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Michael Skov

Dagsorden

01 Valg af mødeleder 

02 Konstatering af fremmødte

03 Direktionens beretning v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen

04 Orientering om Movias forslag til Budget 2023 v/økonomichef Linda Drengsgaard

05 Orientering om forsøg med digitale passagerindmeldinger v/driftschef Lars Thiesson

06 Status på arbejdet med kontrol af overenskomster mv. i flextrafik v/adm. direktør Dorthe Nøhr 
Pedersen og flextrafikchef Jens Peter Langberg

07 Eventuelle forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne

08 Eventuelt.

01 Valg af mødeleder

Formand Kirsten Jensen blev valgt til mødeleder.

I sin indledning opfordrede Kirsten Jensen til at overveje, hvorledes mødetidspunktet passer delta-
gerne, om møder kan holdes på Teams, og om der er andre idéer. Repræsentantskabets medlemmer 
er velkomne til at sende eventuelle idéer, og bestyrelsen vil drøfte mødeform, indhold og tidspunkter.

02 Konstatering af fremmødte

Bestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt foretog navneopråb. Der var 22 kommuner repræ-
senteret på mødet.

03 Direktionens beretning

Administrerende direktør Dorthe Nøhr gennemgik direktionens beretning, der omhandlede følgende:

 Movias sparekatalog
 Kunderne tilbage i den kollektive transport
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 Samkørsel til unge i Hillerød
 Seneste udbud af bustrafik
 BRT i købstæderne og på linje 400S og 200S
 Regulering af reklamer for pengespil
 Nye satser for kontrolafgifter
 Nyt ungdomskort med rabat til alle unge.

Efterfølgende havde repræsentantskabsmedlemmerne mulighed for at stille spørgsmål og give gensi-
dig orientering.

Kunderne tilbage i den kollektive transport

Per Mortensen, Ballerup orienterede om overvejelser kommunen har om at få kunderne tilbage i den 
kollektive transport. Opfordrede kommunerne til at være aktive i forbindelse med at vinde kunderne til-
bage.

Lene Møller Nielsen, Køge forespurgte, om det var muligt at nedbryde Movias data på passagertallene 
på de enkelte kommuner. Orienterede videre om et analysearbejde med inddragelse af borgerne, som 
Køge har besluttet at igangsætte. Dorthe Nøhr forklarede at de enkelte kommuner godt kan få data, 
men der vil være større usikkerhed end for det samlede index. Såfremt Køge gerne vil have bidrag fra 
Movia til det forestående arbejde, hører vi gerne herom. 

Kirsten Weiland, Frederikssund spurgte til om prisen er den vigtigste faktor for fravalg af den kollektive 
transport. Dorthe Nøhr forklarede, at Movias erfaringer viser, at pris kan være meget vigtigt for de 
unge, men for de fleste andre er det god service – tilgængelighed, hyppige afgange, at man kommer 
frem til tiden mv. – der er vigtigst, når det handler om at bruge kollektiv transport.

Udbud af bustrafik

Finn Andersen, Brøndby forespurgte om, hvorledes kontrakterne med busoperatørerne reguleres, når 
der er inflation og stigende priser f.eks. for brændstof. Dorthe Nøhr forklarede, at kontrakterne indeks-
reguleres for bl.a. dieselpriser/el, rente og løn. Movia – kommuner og regioner – har dermed risikoen 
for prisstigninger og fordelen ved prisfald. Det har gennem mange år vist sig at være en god løsning.

Trine Henriksen, Gladsaxe opfordrede til, at Movia i forbindelse med nye udbud overvejer at overtage 
garageanlæg, så garageanlæg kommer til at ligge sådan at det undgås, at der er for megen kørsel 
uden passagerer til og fra anlæggene. Trine efterspurgte drøftelse i repræsentantskabet om reglerne 
for garageanlæg og en oversigt over de garageanlæg der findes nu. Dorthe redegjorde for, at Movia 
historisk har valgt, at garageanlæg er en af parametrene for operatørernes mulighed for at konkurrere. 
Det er vigtigt, at kommunerne i deres planlægning bestemmer placering af busanlæg, så vi undgår for 
megen tomkørsel. Movia vil analysere området nærmere og gå i dialog med de relevante kommuner 
om, hvordan adgangen til garageanlæg sikres bedst. Repræsentantskabet vil blive orienteret på et 
kommende møde.

Karen Kofod, Hvidovre forespurgte om Movia har fået mange nye operatører, og om det er dette, der 
har sikret de store besparelser. Dorthe Nøhr redegjorde for, at det ikke er mange nye operatører, der 
har været med til at sikre lave priser i det seneste udbud. Movia vurderer, at de gode priser bl.a. skyl-
des, at operatørerne og deres medarbejdere er blevet dygtigere til busdrift med elbusser.
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Poul Larsen, Vordingborg forespurgte om de lange kontraktperioder er den bedste løsning. Dorthe 
Nøhr forklarede, at Movia har lange kontrakter med mulighed for forlængelse. Så det mest økonomi-
ske er, at en bus har en kontrakt, der varer hele bussens levetid. Erfaringsmæssigt giver lange kon-
trakter de billigste priser, men der er også et behov for fleksibilitet, som skal tilgodeses, og derfor kan 
kortere kontrakter også være attraktive.

BRT i købstæderne og på linje 400S og 200S

Finn Andersen, Brøndby forespurgte om, hvor linje 400S kører. Dorthe Nøhr oplyste, at linje 400S kø-
rer fra Ishøj St. via Høje Taastrup St. – Ballerup (Lautrup) – Værebroparken i Gladsaxe og til Lyngby 
St.

Trine Henriksen, Gladsaxe oplyste, at Gladsaxe Kommune har besluttet, at man som en del af VVM-
undersøgelsen ønsker undersøgt, hvad to kontra fire kørebaner betyder for BRT-linjen.

Karen Kofod, Hvidovre spurgte ind til driftshyppigheden på linje 200S når den bliver til BRT, der både 
betjener Hvidovre Hospital og Avedøre Holme. Dorthe Nøhr forklarede, at driftsomfanget ikke er lagt 
fast endnu, men det må forventes, at det tilpasses jo flere kunder der kommer. Når Holmene er fuldt 
udbyggede, er det muligt, at der behov for en meget høj frekvens eller en anden betjeningsform.

Reklamer

Finn Andersen, Brøndby forespurgte om, hvem der får indtægterne fra reklamerne på og i busserne. 
Dorthe Nøhr forklarede, at det er operatørerne der får indtægten. Det er forventningen, at indtægten 
fra reklamerne medvirker til at sænke tilbud på Movias buskørsel. 

Kirsten Weiland, Frederikssund spurgte til, om det er gennemsigtigt, hvad Movia får ud af reklamerne. 
Dorthe Nøhr oplyste, at Movia ikke kender de præcise aftaler eller økonomien i dem for operatørerne i 
forbindelse med reklamesalget.

Nye satser for kontrolafgifter

Jonathan Kristensen, Egedal, fortalte at han oplevede, at der er mange der snyder med betalingen i 
bussen, og forespurgte til kontrolindsatsen. Dorthe Nøhr fortalte, at Movia har 70 kontrollører. Der ud-
stedes mange kontrolafgifter.

Henrik Torning, Høje-Taastrup konstaterede, at det ville blive rigtig dyrt for en familie på tre, hvis man 
har kvajet sig og modtager tre kontrolafgifter – tilsvarende for turister. Henrik Torning spurgte til, om 
det var muligt at udvise en vis konduite. Dorthe Nøhr forklarede, at kunderne skal klage til Movia, hvis 
de oplever, at der er sket fejl i forbindelse med en afgift, at der udvises konduite eksempelvis over for 
børn, og så vurderer Movias administration altid sagen konkret.

Lene Møller Nielsen, Køge konstaterede, at det var sandsynligt, at med de højere kontrolafgifter er der 
formentligt en større andel, der ikke betaler. Lene spurgte til, hvem der inddriver Movias tilgodeha-
vende. Det er Gældsstyrelsen, der gør dette for Movia. Der er gode erfaringer med dette samarbejde, 
som har stået på siden Gældsstyrelsens nye system er kommet i drift.

Nyt ungdomskort

Tom Burgaard Madsen, Holbæk efterlyste et mere fleksibelt ungdomskort, hvor det var muligt at til-
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købe sig de zoner, som man har behov for. Buster Reinhardt forklarede, at Movia i 2021 havde et Un-
geudvalg, der kom med forslag til de ting, som de gerne så, et nyt ungdomskort skulle rumme. Det lå 
som en rammebetingelse, at det nye ungdomskort skulle realiseres inden for den samme økonomi 
som det eksisterende ungdomskort. Udvalget foreslog blandt andet, at en ny model skulle have øget 
fleksibilitet, og skulle være til alle unge. Movia finder, at forslaget vil være en klar forbedring. Det er 
lykkedes Movia at skabe enighed mellem alle trafikvirksomheder om nogle gode modeller, som vi hå-
ber Folketinget vil være med til at udvikle.

Præsentation vedlagt.

 

04 Orientering om Movias forslag til Budget 2023

Økonomichef Linda Drengsgaard gennemgik budgetforslag 2023, der blev førstebehandlet på besty-
relsesmødet ultimo juni. Linda redegjorde også for inflationen siden juni. Den fortsat høje inflation for-
ventes fortsat at få store konsekvenser for det endelige budget, der 2. behandles i december. Imod 
sædvane forventes det endelige budget at skulle opdateres med nyeste viden fra Nationalbanken i for-
hold til inflationen.

Movia afventer hvad der kommer ud af KL og Danske regioners planlagte møde med transportministe-
ren 20. september.

Karen Kofod, Hvidovre forespurgte, om Movia følger op på chaufførernes arbejdsforhold. Dorthe Nøhr 
bekræftede, at dette er tilfældet.

Præsentation vedlagt.

05 Orientering om forsøg med digitale passagerindmeldinger

Driftschef Lars Thiesson gennemgik den nye service, der er introduceret til kunderne i alle busser og 
lokaltog fra 12. september 2022. Movia ønsker passagererne involveret i af få forbedret busproduktet. 
Og erfaringerne fra pilotprojektet viste, at det vil passagererne gerne være med til. I løbet af den første 
uge er modtaget mere 2.700 tilbagemeldinger fra passagererne. 

Kirsten Weiland, Frederikssund forespurgte om, hvad initiativet skal understøtte. Lars Thiesson forkla-
rede, at fokus var en bedre kvalitet. Effekten undersøges i løbet af forsøget.

Præsentation vedlagt.

06 Status på arbejdet med kontrol af overenskomster mv. i flextrafik 

Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen og flextrafikchef Jens Peter Langberg orienterede om 
arbejdet med kontrol af overenskomster i flextrafik.



Side 6 / 6

Trafikselskabet Movia

Karen Weiland, Frederikssund forespurgte om der er en dialog med vognmændene. Dorthe Nøhr for-
klarede, at det er der, og Movia stiller krav til vognmændene og deres uddannelse og chaufførernes 
uddannelse, så vi får en så professionel branche som muligt.

Trine Henriksen, Gladsaxe forespurgte om der også var en dialog med de faglige organisationer. 
Dorthe Nøhr kunne bekræfte, at der er en løbende dialog med de faglige organisationer. De sidder 
blandt andet med i Movias kontroludvalg.

Jan Kongebro, Rødovre spurgte, om der stilles krav til uddannelse i kontrakterne. Dorthe Nøhr be-
kræftede, at dette er tilfældet.

Per Mortensen, Ballerup spurgte, hvordan det går med de firmaer, der svindler, jf. tv-udsendelser i for-
året. Movia har spurgt Færdselsstyrelsen, der som forventet vurderer at de ikke kan gøre noget, hvis 
der ikke er faldet dom i en eventuel retssag. 

Dorthe Nøhr Pedersen opfordrede repræsentantskabsmedlemmerne til at sende oplysningerne til 
Movia, hvis de hører om uregelmæssigheder, så tingene kan blive undersøgt til bunds.

Poul Larsen, Vordingborg forespurgte om, hvem det er der styrer kørslen, for han havde hørt om et til-
fælde hvor to naboer skulle køre hjem fra samme hospital med kort tid imellem. Jens Peter Langberg 
orienterede om, at det er et it-system. der planlægger kørslerne. Der sker indimellem, at der tildeles 
kørsler som beskrevet. Men det er heldigvis sjældent. Når Movia hører om dem, undersøges de altid, 
og der er oftest en god forklaring. Fx at den ene passager er prioriteret til at køre alene eller direkte. 
Og det er den anden ikke.

Nicki Ottevig, Slagelse spurgte om, hvornår studieflex bliver udbredt til flere kommuner. Studieflexord-
ningen fungerer pt. i Guldborgsund Kommune. Vordingborg Kommune har besluttet ikke at have studi-
eflex. Dorthe Nøhr forklarede, at studieflex ikke er blevet udbredt til andre kommuner, formentlig fordi 
ordningen har vist sig at være meget dyr.

Præsentation vedlagt.

07 Eventuelle forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne

Der var ikke indkommet nogle forslag.

08 Eventuelt

Kirsten Jensen takkede for spørgsmål og input og en god drøftelse og ønskede alle en god tur hjem. 
Næste møde i repræsentantskabet er 22. marts 2023 kl. 16.00-18.00.

Mødet sluttede kl. 17.45.


