

  
     

  
  

    
     

   
   

 
 

    
 

 
  

  
   

  
   

    
    

 

Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer
1029403

Bestyrelsen
Dato 10. december 2020

06 Godkendelse af samarbejdsrelationer i forbindelse med Mobilitetsplan 2020

Indstilling

Det indstilles, at:

• Bestyrelsen godkender Movias samarbejdsrelationer med relevante parter i det videre arbejde 
med udmøntningen af de tolv indsatser i Movias Mobilitetsplan.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet 23. juni 2020 Movias Mobilitetsplan 2020 indehol-
dende tolv konkrete indsatser, efter at forslag til mobilitetsplanen havde været i offentlig høring. I hø-
ringen lagde flere høringsparter vægt på, at Movia skal have et tættere samarbejde med andre organi-
sationer og samarbejdspartnere for at nå i mål med de foreslåede indsatser. Administrationen fore-
lægger hermed oplæg til dette.

Indsatserne i Movias Mobilitetsplan 2020 lægger sporene for udviklingen af den kollektive transport de 
næste fire år. Kendetegnende for indsatser og mål i mobilitetsplanen er, at Movia skal løfte dem i 
samarbejde med andre og sikre, at de rette interesser samles om de fælles mål, så indsatserne kan 
føres ud i livet. Dette flugter i øvrigt med mobilitetsplanshøringen, hvor en række kommuner, de to 
regioner og nogle af de øvrige interessenter angav deres interesse i, at Movia skal have et tættere 
samarbejde med andre organisationer.

I forhold til at realisere de tolv indsatser i mobilitetsplanen er der en række relevante interessenter, 
som overordnet kan placeres i forskellige grupper. Nogle interessenter samarbejder Movia allerede 
med på et mere formelt grundlag. Det kan være qua stående samarbejdsfora, som led i dialogen med 
ressortministerium eller lignende. Nogle interessenter har Movia i dag et mindre formelt samarbejde 
med, men de vurderes at have en væsentlig interesse i en eller flere af de mål og indsatser, som Mo-
via også har qua mobilitetsplanen. Andre interessenter er de kunder, borgere og medarbejdere, som 
skal drage fordel af de iværksatte initiativer, og som Movia også i dag har dialog med qua kundevend-
te kanaler, borgerpanel og pendlerorganisationer.

Fælles for alle grupper af interessenter er, at en styrket dialog om indsatserne i mobilitetsplanen kan 
medvirke til at nå målene i mobilitetsplanen.
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  Figur 1. Oversigt over grupper af interessenter

Movia har allerede gode erfaringer med at løfte indsatser i samarbejde med en lang række af de 
nævnte grupper af interessenter ovenfor, og dette vil også være tilfældet i det videre arbejde med 
indsatserne i mobilitetsplanen. Hvem der derudover i givet fald vil være relevant at samarbejde med, 
afhænger blandt andet af den konkrete indsats, og i takt med at de enkelte initiativer og indsatser fol-
des ud.

Blandt de centrale aktører til realisering af indsatserne er staten, særligt Transport- og Boligministeriet, 
herunder ministeriets underliggende institutioner. Ministeriet er blandt andet en nøgleaktør i bestræ-
belserne på at realisere Movias forslag til BRT-net, og er generelt den centrale aktør i forhold til ek-
sempelvis lovgivningsmæssige spørgsmål og finansiering. Ministeriet kan desuden bidrage med vigti-
ge kompetencer i realiseringen af de konkrete tiltag. Det videre arbejde med indsatserne i mobilitets-
planen forudsætter således tæt og løbende dialog og samarbejde med de relevante ministerier, hvor 
også eksempelvis Børne- og Undervisningsministeriet kan være centralt i forhold til projekter, der ræk-
ker ind over deres ressortområde.

Tilsvarende kan det være en god ide at styrke dialogen med landspolitikere, herunder medlemmerne 
af Folketingets Transportudvalg, så de kender til indsatserne i mobilitetsplanen og hvordan de spiller 
sammen med mere nationale dagsordener. Dette gælder særligt i forhold til de større indsatser, der 
indgår i Mobilitetsplan 2020, såsom arbejdet med BRT, den grønne omstilling og indsatsen over for de 
unge.
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En del af indsatserne i mobilitetsplanen vedrører klima- og miljøområdet, hvor miljøorganisationerne er 
relevante samarbejdspartnere i kraft af sammenfaldende dagsordener, men også fordi organisationer-
ne besidder viden og kompetencer, som det vil være attraktivt for Movia at få i spil på mobilitetsområ-
det. Administrationen forventer således, at det vil være relevant at indlede dialog med disse, f.eks. 
omkring afprøvning af nye forsøg, fælles projekter og perspektiver mv.

Andre interesseorganisationer såsom Cyklistforbundet, Supercykelstisekretariatet er ligeledes relevan-
te i forhold til arbejdet med at styrke sammenhæng mellem cykel, bus og tog. Det gælder også i for-
hold til andre delebaserede mobilitetsløsninger, hvor en styrket dialog kan bidrage til f.eks. forsøg med 
delemobilitet uden for hovedstadsområdet i snæver forstand – alt med henblik på at fremme mobilite-
ten for borgerne yderligere. Movia har allerede i dag et godt samarbejde med flere af disse, herunder 
Nabogo, men en styrket dialog i en bredere gruppe af delemobilitetsudbydere kunne være med til at 
styrke den fælles markedsindsigt og mulige potentialer i forhold til en bredere vifte af aktører. Det vil 
være særligt vigtigt for, at Movia kan lykkes med at sikre sammenhæng på tværs af forskellige mobili-
tetsformer, hvor der er behov for udvikling og afprøvning af forsøgsprojekter og en tættere dialog og 
samarbejde.

Tilsvarende er der organisationer, der repræsenterer udvalgte grupper af borgere, eksempelvis ældre-
og handicaporganisationerne, der ligeledes er relevante samarbejdspartnere for Movia. Nogle af dem 
har Movia allerede et mere formelt samarbejde med via Movias tilgængelighedspanel, men styrket 
dialog kan være en fordel ved udvikling af nye services, ved implementering af nye regler, eller andre 
tiltag, der væsentligt ændrer vilkårene for udvalgte grupper, og hvor organisationerne har vigtig viden 
og erfaring, som Movia kan trække på.

Der er tilsvarende organisationer, der repræsenterer de unge, herunder de kommunale ungeråd. I 
medfør af bestyrelsens beslutning om den videre proces i forhold til det kommende arbejde med ung-
domsrabatterne, senest behandlet på Movias bestyrelsesmødet 5. november 2020, vil ungdomsorga-
nisationerne blive inddraget i tættere i dette arbejde, men der kan også være andre emner om de un-
ge, hvor det vil være relevant at indlede dialog og/eller samarbejde med dem. Et eksempel herpå kan 
være i forhold til pendling, idet mange unge pendler til og fra uddannelse og lærepladser.

Det videre arbejde med indsatserne i mobilitetsplanen kan endvidere understøttes gennem dialog og 
samarbejde med erhvervsorganisationerne, herunder Dansk Industri og Dansk Erhverv. Det gælder 
særligt i relation til mobilitetsplanens tema om pendling til og fra arbejdspladser, hvor erhvervsorgani-
sationerne ved hvad der er særligt vigtigt for virksomheder og arbejdspladser i forhold til at understøtte 
gode vilkår for pendling.

Økonomi:

Ingen. Eventuelle, kommende udgiftskrævende initiativer vil blive forelagt bestyrelsen selvstændigt.

Åbent/lukket punkt:

Sagen behandles som åbent punkt.
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Kommunikation:

Ingen.

Bilag:

Ingen.
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Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer
1027544

Bestyrelsen
10. december 2020

07 Godkendelse af forundersøgelse vedrørende nyt mobilitetsprodukt: Fleksibel offentlig 
transportservice

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

• Der gennemføres en forundersøgelse forud for et egentligt pilotforsøg med fleksibel offentlig 
transportservice i samarbejde med Region Sjælland og en kommune inden for Regions Sjæl-
lands område.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen fik på bestyrelsesmødet 23. juni 2020 en status på arbejdet med programmet om fremme 
af kollektiv mobilitet uden for de større byer, herunder at man arbejder frem mod at gennemføre et 
pilotforsøg med fleksibel offentlig transportservice.

Movias Mobilitetsplan 2020 har som et indsatsområde i forhold til kollektiv mobilitet uden for de større 
byer, at der skal udvikles nye betjeningskoncepter. Målet med fleksibel offentlig transportservice er at 
udvikle et produkt, der også kan bruges af pendlere og studerende udenfor de større byer. Der er 
eksperimenteret med tilsvarende løsninger flere steder i Europa og USA, herunder Berlin, forstæder til 
Amsterdam, forstæder til London, og i flere områder i Norge. I nogle tilfælde har de været koblet med 
flextrafik-lignende ordninger.

Den nuværende rutetrafik i landområder, hvor der køres med store busser på faste ruter, er ofte dyr i 
forhold til passagergrundlaget. Samtidig kan produktet virke mindre fleksibelt for borgerne at anvende, 
fordi afstanden til nærmeste stoppested kan være lang, og antallet af afgange er lavt – særligt i aften 
og weekender. Flextur og plustur findes allerede som fleksible tilbud, men er omvendt ikke så pendler-
venlige, fordi der skal betales særskilt takst, og hvis man skal videre med den ordinære kollektive 
transport, skal man ”tjekke” ind i denne via DOT’s normale takstsystem. I praksis er flextur primært et 
godt produkt til ældre borgere, som kan have vanskeligt ved at bevæge sig hen til et stoppested (kører 
fra adresse til adresse). Plustur appellerer til yngre målgrupper, og har sammenhæng til det strategi-
ske net (kører fra adresse til stoppested eller omvendt).

Pilotforsøget med fleksibel offentlig transportservice har som mål at ramme midt imellem plustur/flextur 
og rutebus ved at holde fast i fordelene fra ordinær rutetrafik og flextur ud fra et pendlerperspektiv. 
Som produkt skal fleksibel offentlig transportservice således kunne give borgerne større fleksibilitet 
end ved faste ruter, kortere rejsetid, bedre mulighed for at komme afsted, når man har brug for det, og 
god sammenhæng til det strategiske net. Samtidig skal produktet give en billigere service for kommu-
nerne eller bedre service for de samme midler. Produktet vil forventeligt være mest relevant i områder, 
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der er karakteriseret ved, at der er en stor andel lokal kørsel suppleret med nogle få bus- og toglinjer i 
det strategiske net.

Servicekonceptet er:

• Der køres fra stoppested til stoppested ad den mest direkte rute (medmindre andre skal med).
• Det kan være stoppesteder på tværs af f.eks. tre busruter i et lokalområde.
• DOTs takstsystem gælder for alle rejser.
• Bussen bestilles via en app, og vil oftest kunne være ved stoppestedet i løbet af 15-20 minut-

ter. Der skal etableres løsninger for ikke-digitale brugere.
• Det vil også være muligt at ”abonnere” på en tur på fx alle hverdage på et bestemt tidspunkt.

Figur 1. Forskel på almindelig rutedrift og fleksibel offentlig transportservice

Traditionel rutedrift Fleksibel offentlige transportservice

Anm.: Illustration viser, forskellen mellem traditionel busdrift og fleksibel offentlig transportservice. Hvor den tradi-
tionelle busdrift følger en fast rute mellem stoppestederne, så er fleksibel offentlig transportservice baseret på at 
der køres fra stoppested til stoppested ad den mest direkte rute.

Administrationen har gennemført et internt forprojekt i forhold til at afklare, hvor og hvordan et pilotfor-
søg vil kunne gennemføres og under hvilke forudsætninger.

Forprojektet har identificeret en række mulige software-leverandører. De mest egnede leverandører 
har med udgangspunkt i to kommuner i Region Sjælland deltaget i en simulering på baggrund af data 
fra Movias almindelige busdrift og fra flextrafikken. Formålet med simuleringerne har været at afprøve, 
om de pågældende leverandører kan levere en service, som er tilstrækkelig interessant, både i forhold 
til serviceniveau og effektivitet.

Side 2 / 3 

Trafikselskabet Movia 



  

 

    
   

    
 

      
  

 
   

   
    

 

     
   

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af forprojektet foreslår administrationen at gennemføre en egentlig forundersøgelse forud 
for et pilotforsøg med fleksibel offentlig transportservice--produktet. Region Sjælland og en kommune, 
der er interesseret i at omlægge den lokale busdrift til fleksibel offentlig transportservice vil deltage i 
forprojektet.

I forbindelse med forundersøgelsen vil der ske borgerinddragelse, både i forhold til fastlæggelsen af 
betjeningskonceptet, og i forhold til brugergrænsefladen for den app, som kørslen skal bestilles på. 
Der vil endvidere blive indledt drøftelser med kommunen og de nuværende operatører med henblik på 
at kunne indgå konkrete aftaler i begyndelsen af 2022. Der vil skulle udarbejdes et forslag til service-
koncept, udarbejdes udbudsmateriale i forhold til den teknologiske løsning, og der skal udarbejdes et 
overslag over driftsøkonomien inklusiv engangsomkostninger til f.eks. markedsføring og produktlance-
ring.

Det forventes, at forundersøgelsen vil forløbe over 2021, og at et pilotforsøg vil kunne gennemføres 
fra medio 2022, da det forventes at kræve en udbudsproces, før en leverandør kan være klar.

Økonomi:

Forundersøgelsen forventes at beløbe sig til 500.000 kr., og vil blive finansieret indenfor Movias admi-
nistrative budget i 2021.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Karakteristika ved Movias produkter
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Bestyrelsesmøde 10. december 2020 / Punkt 7 / Bilag 1

Dokumentnummer
1032736
Dato
10. december 2020

07.1 Karakteristika ved Movias produkter

Bus Fleksibel offentlig transportservice Flextur Plustur

For kunden (Mobilitet):

Bestilling Ingen 15-30 min. (via app og telefonisk) 2 timer 2 timer (kun via rej-
seplan)

Sikkerhed for transport God God. Ved stor tilstrømning kan der være 
forøget ventetid

God God

Dækning Fast rute Fra stoppested til stoppested på fleksibel 
rute

Fladedækkende Kun tilbringer-sy-
stem

Pris Almindelig takst Almindelig takst Særtakst Nedsat særtakst

Serviceniveau fra chauffør Standard Standard Hjælp til ind og udstigning af bi-
len/minibussen

Hjælp til ind og ud-
stigning af bilen/mi-

nibussen

Kundens adgang til produktet Skal kunne læse en køreplan på nettet 
eller slå op på Rejseplanen eller andre 
steder på mobil eller nettet

Skal kunne anvende Rejseplanen eller 
Fleksibel offentlig transportservice-appen, 

og selv navigere i andre platforme for 
planlægning af den samlede rejse. Ikke-di-
gitale kunder kan ringe og bestille en tur

Onlinebestilling/telefonbestilling 2 
timer før afgang

Skal kunne anvende 
rejseplanen 2 timer 
før og kun, hvis der 

kan tilbydes en 
plustur

For kommunen:

Tilskud pr. passager 20-30 kr. Konkretiseres i forprojekt 134 kr. 184 kr.
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Udgift for kommunen 2 – 4 mio. (pr. linje) Konkretiseres i forprojekt 0,5 – 5 mio. (efter forbrug) < 0,5 mio. (efter for-
brug)

Regulerbar for kommunen Kommunalt styret Kommunalt styret Efterspørgselsstyret/reduceret 
kommunal styring

Efterspørgselssty-
ret/reduceret kom-

munal styring

Mobilitetsplanen:

Styrk strategisk net 
(flere passagerer)

God Brugbar/Begrænset afhængig af driftspe-
riode

Ikke egnet Ikke egnet

Mobilitet overalt Fast rute Faste stoppesteder Fladedækkende Kun tilbringersystem
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Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer
1031982

Bestyrelsen
Dato 10. december 2020

08 Godkendelse af plan for Movias fremtidige betjente salg

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder plan for Movias fremtidige betjente salg, som indebærer at:

• Movia arbejder for, at så mange unge og ældre som muligt bruger digitale selvbetjeningsløs-
ninger.

• Betjente salgssteder fortsættes i det omfang, de kan opretholdes på eksisterende markeds-
mæssige og kommercielle vilkår, idet Movia opretholder et salgssted i hver af de storzoner, 
som der kan købes pensionistkort til.

• Movia udvikler et fleksibelt salgs- og servicekoncept til kommuner, hvor der ikke er salgsste-
der eller mulighed for at opretholde disse på markedsmæssige og kommercielle vilkår.

Sagsfremstilling:

Movias betjente salg er siden 2015 løbende blevet mindre. Udfasning af papklippekortet i 2015, stigende 
brug af rejsekort – særligt efter indførelsen af Takst Sjælland i 2017 - har skubbet væsentligt til denne 
udvikling, og senest har udfasning af pappendlerkort i 2019 reduceret markedet for det betjente salg 
yderligere. Samlet er antallet af salgssteder reduceret med over 20 pct. og omsætningen med over 90 
pct. de seneste fem år.

Ved indgangen til 2020 havde Movia 62 betjente salgssteder med en årlig omsætning på knap 76 mio. 
kr. I takt med at borgerne bliver stadigt mere digitale, og de mobile salgskanaler bliver mere brugerven-
lige, forventes borgernes brug af det fysisk betjente salg at falde yderligere.

Dette afspejler sig også i markedet. Movias administration oplever stigende vanskeligheder ved at finde 
aktører, der ønsker at overtage det betjente salg, når eksisterende Movia-salgssteder lukker. Det gælder 
særligt i Syd- og Vestsjælland, og det giver risiko for kritik, når borgerne dermed får længere til mulig-
heden for at købe billet til busser og tog.

Det er administrationens forventning, at salgsstederne kommercielle potentiale vil blive yderligere 
presset i årene frem. I 2021 implementeres pensionistreformen, hvor salget af pappensionistkort også 
bliver muligt i DOTs webshop som en abonnementsløsning. Dette forventes at påvirke omsætningen 
på de fysiske salgssteder negativt.

En analyse af kunderne i Movias betjente salg fra 2019 viser, at særligt fire målgrupper benytter de 
fysiske salgssteder til køb af billetter til den kollektive transport. Det gælder de unge, de ældre, de 
sprogligt udfordrede og de socialt udsatte. Det er administrationens forventning, at uagtet generelt 
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øget digitalisering i samfundet, og tiltag, der kan øge digitaliseringsgraden inden for hver af de fire 
kundegrupper, vil der inden for en 5-10-årig horisont fortsat være borgere inden for de fire kundeseg-
menter, som vil være afhængige af fysiske salgssteder – enten fordi de ikke er digitale, er sprogligt ud-
fordrede eller efterspørger den tryghed, som service og vejledning på et fysisk salgssted kan give.

Dette understøttes også af Digitaliseringsstyrelsens analyser, hvori det forventes, at andelen af digitalt 
sårbare forbliver på omkring 10 pct. i fremtiden.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at der vil være risiko for et imagetab for Movia, 
hvis det fremtidige billetsalg for Movia baseres på en 100 pct. digital strategi.

De økonomiske beregninger for Movias betjente salg viser, at de betjente salgssteder er relativt om-
kostningseffektive ligesom omkostningsstrukturen har udviklet sig i positiv retning de senere år. I 2017 
udgjorde driftsomkostningerne 12 pct. af omsætningen – i 2019 er dette faldet til 3,3 pct. drevet af 
bortfald af provisionssatsen mellem selskaberne i DOT. Omkostningsbasen vil falde yderligere, så-
fremt det forventede omsætningsfald i forlængelse af pensionistreformen indtræffer. Baseret på tal fra 
2019 var de samlede nettoudgifter i de betjente salgskanaler 2,5 mio. kr. svarende til ca. 55.000 per 
kommune i DOTs område.

Henset til risikoen for imagetab og den relativt lave omkostning pr. kommune anbefaler direktionen, at 
Movias betjente salg fastholdes i en balanceret, markedsorienteret og socialt orienteret form. Det bety-
der, at Movia har betjente salgssteder dér, hvor der er efterspørgsel og forretningsgrundlag, idet Movia 
dog forpligter sig til at have mindst fire fysiske salgssteder fordelt i de storzoner, der kan købes pensi-
onistkort til.

For at sikre den fornødne kvalitet i det betjente salg opstilles der KPI- målinger for alle salgssteder, og 
Movia overvåger salgsstedernes evne til at opfylde de kvalitetsmæssige krav, herunder retningslinjer 
for god kundeservice og GDPR-lovgivning.

Når et salgssted lukker på grund af manglende efterspørgsel – og der ikke kan findes et alternativt pri-
vat salgssted, indleder Movia dialog med den stedlige kommune og relevante organisationer for at 
etablere en kommunal aftale om salg- og/eller serviceløsninger til de digitalt sårbare kunder i kommu-
nen. Administrationen vil kunne implementere den kommunale model fra 1. kvartal 2021 (se bilag 1 for 
servicepakker, som aftalen bygges på). Den nye aftale er målrettet offentlige partnere, og vil dermed 
adskille sig fra den kontrakt, Movia indgår med private aktører på en række områder, herunder at krav 
om provision og bankgaranti ikke indgår. For en nærmere sammenligning af aftalevilkårene henvises 
til bilag 2.

Movias administration vil samtidig arbejde aktivt for at skynde på den digitale selvbetjening gennem 
løbende information og vejledning om digitale tilbud. Movia vil her have særligt fokus på de kommu-
ner, hvor der er langt til et betjent salgssted eller hvor et salgssted er lukningstruet på grund af fal-
dende omsætning eller manglende evne til at leve op til Movias kvalitetskrav.
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Kommunikation:

  

 

  
   

 

Økonomi:

Movias nettoudgifter til de betjente salgssteder udgør 3,3 pct. af omsætningen (2,5 mio. kr. i 2019). 
Omsætningen vil falde i takt med den øgede digitalisering af især de unge samt ældre borgere (76 mio. 
i 2019).

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommuner og regioner orienteres om den nye model.

Bilag:

1. Servicepakker
2. Sammenligning af aftale for private og kommunale salgssteder
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Servicepakker
Pakker Beskrivelse Fordele / ulemper for kommunen
A: Borgerservice

Movia stiller to færdigt 
udviklet
Borgerservicekoncepter til 
rådighed

B: Eventkampagne

Movia arrangerer events i 
kommunen

C: Informationskampagne

Movia igangsætter 
informationskampagner i 
kommunens område

To koncepter til Borgerservice:
- Salgssted
- Vejledning til Rejsekort og DOT 

websalg

Forslag til events arrangeret af 
Movia:
- Pensionistforeninger
- Seniorinformationsmøder
- Stand på biblioteker
- Stand i supermarkeder
- Etc.

Movias info-kampagner kan 
indeholde:
- Brochurer til uddeling i kommunen
- Indrykning af lokale annoncer 

(både på print og digitalt)
- Vejledning på relevante 

kommunale websites

Fordele
• Borgerne føler sig trygge i Borgerservice
• Borgerservice er et naturligt sted at søge information og 

vejledning
• Borgerservice er vandt til at håndtere personfølsomme 

oplysninger

Ulemper
• Borgerservice ligger ikke altid tæt ved trafikknudepunkter
• Løsningen er dyr for kommunen - personalet skal uddannes

Fordele
• Giver borgerne mulighed for at komme i dialog med Movia
• Uddanner borgerne i selvbetjening og digitalisering

Ulemper
• Events skal opsøges af borgerne og kommer ikke bredt ud
• Events er tidsbegrænsede (fx 1 dag, 1 weekend etc.)

Fordele
• Informationskampagnen kommer bredt ud og kan køre i lang tid
• Informationskampagnen er økonomisk effektiv for kommunen

Ulemper
• Der opnås ikke den personlige kontakt, som målgruppen ofte 

ønsker
• Mobiliteten i kommunen falder, hvis kunderne ikke ser eller 

forstår informationen
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Performance KPIer
Performance KPIer

• Kvartalsvise performance 
vurderinger vil vise, hvilke 
salgssteder, vi kan sætte ekstra 
fokus på (rød, gul, grøn). Gul til 
Rød vurdering vil være trigger for 
pro-aktiv dialog med berørte 
kommuner om fremtidig 
servicering af de digitalt 
udfordrede borgere

• Vi er i gang med at implementere 
tekniske forbedringer, der skal 
føre til færre fejlmeldinger, 
mindre ressourceforbrug hos 
Movia og færre sager, der 
udfordrer GDPR-krav

Omsætning
Fornyelser
Refusioner
Optankninger
Køb af RK Anonymt
Køb af RK Flex
Fejlmeldinger på BORIS
Fejlmeldinger på Rosalina
Fejlmeldinger på RK
Modtagne RK skemaer
Fejlmeldninger skemaer
Kundeklager over SS
Brud på GDPR
Aktivering af Boris brugere
Deaktivering af Boris brugere
Tavshedserklæringer

3 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

   
  

 

  
 

   
 

 
 

  
  

 
  

   

  
 

 
 

  
 

 
 

 
    

 
  

  
  

      

Bilag

Dokumentnummer
1033867
Dato
10 12 2020
Sagsbehandler:
CST
Direkte: +45 36 13 18 83

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

08.2 Sammenligning af vilkår for offentlige og private salgssteder

Overblik over indholdet i en salgsstedsaftale til en privat udbyder og de kommende kommunale udby-
dere.

Aftale Betjente Salgssteder Privat samarbejdspartner Kommunal samarbejdspart-
ner

§ 1 Formål Fastsættelse af vilkår for et 
kortsalgssted

Fastsættelse af vilkår for et 
kortsalgssted

§ 2 Omfang Hele eller dele af Movias sorti-
ment af rejsehjemmel

Hele eller dele af Movias sorti-
ment af rejsehjemmel

§ 3 Betingelser for autorisation Kortsalgets placering Kortsalgets placering

§ 4 Aftalegrundlag Aftalens indhold og oversigt 
over bilag

Aftalens indhold og oversigt 
over bilag

§ 5 Kortsælgerens forpligtelser Indretning, kundebetjening, 
opbevaring af rejsehjemmel

Indretning, kundebetjening, 
opbevaring af rejsehjemmel

§ 6 Behandling af personop-
lysninger

Retningslinjer Retningslinjer

§ 7 Bestilling og levering Håndtering af bestilling og 
modtagelse af rejsehjemmel

Håndtering af bestilling og 
modtagelse af rejsehjemmel

§ 8 Ansvar Risiko og ansvar af mistet rej-
sehjemmel

Risiko og ansvar af mistet rej-
sehjemmel

§ 9 Betaling og provision * Fastsættelse af provision Der gives ikke provision

Trafikselskabet Movia 



  

 

       

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

   

 
 

   
  

   
  

  
 

 
 

 
  

   

     

  
  

 
  

  
    

   

 

 

 

§ 10 Bankgaranti * Kortsælger stiller bankgaranti Ikke krav om bankgaranti

§ 11 Returnering af rejsehjem-
mel

Returnering af rejsehjemmel, 
skema, defekte rejsekort

Returnering af rejsehjemmel, 
skema, defekte rejsekort

§ 12 Informationsmaterialer Rejsekort Kortbestemmelser, 
brochure m.m.

Rejsekort Kortbestemmelser, 
brochure m.m.

§ 13 Udstyr, opsætning og
vedligeholdelse

Movia afholder udgifter til ud-
styr og materiale

Movia afholder udgifter til ud-
styr og materiale

§ 14 Uddannelse af kortsæl-
gere og personale

Oplæring i Rejsekort, salgsud-
styr, GDPR, information

Oplæring i Rejsekort, salgsud-
styr, GDPR, information

§ 15 Movias fastsættelse af
retningslinjer

Kortsalget er forpligtet til at 
følge Movias instrukser

Kortsalget er forpligtet til at 
følge Movias instrukser

§ 16 Misligholdelse og bod Definition af misligholdelses-
kriterier

Definition af misligholdelses-
kriterier

§ 17 Opsigelse 1 måneds skriftlig opsigelse-
svarsling

1 måneds skriftlig opsigelse-
svarsling

§ 18 Revision og inspektion Kontrolbesøg Kontrolbesøg

§ 19 Ændring af aftalen Ændringer skal ske skriftligt Ændringer skal ske skriftligt

§ 20 Underskrift Parternes underskrift samt 
personlige oplysninger

Parternes underskrift samt 
personlige oplysninger

Administrationen vurderer ikke, at der er juridiske problemer forbundet med at § 9 og § 10 udgår af en kommu-
nal samarbejdsaftale. Det skyldes, at en kommunal partner alene vil varetage opgaven i særlige tilfælde, hvor 
der ikke kan indgås en aftale med privat aktør, og formålet derfor ikke er at tjene penge.
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Bilag til aftalen

Bilag 1 Bilag 1 og 2: Fastsættelse af 
rettigheder og forpligtelser ifm. 
behandling af personoplysnin-
ger

Bilag 1 og 2: Fastsættelse af 
rettigheder og forpligtelser ifm. 
behandling af personoplysnin-
ger

Databehandleraftale

Bilag 2
Tavshedserklæring

Bilag 3
Bestillingsseddel

Oversigt over rejsehjemmel til 
bestilling

Oversigt over rejsehjemmel til 
bestilling

Bilag 4
Arbejdsbeskrivelse for afleve-
ring/modtagelse af rejsehjem-
mel

Oversigt over muligheder Oversigt over muligheder

Bilag 5
Eksempel på bankgaranti

Kortsælger stiller bankgaranti Bilag 5 udgår

Bilag 6
Compliance manual udstedt af 
Rejsekort og Rejseplan A/S

Identificering af de lovgiv-
ningsmæssige krav

Identificering af de lovgiv-
ningsmæssige krav
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Politiske dokument uden resume

Sagsnummer

1031562

Bestyrelsen

Dato 10. december 2020

09 Godkendelse af rammer for kommunebusser og patientbusser

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

• Movia kan stille sin tilladelse til almindelig rutekørsel til rådighed for kommuners kørsel i
kommunebus-regi, såfremt kørsel med almindelig rutebus er uforholdsmæssigt dyrt for
kommunen, og hvis kørslen er gratis for borgerne, fremgår af rejseplanen og udføres af
kommunebusser, der allerede kører kendte kommunebus-opgaver.

• Kommunernes betaling til Movia for udbud af nye kommunebus-ordninger fastsættes med
virkning fra 1. januar 2021 til 25.000 kr. pr. kommunebus pr. år. Såfremt en kommunebus skal
vises i rejseplanen, betales per kommunebus yderligere 5.000 kr. pr. år.

• Regionernes betaling til Movia for udbud af nye patientbusser fastsættes med virkning fra 1.
januar 2021 til kr. 25.000 pr. bus pr. udbud.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Denne sag omhandler to nicheprodukter som Movia stiller til rådighed for kommuner og regioner. 
Administrationen foreslår i sagen en opdatering af rammerne for kommunebusserne, som kan gøre 
dem mere attraktive for kommuner at vælge som supplement til de almindelige gule busser og 
flextrafik. Administrationen foreslår tillige, at der fra januar 2021 indføres en betaling for Movias 
nicheydelser, således at der for nye kommune- og patientbusser betales for Movias omkostninger til 
udbud og indgåelse af kontrakter. Kommunebusser og patientbusser indgår fortsat ikke i fordelingen 
af Movias andre driftsudgifter.

Brug af patientbusser i Region Sjælland
Movia løser patientbefordringsopgaver for Region Sjælland med Flexpatient og med de særlige 
patientbusser. Patientbusserne er et nicheprodukt i Movia. De blev udbudt første gang for Region 
Sjælland i 2009 og igen i september 2017. Patientbusserne har til formål at transportere patienter fra 
Region Sjælland ind til behandling på Rigshospitalet. Patientbusserne kører to forskellige ruter med 
opsamling og afsætning af patienter på Region Sjællands sygehuse. Busserne, som bruges til 
patientbus-kørslen, adskiller sig fra andre busser ved, at de er indrettet meget specifikt efter Region 
Sjællands behov, og de kan derfor ikke i samme omfang som kommunebusserne bruges til anden 
form for rutekørsel.

Trafikselskabet Movia 



  

 

 
   

    

   
    

    
    

   
   

 

    
    

  
   

    
      

    
  

 

  

      
    

     
  

     
    

   
    

     
       

      
  

   

    
  

     
   
     

   

     
   

Fordelen ved patientbusserne er, at Region Sjælland kan transportere flere patienter til og fra 
Rigshospitalet sammen og med sygeplejefaglig kompetence om bord på bussen. Movia har pt. 
indkøbt 3 patientbusser for Region Sjælland.

Brug af kommunebusser
Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet 27. februar 2019 orienteret om fremdriften i Movias arbejde 
med transportplanprojekter og kommunebusser. Kommunebusser har hidtil være en forsøgsordning, 
men vil også være et nicheprodukt, der dækker over en fleksibel mobilitetsløsning, hvor Movia sørger 
for udbud og kontrakt og afregning mv vedr. kommunebussen og hvor kørselsbehovet tilpasses af 
kommunen selv, så en kommunebus f.eks. den ene dag kører ældre til aktiviteter, den næste dag 
kører børn til skolesvømning og f.eks. i aftentimerne kan fungere som busforbindelse for 
ungdomsskoleelever.

De tre første kommunebusser kom på gaden i Lejre Kommune i 2015. Siden har Movia gennemført 
transportplanprojekter med fem kommuner, som har resulteret i yderligere syv kommunebusser i 
Halsnæs og Frederikssund kommuner, hvor kommunebusserne ud over skolekørsel også bruges til 
kørsel med ældre til dagcenter og genoptræning, og kørsel af børn til svømmehal.

Erfaringerne fra de hidtidige transportplanprojekter er gode. Senest har et transportplanprojekt 
sammen med Helsingør Kommune ført til, at kommunen har besluttet, at Movia skal udbyde alle 
kommunale kørselsordninger i regi af flextrafik, og kommunen har en ny busplan i høring, hvor der 
lægges op til mere service og flere passagerer. Helsingør Kommune har besluttet ikke at indføre 
kommunebusser.

Næstved Kommune har ved behandlingen af transportplanprojekt 27. oktober 2020 besluttet, at Movia 
skal gennemføre udbud af 14 kommunebusser.

I Halsnæs Kommune har transportplanprojektet, der medførte indførelse af to kommunebusser i 2019, 
ført til øget kollektiv transportservice i kommunen og flere kunder, som i kombination med yderligere to 
kommunebusser siden august 2020 har erstattet fem tidligere lukkede kommunale skolebusser, 
hvorved kommunen samtidig har effektiviseret driften.

Med transportplanprojekterne kan Movia bistå kommunerne med rådgivning, udbud og effektiv drift af 
de samlede kørselsopgaver i kommunen så der kan skabes bedre kollektiv transport og forbedringer i 
de visiterede kommunale kørselsopgaver. Samtidig giver muligheden for at indsætte kommunebusser 
som en del af servicen mulighed for, at Movia kan bistå med at dække flere af kommunernes 
kørselsopgaverne – også dem, der ligger mellem visiteret kørsel og almindelig kollektiv transport. Det 
kan f.eks. være ungdomsskolekørsel, der ikke er en kommunal skal-opgave, men som flere steder er 
en del af den kommunale service. Herved kan kommunen kombinere mest mulig kommunal kørsel i 
de busser, der allerede er indkøbt til øvrige kørselsopgaver, hvilket gavner effektivitet og økonomi i 
den samlede mobilitetsløsning i kommunen.

Administrationen oplever, at kommuner i forbindelse med kommunebus ønsker at kunne udføre 
kørsel, som er åben for offentligheden på en måde, så kørslen ændres fra egentlig 
kommunebuskørsel og i stedet får karakter af almindelig rutekørsel og dermed offentlig servicetrafik. 
Sidstnævnte opgave kan i henhold til lov om trafikselskaber § 5, stk. 1, alene varetages af Movia 
inden for Movias område. Bestemmelsen skal sikre, at borgere har adgang til ét sammenhængende 
kollektivt trafiksystem med samordnet køreplanlægning, trafikinformation og fælles takstsystem.

Bestyrelsen kan imidlertid tillade, at Movia kan stille sin tilladelse til at udføre almindelig rutekørsel til 
rådighed for kommunerne i forbindelse med visse kommunebus-kørsler.

Side 2 / 4 

Trafikselskabet Movia 



  

 

  
  

  

  
  

  
   

   
   

    

   
       

   

   
     

   
      

   
    

 
 

     

     
     

  
    

 
 

  
    

 
 

   
     

 
 

     
      

  
     

  

   
 

    

Administrationen foreslår, at Movia bliver ved at tilbyde kommunebus som et nicheprodukt, og at 
Movia fremdeles stiller sin tilladelse til almindelig rutekørsel til rådighed, såfremt følgende krav 
opfyldes:

• Movia og kommunen skal vurdere, at servicen med almindelig ”gul bus” ville være en 
uforholdsmæssigt dyr løsning for kommunen.

• Kørslen kan alene udføres af kommunebusser, som allerede kører kendte kommunebus-opgaver i 
form af f.eks. skolekørsel i kommunen.

• Kommunen skal tilbyde den almindelige rutekørsel via kommunebus-konceptet uden betaling for 
borgerne, således at den hidtidige praksis på området bibeholdes.

• Kørslen skal offentliggøres i Rejseplanen efter Movias retningslinjer og DOTs rejseregler gælder.

Ovennævnte betingelser skal sikre, at omfanget af den kommunalt udførte almindelige rutekørsel, 
holdes på et fornuftigt niveau, afvigelser fra DOTs billet- og takstsystem undgås, og for at sikre en vis 
tilknytning til den øvrige kollektive transport.

Kommunebusser, der lever op til ovenstående betingelser og dermed får karakter af almindelig 
rutekørsel, tildeles af Movia linjenumre i køreplansystemet, f.eks. K1. Disse linjenumre vil blive brugt i 
Rejseplanen for de kommunebusser, som udfører kørsel på Movias tilladelse til almindelig rutekørsel. 
K-linjerne vil være vist med egen farve, på samme måde som plustur, for at signalere, at der er tale 
om et andet produkt, end det der leveres af de traditionelle busser i rute. K-busserne forsynes med 
skiltning lignende den, der i dag bruges i flextrafikken.

Hvis Movia stiller sin tilladelse til rutekørsel til rådighed, vil kommunerne i samarbejde med Movia 
eksempelvis kunne løse følgende typer af kørsel med allerede indkøbte kommunebusser:

• Indkøbsbus for borgere, som har behov for at blive transporteret fra kantstenen/vejkanten og ind til 
et forudbestemt indkøbssted. F.eks. at skolebussen i perioden mellem morgen- og 
eftermiddagskørslen går over til at køre indkøbsbus.

• Tilbringer-busser for elever i yderområder til bus i offentlig servicetrafik eller til 
ungdomsuddannelser.

• Sommerhusturister som har brug for at komme ind til nærmeste mindre by og handle, til stranden 
eller rundt og se de lokale seværdigheder. Også her har Movia modtaget forespørgsler på 
muligheden for at lade en kommunebus løse opgaven.

Idet kommune- og patientbusserne har karakter af nicheprodukter, der adskiller sig fra Movias øvrige 
tilbud, foreslås der, jf. beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser, en særskilt betaling herfor til 
dækning af Movias omkostninger i forbindelse hermed. Andre driftsudgifter er beskrevet i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomien på patientbusserne adskiller sig fra kommunebusserne ved, at det er regionerne selv, der 
står for drift af kontrakten og afregning af operatøren. Movias arbejde består primært i at udbyde og 
indgå kontrakt om patientbusserne. Når kontrakten er underskrevet, er der ikke yderligere 
administration forbundet med ydelsen for Movia. Movia har ikke hidtil krævet betaling for arbejdet med 
patientbusserne.

Det foreslås, at regionerne fra 1. januar 2021 betaler kr. 25.000 pr. per udbud per patientbus. 
Betalingen fastsættes fremover i forbindelse med Movias budgetforslag i juni.

Kommunerne har ikke hidtil betalt Movias omkostninger i forbindelse med kommunebusserne.
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Kommunebusserne planlægges i forbindelse med den årlige trafikbestilling og udbydes og afregnes af 
Movia. Al øvrig administration af ordningerne håndteres internt i de berørte kommuner. Movias 
omkostninger til kommunebusser ligger i forbindelse med udbuddet, ved afregning og ved eventuelt 
genudbud og ved justeringer i kontraktperioden. For at dække Movias omkostninger til dette, indstilles 
at kommunernes betaling til Movia bliver 25.000 kr. pr. kommunebus pr. år i 2021 PL. Betalingen 
fastlægges fremdeles i de årlige budgetforslag i juni.

Derudover foreslås at afregne kommunerne for Movias assistance til at lægge de kommunebusser, 
som benytter sig af Movias tilladelse til almindelig rutekørsel, i Rejseplanen efter følgende model.

• Kommunen leverer ruteføring, stoppesteder inklusiv deres placering (GPS-koordinater) og 
gyldighedsperiode til Movia.

• Movia tildeler et linjenummer, opretter turene i vores systemer, og leverer dem til Rejseplanen.

• Kommunen leverer ændringer 6 uger før ikrafttrædelse og Movia sikrer, at de er i Rejseplanen 2 
uger før ikrafttrædelse.

For at sikre en administrativt enkel og effektiv model betaler kommuner, der ønsker at benytte Movias
tilladelse til almindelig rutekørsel, for Movias assistance i forhold til Rejseplanen (administrative 
ressourcer og brug af Movias IT-systemer) med et y derligere fast tillæg på 5.000 kr. ekstra pr. 
kommunebus pr. år, såfremt en kommune ønsker at tilkøbe denne service. I så fald betales dermed 
30.000 pr. kommunebus pr. år. Betalingen sker ved, at udgiften konteres sammen med kommunens 
andre udgifter til busdrift. Tilkøb af servicen er et krav, såfremt kommunen ønsker at benytte 
kommunebussen til formål, der har karakter af almindelig rutekørsel.

Såfremt bestyrelsen tiltræder indstillingen, vil administrationen orientere de nuværende kommuner 
med kommunebusser om, at Movia har indført en betaling for kommunebus-ordningen, som vil gælde 
fra næste genudbud af den pågældende ordning i den enkelte kommune.

Åbent/lukket punkt:

Åbent punkt.

Kommunikation:

Kommuner og regioner orienteres om de nye rammer for kommunebusser og patientbusser.

Bilag:

1. Oversigt over krav til kørselstyper varetaget af Movia
2. Andre driftsudgifter
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Notat

Dokumentnummer
1013799
Dato
10 12 2020
Sagsbehandler:
THD
Direkte: +45 36 13 20 91

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

09.1 Oversigt over krav til kørselstyper varetaget af Movia

Almindelig rutekørsel Speciel rutekørsel Turistkørsel (option)

Regelmæssighed (*1) X X

Offentliggjort (*2) X

Lovhjemmel (*3) X X X

Tilladelse / Kontrakt (*4) X (X)

1) Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted 
over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for 
forud fastsatte områder.

Hvis kørslen er åben for alle, er det ”almindelig rutekørsel”. Når der kun befordres bestemte kategorier 
af personer, er det ”Speciel rutekørsel”.

Ved speciel rutekørsel skal passagererne have et bestemt fælles formål med at blive befordret, f.eks. 
at blive befordret til sygehus eller andet behandlingssted, til dagcenter eller til kirke. Om passagererne 
skal befordres til et og samme behandlingssted er i denne henseende uden betydning, ligesom det 
også er ligegyldigt, om passagererne er de samme fra tur til tur.

Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henholdt til lov om folkeskolen, 
beslutte at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må 
ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten.

2) Offentliggørelsen skal ske enten på Rejseplanen eller Rejseplanen og kommunernes/regionernes 
egen hjemmeside.

3) Trafikselskabsloven giver Movia hjemmel til at varetage almindelig rutekørsel i form af offentlig ser-
vicetrafik. Trafikselskabsloven giver desuden Movia hjemmel til for kommuner og regioner at varetage 
andre kørselsopgaver efter aftale, i de tilfælde, hvor kommuner og regioner er forpligtet ved lov til at 
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varetage kørslen.

4) Almindelig rutekørsel må kun udføres med tilladelse, Movia har en generel tilladelse til almindelig 
rutekørsel i Movias område.

Tilladelse fra Færdselsstyrelsen til Speciel rutekørsel kræves kun i de tilfælde, hvor der er tale om 
skolekørsel, arbejdstagerkørsel og kørsel til og fra færge- og lufthavne. Skole- og arbejdstagerkørsel 
kan udføres uden tilladelse, hvis passagererne er personer med handicap. I de tilfælde, hvor der ikke 
kræves tilladelse til kørslen skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem transportarrangør (kommu-
nen eller regionen) og buskørselsvirksomhed.

Movia kan kun udføre speciel rutekørsel efter aftale med kommuner og regioner i det omfang kommu-
ner og regioner er forpligtiget ved lov til at udføre den pågældende kørsel.
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09.2 Andre driftsudgifter

I Movia varetages en række funktioner indenfor de budgetmæssige rammer ”andre driftsudgifter”. Det 
drejer sig bl.a. om:

• Kørselssupport, der blandt andet omfatter varetagelsen af opgaver relateret til chaufførlokaler, 
stoppesteder, køreplanlægning og -optimering, rådgivning, herunder bistand i forbindelse med 
analyser, samt arbejdet med de generelle udbud og kontrakter.

• Passagerservice, som dækker over billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og tra-
fikinformation.

• Administrationen bistår med projekter og udvikling, f.eks. i relation til BRT, Nabo-go, førerløse 
busser mv. Hertil kommer varetagelsen af administrative funktioner som Økonomi, IT, HR, 
håndtering af eksterne samarbejdsfora mv.

Med det foreslåede finansieringsprincip vil kommunebusser og patientbusser således alene bidrage til 
finansiering af de omkostninger, som knytter sig til kommunebusser og patientbusser.

I flextrafik fordeles andre driftsudgifter på ordninger efter passagertallet. For bus fordeles andre drifts-
udgifter efter timetallet, efter at en fast andel er fordelt til regionerne.

Den samlede fordeling af Movias udgifter i regnskab 2019 er gengivet i figur 1.
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Figur 1. Movias udgifter i regnskab 2019

Bus -
Operatørudgifter; 

3.111 mio. kr.; 63% 

Flextrafik -
Operatørudgifter; 
645 mio. kr.; 13% 

Lokalbaner -
Operatørudgifter; 
494 mio. kr.; 10% 

Anlæg bane; 
40 mio. kr.; 1% 

Kørselssupport; 
139 mio. kr.; 3% 

Passagerservice; 
281mio. kr.; 6% 

Administration; 
147 mio. kr.; 3% 

Pensioner og finansielle 
poster; 48 mio. kr.; 1% 

Udgifter 
4.906 mio. kr.
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10 Orientering om kundeundersøgelsen i flextrafik i 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om kundeundersøgelsen i flextrafik-ordningerne i 
2020 til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Analysevirksomheden Megafon har i oktober 2020 foretaget den årlige undersøgelse af kundetilfreds-
heden i Movias seks flextrafik-ordninger. For første gang er plustur med i kundeundersøgelsen, idet 
antallet af kunder nu er stort nok til at sikre det nødvendige antal respondenter.

Overordnet ligger tilfredsheden for alle seks kørselsordninger på et tilfredsstillende niveau, og der har 
været en stigning i forhold til året før. Den samlede tilfredshed går frem med 4 pct. point til 88 pct., og 
der er fremgang i de fleste ordninger, bortset fra flexrute. Undersøgelsen viser en fremgang på flere af 
de parametre, der har betydning for kundernes overordnede tilfredshed. Det gælder blandt andet 
chaufførens service og kørsel, afhentning/aflevering til tiden, tryg og sikker rejse, samt at bilerne frem-
står rene, vedligeholdt og sikre.

Figur 1. Kundernes generelle tilfredshed, 2020

Trafikselskabet Movia 



  

 

   
    

    
    

    

     
    

       
    

 

    
 

     
    

    
   

  

     
    

         
    

     
 

 

 

 

 

 
 

 
  

  

Som den eneste ordning er flexrute gået tilbage på den samlede tilfredshed fra 88 pct. i 2019 til 79 
pct. i 2020. Undersøgelsen giver ikke svar på årsagen til faldet i tilfredshed, men en sandsynlig forkla-
ring er, at brugerne af flexrute i særligt omfang har været ramt af den ustabilitet, som COVID-19 brag-
te med sig i foråret i form af pludselige ændringer i afhentningstidspunkter, lukkede institutioner mv., 
som brugergruppen og de pårørende i flexrute er særligt følsomme over for.

Generelt ser kundernes tilfredshed med flextrafik ikke ud til at være påvirket negativt af COVID-19. 
Andelen af kunder, der oplever at Movia giver dem en tryg og sikker rejse er steget med 3 procentpo-
int til 88 pct. i 2020. Der er således flere kunder, der nævner, at de er glade for at flextrafik eksisterer, 
da de er afhængige af flextrafik til at komme ud, og deres muligheder herfor ellers ville være begræn-
sede.

Movia har et ønske om, at kunderne i flextur og flexhandicap i størst muligt omfang benytter de digitale 
selvbetjeningsløsninger (internet og app) ved bestilling af ture. Undersøgelsen viser, at kendskabet til 
selvbetjeningsløsningerne er gået tilbage i flexhandicap-ordningen fra 79 pct. til 71 pct. i 2020, mens 
niveauet i flextur fortsat er 91 pct. Ikke digitale kunder, der tidligere har benyttet telefonisk bestilte 
flexture med kontant betaling i vognen, har siden mandag 23. november, kunnet oprette sig som 
flexturkunder uden brug af NemID, og med afregning/fakturering af kørte flexture hver måned. Denne 
betalingsløsning, er sammenlignelig med den Movia tilbyder kunderne i flexhandicap.

Kundernes samlede tilfredshed med selvbetjeningen i plustur er på niveau med flextur. Dog er halvde-
len af kunderne i plustur ikke bekendt med, hvad de skal gøre, hvis bilen er forsinket eller udebliver. 
Det er væsentligt lavere end gennemsnittet på tværs af alle ordninger, hvor 77 pct. er bekendt med, at 
de skal ringe til driftsvagten. Dette afspejler sig også i andelen af forgæves ture, der frem til september 
2020 er 5,4 pct. i plustur, mod 2,4 pct. for selvbetjente flexture. Movias administration arbejder på at 
identificere og implementere løsninger, der kan nedbringe antallet af forgæves ture i plustur.

Økonomi:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Resultaterne af årets Flextrafik kundeundersøgelse offentliggøres på Movias hjemmeside og kommu-
nikeres til kommuner, regioner, operatørerne i Flextrafik, Movias Tilgængelighedsforum og internt i 
Movia. Herudover udsender Movia en pressemeddelelse. Eventuelle henvendelser fra pressen hånd-
teres at Movias formand og administration efter nærmere aftale.

Bilag:

Ingen.
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11 Orientering om plan for handicapkørsel i julen 2020

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om planen for afvikling af handicapkørs-
len i julen 2020 til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Kørslen af personer med et handicap i Movias handicapkørsel 24. december er kendetegnet ved 
mange rejser samt ved en meget stor samtidighed i, hvornår de fleste vil både ud og hjem. Det er ikke 
muligt at imødekomme alles ønsker til kørselstidspunkt, da Movia ikke råder over så stor en vognka-
pacitet. Derfor får nogle medlemmer af ordningen ture, der ligger længere fra det ønskede end sæd-
vanligt. Movia er opmærksom på, at julen er et særligt tidspunkt for mange mennesker, og opmærk-
somheden mod at kunne transportere borgerne juleaften er derfor stor. Det er årsagen til, at der laves 
en selvstændig orientering til bestyrelsen herom.

Restriktioner i forbindelse med COVID-19 situationen

Julebestilling og kørsel vil foregå under de Covid-19-restriktioner, som er blevet forlænget frem til 
2. januar 2021. Det følger heraf, at:

• Handicapkunderne kan kun medtage én ledsager, hvilket er oplyst i brev til kunderne uge 45
• Handicapkunder og chauffører skal benytte mundbind eller visir under kørslen
• Forsædepladsen i bilerne kan ikke benyttes
• De små biler er begrænset til, at der maksimalt må være to personer på bagsædet.

Flextur og plustur 24. december 2020

Flexturkørsel i juledagene kan som tidligere år alene ske mellem kl. 08.00 til 12.00. Der kan ikke køres 
plustur 24. december 2020. Begrænsningerne skyldes, at de mange handicapkørselsture beslaglæg-
ger vognene.

Planlægning af julekørslen 2020

Tilrettelæggelsen af årets julekørsel udføres i øvrigt efter samme fremgangsmåde som sidste år. Sel-
ve turplanlægningen foregår som på en ”normal” hverdag, hvor chaufførerne får turene tildelt én ad 
gangen, via FlexDanmarks IT-system. Det sikrer, at turene kan planlægges optimalt. Akutte ændringer 
håndteres som på hverdage. Juleaften er det nødvendigt at hente supplerende kapacitet fra flexrute 
vognmænd. Disse vognmænd udfører kørslen efter kørelister, der udleveres til vognmændene 22. 
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december 2020, da denne type af vognmænd ikke er tilkoblet FlexDanmarks IT-system.

Økonomi:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Der er udsendt informationsbreve til medlemmerne af handicapkørselsordningen i uge 45. 
Information om julekørslen 2020 har også været tilgængelig på Movias hjemmeside fra uge 44. 
Informationsmaterialet om kørsel i julen, herunder forholdene vedrørende flextur og plustur findes 
også på Movias hjemmeside: https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/om-julekoerslen-i-2020.

Bilag:

1. Bilag vedr. planlægningen af handicapkørslen i julen 2020
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11.1 Bilag vedr. planlægningen af handicapkørslen i julen 2020

Information til borgerne

Informationsbreve om årets bestilling af jule- og nytårskørsel er sendt til de kørselsberettigede borgere 
i uge 45 via e-Boks. Movia har i alt 30.624 medlemmer af handicapkørselsordningen. 47 pct. har fået 
informationsbrevet digitalt via e-Boks, hvilket er 2 pct. point mere end sidste år. Resten modtager in-
formationsmaterialet på print fra e-Boks, da de er fritaget for digital post.

Movia har i informationsbrevet opfordret til, at de, som kan blive kørt af venner eller familie, prøver at 
arrangere dette, og derved hjælper de medlemmer, som ikke har mulighed for anden kørsel.

Bestilling af julekørsel

Julebestillingen er som vanligt foregået ved telefonisk bestilling på to særlige juletelefonnumre fordelt 
ud fra medlemmernes behov for vogntype. Bestillingen af julekørsel til 24., 25. og 26. december 2020 
blev primært gennemført i weekenden 28.-29. november 2020, men der er fortsat åbnet for bestilling 
af julekørsel frem til og med 21. december. Medlemmerne af handicapkørselsordningen, der har be-
hov for fuldt udstyrede liftvogne, havde adgang til at bestille kørsel lørdag 28. november. Bestilling af 
julekørsel for de medlemmer, som kan sidde i en almindelig personbil, blev åbnet 29. november. Be-
stillingen af kørsel foregik telefonisk på de særlige oprettede juletelefonnumre. Åbningstiden i bestil-
lingsweekenden var fra kl. 8.00-21.00 begge dage. Der var væsentligt forhøjet bemanding i kundecen-
tret i bestillingsweekenden, ligesom der vil være forhøjet bemanding i ugerne efter bestillingsweeken-
den.

I alt blev der modtaget 5.386 bestillinger i bestillingsweekenden 28-29. november 2020, hvilket er cirka 
6 pct. færre end i 2019. Faldet er størst blandt liftkunderne, hvor der er modtaget ca. 10 pct. færre 
bestillinger, hvorimod de øvrige kunder kun er faldet ca. 2 pct.

Afbestilling

Det fremgår af informationsbrevet til medlemmerne af handicapkørselsordningen, at der i lighed med 
de senere år opkræves et afbestillingsgebyr for dem, der afbestiller deres julekørsel efter 21. decem-
ber. Det særlige afbestillingsgebyr påføres medlemmernes månedsfaktura, som udsendes medio ja-
nuar 2021. På de særlige juletelefonnumre blev borgerne oplyst automatisk om den særlige afbestil-
lingsregel. Reglerne for afbestillingsgebyret er aftalt i Movias tilgængelighedsforum, og er tidligere 
godkendt i Movias bestyrelse. Baggrunden for afbestillingsgebyret er, at vi gennem en årrække har 
set, at omkring 800 ture er afbestilt de sidste dage før juleaften og på selve juleaftensdag. Det betyder, 
at der bliver færre muligheder for at køre andre kunder på disse tidspunkter, og at kørslen bliver 
usammenhængende og unødvendig dyr.
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Vognkapacitet 24. december 2020

Da der er mange, der ønsker at blive kørt 24. december, skal der bruges mange vogne. Specielt tids-
rummene frem mod kl. 18.00 og igen fra kl. 21.00 er populære. Movia kan ikke disponere over et til-
strækkeligt antal vogne til, at alle kan få deres ønsker opfyldt, men der gøres en stor indsats for at få 
så mange vogne til rådighed på dagen som muligt. Det er specielt liftvogne, hvor der ses kapacitets-
mangel.

Vognmændene blev ultimo oktober i år varslet om, at Movia skal bruge mange vogne og chauffører. 
Primo november er der udsendt skemaer til vognmændene, hvorpå de skulle indmelde vogne til julen. 
Der stilles i en del af kontrakterne krav om, hvor mange vogne, der skal stilles med denne dag, men 
derudover tilmeldes også mange vogne fra vognmænd, hvor der ikke er et kontraktmæssigt krav. 
Medio november skulle skemaerne være returneret til Movia, så de vogne, der var til rådighed, kunne 
lægges ind i systemet inden bestillingsweekenden.

Tabel 2 Oversigt over liftkapacitet den 24. december i årene 2017-2020

Liftbiler til rådighed 2017 2018 2019 2020

386 473 479 512Ved bestillingsweekenden

507 521*413 479På dagen 24. december

Tallet forventes at stige yderligere frem mod 24. december i takt med, at flere vognmænd melder 
vogne ind. 

Antallet af ønskede ture i 2020 er fortsat ukendt, og hvilken indvirken COVID-19 og restriktionerne har 
på ønsket om kørsel, er der først klarhed over kort før jul. På nuværende tidspunkt er forsædet spær-
ret i alle vogne, og der er også begrænsninger på, hvor mange der må sidde i vognene i øvrigt. Jule-
kørslen planlægges med de nuværende restriktioner i forventningen om, at der ikke kommer yderlige-
re restriktioner.

Driftsafvikling 24. december foregår ikke som vanligt fra Aalborg

Normalt sender alle trafikselskaber medarbejdere til Flexdanmark i Aalborg, for at man sammen kan 
forestå driftsafviklingen juleaften og -nat. På grund af COVID-19 sker dette ikke i år. I stedet styres 
Movias drift fra Valby. For at tilsikre, at driftsafviklingen fortsat kan ske i tæt samarbejde med Flex-
danmark Aalborg og de øvrige trafikselskaber, vil der blive installeret IT-værktøjer, som kan understøt-
te medarbejderne i deres vagtfunktion juleaften og -nat. Der vil desuden være en bagvagt, som vare-
tager de eventuelle udfordringer, der kan opstå med vogne, chauffører og operatører.
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12 Årsrapport for kontrolpanelets arbejde 2020

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen:

• Tager orienteringen om årets stikprøvekontroller til efterretning.

• Tager til efterretning, at der i 2021 foretages stikprøvekontrol af 20 operatører og eventuelle 
underleverandører, svarende til det nuværende kontrolniveau.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias bestyrelse besluttede i slutningen af 2016 at indføre kontrol af, om operatører, som har kon-
trakt med Movia om udførsel af flextrafik, overholder Movias kontrakter vedrørende chaufførernes 
overenskomstvilkår.

Movia oprettede derfor et kontrolpanel bestående af relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisa-
tioner (KA, DI, KRIFA, ATAX, Det Faglige Hus og 3F). Kontrolpanelet har en rådgivende rolle overfor 
Movia, og får løbende materiale, der er indsamlet hos operatører i forbindelse med stikprøvekontrol-
lerne, tilsendt med henblik på vurdering af, om operatøren overholder den overenskomst, som 
han/hun har meddelt, at han/hun følger.

Movia udfører stikprøvekontrol ved at indhente relevant dokumentation fra operatørerne: den benytte-
de overenskomst, tre måneders lønsedler og ansættelseskontrakter for samtlige chauffører (samt 
eventuel ansvarlig leder), der kører flextrafik for Movia.

Kontrolpanelet vurderer den indhentede dokumentation, og sender skemaer tilbage til Movia med 
deres vurdering af chaufførernes ansættelsesvilkår. Skemaerne har udviklet sig igennem årene, og 
indeholder nu en vurdering af, om operatøren overholder overenskomsten, som han/hun oplyser at 
følge, på følgende prioriterende målepunkter: løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel, syg-
dom samt en overordnet vurdering.

Der var i første halvår af 2020 fastsat to møder i kontrolpanelet. Grundet situationen omkring Covid-19 
blev disse møder udsat og slået sammen til ét møde i august 2020. På dette møde gennemgik Movia 
sammen med kontrolpanelets deltagere stikprøverne indhentet i første halvår af 2020. På den bag-
grund gav Movia tilbagemeldinger til de enkelte operatører. De resterende stikprøver blev gennemgået 
på et møde i oktober med udgangspunkt i de skemaer kontrolpanelets deltagere har indsendt til Movia 
medio oktober.

I 2019 foretog Movia 26 stikprøvekontroller hos vognmænd, der havde kontrakt med Movia (20 ordi-
nære og seks opfølgende fra 2018). Da nogle af operatørerne havde mange underleverandører, aftal-
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te man i kontrolpanelet, at hver operatør og underleverandør skulle vurderes selvstændigt. Dermed 
blev antallet af stikprøvekontroller i 2019 reelt 45. Alle stikprøver på nær én blev lukket inden årets 
udgang, og den udestående blev udsat til 2020.

I 2020 har Movia foretaget 46 stikprøvekontroller, fordelt på 20 operatører, der har kontrakt med Mo-
via, og 26 underleverandører til disse. Af de 46 stikprøvekontroller kunne 12 afsluttes med det samme, 
da alt var i orden. Syv operatører har rettet fejl og mangler og sagerne er lukkede. 14 operatører skulle 
rette op med hjælp fra deres arbejdsgiverforening og sagerne er lukkede. Syv operatører har efter 
kontrollerne valgt at opgive at køre på kontrakt for Movia. To operatører skulle rette op på fejl, men 
valgte efterfølgende at køre selv uden at have chauffører ansat, og derfor blev sagerne lukket. En sag 
vurderes pt. juridisk for yderligere afdækning inden eventuel overgivelse til Trafik-, Bygge og Boligsty-
relsen, da operatøren har mange fejl og mangler, og ikke vil rette op på disse på en for Movia tilfreds-
stillende måde. Tre sager afventer vurdering af arbejdsgiverorganisation/fagforening.

Stikprøvekontrollerne i 2020 har ligesom i 2017-2019 vist, at der i nogle tilfælde ér fejl og mangler i 
chaufførernes ansættelsesbeviser og lønsedler. Dog har der især i 2019 og 2020 været færre og min-
dre graverende problemer i årets stikprøver end i 2017 og 2018. De fleste operatører er efterhånden 
blevet medlem af en arbejdsgiverforening, og de får derfor hurtig hjælp til at rette op på de fejl og 
mangler, som findes i forbindelse med stikprøvekontrollerne. At syv operatører ophørte med at udføre 
kørsel for Movia, og to operatører valgte ikke længere at have chauffører ansat, viser, at kontrolind-
satsen fortsat er påkrævet og bør fortsættes også i de kommende år.

Administrationen forventer at fortsætte arbejdet med stikprøvekontroller i 2021 med stikprøvekontrol af 
20 vognmænd, der har kontrakt med Movia, inklusiv deres eventuelle underleverandører. I 2021 vil 
fem af de 20 operatører blive udvalgt blandt de operatører, der har kørt flextrafik for Movia i november 
2020 og har budt ind med de laveste priser i det seneste udbud med kontraktstart 1. oktober 2020. 
Herved kan Movia sammen med kontrolpanelet undersøge, om der er en sammenhæng mellem lave 
priser og ringere ansættelsesvilkår for chauffører, og kontrollen lever således op til Movia risikobase-
rede tilgang til leverandørmarkedet. Fire operatører udvælges fra en liste indsendt af 3F Fredensborg 
Afdeling. De resterende bliver udvalgt fordelt på antal vogne, således både små, mellemstore og store 
operatører bliver udtaget.

Det bemærkes, at Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet 5. november 2020 besluttede at indføre et 
krav om obligatorisk grunduddannelse for vognmænd i Movias flextrafik-kontrakter i kontrakter, der 
starter i foråret 2022, samt at der via TiD arbejdes for at genindføre et krav om obligatorisk grundud-
dannelse for vognmænd i en eventuel kommende revision af taxilovgivningen.  Grunduddannelsen 
skal medvirke til at højne vognmændenes kompetencer og kendskab til deres forpligtelser i forhold til 
løn- og arbejdsvilkår.

Økonomi:

Ingen
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Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Ligesom i 2019 vil Movia orientere om årets stikprøvekontroller på Movias hjemmeside.

Afrapporteringen er afstemt med kontrolpanelets deltagere.

Bilag:

Ingen.
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