
Notat

Trafikselskabet Movia

Til:  Bestyrelsen

Kopi til: Kommuner, regioner og medlemmer af repræsentantskabet 

Dokumentnummer
1271753
Dato 
08 12 2021
Sagsbehandler:
THD
CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 8. december 2021

Deltagere, tid og sted: 

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Christoffer Buster Reinhardt, Laura Rosenvinge og Mikael 
Smed. Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten Jensen.

Mødet blev afholdt onsdag 8. december 2021 kl. 9.30-12.30 som et fysisk møde, men med mulighed for at delta-
ge virtuelt i stedet.  

Der forelå afbud fra Henrik Hvidesten, John Engelhardt, Benedikte Kiær og Peter Jacobsen. For det to førstnævn-
te deltog deres suppleanter, Ole Vive og Thomas Møller Nielsen. Suppleanterne for Benedikte Kiær og Peter 
Jacobsen havde ikke mulighed for at deltage.   

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, 
plandirektør Per Gellert, ressourcedirektør Eskil Thuesen og direktionskonsulent Thomas Dethlefsen. Endvidere 
deltog Movias økonomichef, Linda Drengsgaard under behandlingen af pkt. 4 (Godkendelse af forslag til Budget 
2022). 

Fysisk/virtuel deltagelse:

Laura Rosenvinge, Ole Vive og Thomas Møller Nielsen deltog virtuelt. De øvrige deltagere deltog fysisk. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra direktionen       

4. Godkendelse af Budget 2022, 2. behandling

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

 Budgetforslag 2022 til 2. behandling.
 At kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter i 2022 betales à conto hver må-

ned som 1/12 af budgettet. 
 At Movia frem til 1. februar 2023 har en forhøjet kassekredit på 330 mio. kr. 
 At såfremt der mod forventning ikke indgås aftale mellem KL, Danske Regioner og Staten om fuld 

statskompensation for 2022, forelægges senest i juni 2022 et oplæg for bestyrelsen med henblik på be-
slutning vedrørende kommuner og regioners tilskud. 

 At bestyrelsen tager forudsætningerne for budgetoverslagsårene som beskrevet i bilag 2 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

5. Godkendelse af mandat til tiltrædelse af DOTs budget for 2022 og vedtægtsændring i 
DOT I/S. LUKKET PUNKT

6. Godkendelse af mandat til ny strategi for Rejsekort & Rejseplan A/S. LUKKET 
PUNKT (fortsat behandling)

               

7. Godkendelse af tiltag vedrørende åbenhed i Movia           

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

 Movia fremdeles offentliggør præsentationer for repræsentantskabet på hjemmesiden efter repræsen-
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tantskabsmødernes afholdelse, samt at den adm. direktørs løn fremover oplyses i årsrapporterne. 

Konklusion:

Tiltrådt.

8. Godkendelse af organisering omkring det videre arbejde med ny IT-system til flextrafik          

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

 Beslutter at organisering og styring af NOP implementeringen i Movia sker efter principperne i Statens 
IT-projektmodel, som bl.a. omfatter brugen af et review board.

 Godkender at der udbetales honorar for møder i det eksterne review board.

Konklusion

Tiltrådt.

9. Orientering om status for den samlede økonomi for udbud af nyt IT-system til flextrafik. LUKKET 
PUNKT

10. Orientering om Movias IT-projektportefølje 2. halvår 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias it-projektportefølje til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

11. Orientering om proces for kommuners og regioners trafikbestilling 2023

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om processen for kommuner og regioners trafikbestilling 2023 til 
efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.
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12. Orientering om status på Omstillingspuljen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på Omstillingspuljen til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

13. Orientering om kundeundersøgelsen i Flextrafik i 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om kundeundersøgelsen i Flextrafik i 2021 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt med bemærkning om, at andelen af respondenter, der angiver, at ”Movia er gode til at hente og bringe til 
tiden” er 75 pct., og ikke som angivet i indstillingen 65 pct. Faldet i forhold til 2020 er således kun 9 pct. point. Tallet 
er justeret i den offentligt tilgængelige sagsfremstilling.   

14. Orientering om kontrolpanelets arbejde 2021

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

 Tager orienteringen om årets stikprøvekontroller til efterretning.
 Tager til efterretning, at der i 2022 foretages stikprøvekontrol af 20 operatører og eventuelle underleveran-

dører, svarende til det nuværende kontrolniveau.

Konklusion:

Tiltrådt.

15. Orientering om udvikling i Movias image 2018 - 2021. LUKKET PUNKT

16. Evt. 

Mødet sluttede kl. 10.40


