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Hvidbog - Høringssvar vedr. Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16

Udkast til indholdet i Flextrafikplan for Nordjylland 2013 - 2016 blev godkendt i NTs bestyrelse på mødet
i april 2012 og udsendt i høring i perioden 22. oktober til 19. december 2012.
I dette notat gennemgås resultatet af høringen, indkomne høringssvar og næste skridt i forhold til udgivelse af den endelige trafikplan.
Høringen fandt sted blandt følgende parter:
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
Region Nordjylland
I høringsperioden inviterede NT ejerkredsen, politikere, embedsmænd og NTs entreprenørudvalg for
Flextrafik til en temadag hvor planens indhold blev præsenteret.
Herefter har administrationen deltaget på politiske temamøder i kommuner hvor dette har været ønsket.
Høringsbrevet er vist på følgende side. Bemærk at høringsfristen for Flextrafikplanen oprindeligt var
fastsat til den 19. november 2012, men blev flyttet til den 19. december 2012, efter ønske fra flere høringsparter.
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Nordjyllands Trafikselskab
22. oktober 2012

Flextrafikplan for Nordjylland 2013-2016 i høring
Til rette vedkommende; Forvaltningschefer, Direktører og Politikere.
Hermed sendes Flextrafikplan for Nordjylland 2013-2016 i høring hos NT’s ejere, Region Nordjylland og de
nordjyske kommuner.
Flextrafikplanen hentes her: https://www.dropbox.com/sh/sq231ugqqjg9kg4/g8jI_VciCr
Flextrafikplan for Nordjylland er en 4-årig handlingsplan for NT Flextrafik. Planen beskriver konkrete indsatser der skal arbejdes med i de kommende år, for at udvikle og forstærke den nuværende Flextrafik forretning.
Planen bliver udarbejdet ud fra 4 overordnede temaer: Kunden, Ejeren, Leverandøren og Forretningen.
Disse temaer er rygraden for den 4-årige plan som ”Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16” er.
I forbindelse med den endelige udgave udgives desuden en kortfattet og letlæselig udgave af Flextrafikplanen.
Høringsfristen er mandag den 19. november 2012.
Indkomne høringssvar samles i en hvidbog. Hvidbogen forelægges NT’s bestyrelse den 12. december 2012,
hvor Flextrafikplanen forventes endelig godkendt.
I høringsperioden inviterer NT til ”Temadag om NT Flextrafik” d. 31. oktober 2012, hvor elementerne fra
Flextrafikplanen præsenteres. Du kan stadig nå at tilmelde dig til temadagen. Tilmelding sendes til Gitte
Jørgensen på e-mail: gj@ntmail.dk
Spørgsmål til trafikplanen kan rettes til underdirektør Nicolai Sørensen på e-mail: nbs@ntmail.dk. Høringssvar bedes sendt til Gitte Jørgensen på e-mail: gj@ntmail.dk

Med venlig hilsen

Jens Otto Størup, Direktør

John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal
Postboks 1359
9100 Aalborg

Telefon 99 34 11 11
Telefax 99 34 11 01
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Resultater af høringen

NT har modtaget i alt 13 høringssvar i forbindelse med Flextrafikplanen.
Generelt gives der i høringssvarene udtryk for at flextrafikplanen er velstruktureret og informativ. Det
kan konstateres, at der er bred opbakning til gennemførelse af indsatserne i planen og dermed en tro på,
at implementering af planen vil styrke flextrafikken.
Dog bemærker de fleste af høringsparterne, at planen bør indeholde overslag over planens økonomiske
konsekvenser. Hvorfor det bør tydeliggøres at planen forventes gennemført indenfor gældende budgetramme.
Generelt kan høringssvarene sammenfattes således:
Kunden:
Der er et generelt ønske om at øge kundernes kendskab til flextrafikordningerne. Der ses positivit på
digitalisering og fokus på kvaliteten i kørslen leveret til kunden.
Der er følgende opfordringer til udvikling/forbedring af Flextur:
•
•
•
•
•

At Flextur skal tjene det oprindelige formål om at betjene områder med ingen eller ringe kollektiv
busbetjening.
At Flexturs rolle i byområder genovervejes.
At Flextur markedsføres i landdistrikterne.
Mulighed for takstkoordinering mellem Flextur og øvrig kollektiv trafik.
Indarbejdelse af Flextur i Rejseplanen.dk.

Ejeren:
Et tæt samarbejde mellem bestillere og NT sikrer en effektiv flextrafik. Der er et generelt ønske om løbende opfølgning på og information omkring brugen af flextrafikkens ordninger inkl. statistikker og økonomirapporter der også viser den økonomiske gevinst ved deltagelse i flextrafikken.
En enkelt kommune ønsker en ny finansieringsfordeling på området, og en enkelt kommune ønsker udvikling af et kollektivt trafiktilbud til institutioner med mulighed for udflugter.
Det er vigtigt at NT har for øje, at ikke alt kørsel egner sig til at løses via flextrafikken.
Leverandøren:
Det er påtalt at der i Flextrafikplanen ikke er rettet opmærksomhed på det emne at nogle chauffører
taler negativt om NT, kommunen og andre leverandører, og at dette forhold fortjener fokus i planen.
Der ses positivt på etableringen af en chaufføruddannelse på området, og at processen omkring udbud
efterses, så der kan sikres en god konkurrence og en professionel gennemførelse af udbud og efterfølgende kontraktopfølgning.
Den generelle holdning er at øget kommunikation mellem NT og entreprenører kan styrke og medvirke til
et bedre samarbejde og herved en bedre kundeservice.
Forretningen:
Der ses positivt frem til de tekniske forbedringer, der lægges op til i Flextrafikplanen. Det anbefales at
nye værktøjer er så gennemtestede som muligt inden de tages i brug i kommunerne og at de, der skal
benytte værktøjerne, er med i hele processen.
Der støttes op om omstillingen til en mere grøn trafik da det, som det er i den almindelige kollektive trafik, er væsentligt at have fokus på udledninger og på miljø.
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Implementering af trafikplanen

På baggrund af de indkomne høringssvar fra NTs ejerkreds foreslår administrationen, at Flextrafikplanens initiativer vedr. Kunden, Ejeren, Leverandøren og Forretningen gennemføres i planperioden 2013 2016.

Trafikplanen og de økonomiske konsekvenser

Det er hensigten at de 16 indsatser i Flextrafikplanen indarbejdes i den eksisterende økonomiske ramme
for flextrafik i årene 2013-16.

Næste skridt

Den endelige udgave af Flextrafikplanen tilrettes med de indkomne kommentarer, og den
samlede rapport (ca. 130 sider) udgives elektronisk og trykkes kun i få eksemplarer.
Trafikplanen sammenfattes i en kort og letlæselig udgave. Den kortfattede udgave distribueres bredt
hos region, kommuner og øvrige samarbejdsparter.
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Høringssvar
Indkomne høringssvar
Høringssvarene er modtaget fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Handicaprådet, Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
Region Nordjylland

Bagest i dette notat findes høringssvarene i deres fulde ordlyd.
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Frederikshavn
Kommune
Hjørring
Kommune

Brønderslev
Kommune

Planen er taget til
efterretning hos UTM
Generelt kan der
udtrykkes tilfredshed med
planens indhold. Denne
virker velstruktureret og
forklarende. Planen
indeholder en række gode
indsatsområder og
Hjørring Kommune ser
frem til, at
indsatsområderne styrker
flextrafikken i kommunen.

Generelt
Miljø og Teknikudvalget
vedtog på mødet den 6.
november 2012 at tage
flextrafikplanen til
efterretning samt drøfte
kommunens yderligere
tilslutning til flextrafik
kørslen med de konkrete
fagudvalg.

Sammenfatning af høringssvar

Det er et ønske fra lokal
side at være mere
medbestemmende på
udformningen af
produktet Flextur. Her
tænkes på lokalt at kunne
ændre på de parametre,
som er gældende for
produktets benyttelse.

Kunden

Der er ligeledes et ønske
om øget fokus på løbende
opfølgning og information
vedrørende brugen af
flextrafikkens områder.
Således kunne der med
fordel udsendes
kvartalvise
økonomiopfølgninger, og
statistikker for brugen af
de enkelte produkter.

Ejeren

Der er i planen ikke rettet
nogen opmærksomhed
vedrørende emnet at
chauffører taler negativt
om NT, kommunen og
andre leverandører. Dette
er et forhold, som trods
den høje
kundetilfredshed,
fortjener fokus i den nye
plan.

Leverandøren

Hjørring Kommune støtter
omstillingen
til mere grøn trafik. En
sådan omstilling skal
gerne ske med en rimelig
varsling, og foreslås
drøftet med
vognmændene

Forretningen
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Jammerbugt
Kommune

Jammerbugt Kommune
har behandlet udkast til
Flextrafikplan i Teknik og
Miljøudvalget, Børne- og
Familieudvalget samt
Social- og
sundhedsudvalget, der
alle har kørselsordninger
indenfor NTs Flextrafik.

Det er derfor vigtigt at
rette markedsføringen
mod landområderne.
Flexturs rolle i byerne bør
overvejes, og det er
Hjørring Kommunes
ønske, at produktet helt
kan fravælges i byerne.

Vi ønsker at kunne
arbejde for at Flextur
produktet kan tjene dets
oprindelige formål, at
betjene områder med
ingen eller ringe kollektiv
busbetjening, og for
dermed at kunne øge
mobiliteten for
landområderne.

Jammerbugt Kommune er
enig i, at koordinering
giver billigere og mere
effektiv flextrafik. NT har
ressourcerne til at skabe
kørselskoordinering,
serviceoptimering, fælles
udbud og stordrift på
tværs af
kommunegrænserne,
samtidigt med, at
bestillerfunktionen på de
vitale flexordninger ligger
i kommunerne - tæt på
kunden.

Hjørring Kommune
ønsker, at det bliver
muligt for de skoler og
daginstitutioner, der
ingen eller sparsom
busbetjening har, at
benytte et andet kollektivt
trafiktilbud i løbet af
dagen, f.eks. til en
klassetur.

NT opfordres til i så stor
udstrækning som muligt
kun at anvende vogne
med EP tilladelser i det
omgang, hvor
entreprenøren også har et
tilsvarende antal vogne
med taxabevillinger.

Det anbefales at der
indskrives, at der gennem
øget samarbejde og
styrkede relationer ønskes
at vende omtalen mod
gode og positive historier.
Med hensyn til en fortsat
effektivisering via
forbedrede tekniske
løsninger anbefales
indsatserne, og der ses
positivt frem mod
igangsætningen af de
nævnte initiativer i
planen.
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Flextrafik bidrager til
mobilitet, vækst, udvikling
og mulighed for
menneskelig udfoldelse.
Jammerbugt Kommune
finder, at forslaget til
Flextrafikplan lægger op
til at bringe flextrafikken
et niveau højere op. Både
i forhold til kunderne,
bestillerne, entreprenører
og i NT internt.

Udvalgene er enige om, at
udkastet til Flextrafikplan
2013-16 er en god plan for
øget kundeservice og øget
effektivisering af
flextrafikken i Nordjylland.
Kommunen finder dog, at
planen bør indeholde
overslag over planens
økonomiske
konsekvenser.

Et stærkt samarbejde
mellem de lokale
bestillere i kommunerne
og NT sikrer en højere
grad af sammenhæng
mellem et højt
serviceniveau for
kunderne og en høj
udnyttelse af kundernes
ressourcer.
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Læsø
Kommune

Læsø
Kommunalbestyrelse
tager Flextrafikplanen til
efterretning. Som en
konsekvens af Den
kollektive trafikplan, hvor
betjeningen af
landdistrikter og
udkantsområder bliver
nedprioriteret, og
betjeningen søges
optimeret på strækninger,
hvor der er et større
passagergrundlag der
efterspørger kørslen, er
det godt at NT med
flexordningerne satser på
alternative løsninger, der
bedst muligt kan tilpasses
de behov, der trods alt
fortsat vil være i tyndt
befolkede områder.

Læsø Kommune kunne
ønske, at der i forbindelse
med udviklingen af
flexordninger bliver
arbejdet på en ny
finansieringsaftale, så
nedlæggelse af ruter, der
finansieres af kommunen
og regionen i fællesskab
ikke udelukkende
erstattes af kørsel, der
finansieres af kommunen
med et lille skvat
brugerbetaling som
kompensation.

På Læsø er den aktuelle
situation at den lokale
taxa-forretning er lukket.
Det medfører naturligvis
en række mangler og
gener, og det vil
naturligvis være en
forudsætning for
flexordningernes succes
på Læsø at der er en
vognmand, der kan
påtage sig kørslerne.
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Handicaprådet
Mariagerfjord
Kommune

Mariagerfjord
Kommune

Taget til efterretning, idet
bemærkes at Seniorrådet
forventer, at Byrådet har
fokus på de ældre
borgere, der bor i
landdistrikter og tyndt
befolkede områder.
Seniorrådet indstiller
endvidere, at Byrådet
sikrer en tydelig
markedsføring af tilbud
om flextrafik.

Udvalget er i øvrigt positiv
over for planen.

Udvalget for Teknik og
Miljø har den 3. december
2012 drøftet
høringsudgaven til
flextrafikplanen. Det skal
bemærkes, at den viste
trakstfordeling i
kommunerne (kort side
87) for Mariagerfjord
Kommunes
vedkommende ikke er
korrekt. Skal ændres til
takst 2

Man bør i større
udstrækning udbrede
kendskabet til flextur
ordninger i NT

Udvalget foreslår, at der i
flextrafikplanen sker en
takstkoordinering af
flextur og den
øvrige kollektive trafik
således, at kunden som
bestiller flextur som en
del af en
samlet rejse, ikke både
skal betale den fulde
billetpris til flextur og til
kundens videre
rejse med den øvrige
kollektive trafik.
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Morsø
Kommune

Først og fremmest bør
det bemærkes at Morsø
Kommune har valgt at
udtræde af Flexskoleordningen.

Det er godt at der
kommer et øget fokus på
Flextrafik-området som
har et stort potentiale og
derfor er det yderest
vigtigt at kunden kender
til de forskellige ordninger
således kunden ved
hvornår vedkommende er
berettiget og/eller kan
benytte sig af ordningen.

Det er godt at der bliver
mere fokus på
dokumentation og
kvalitetsopfølgninger,
således det kan
sandsynliggøres om den
ønskede økonomiske
gevinst er vedvarende.

I forhold til de tidligere
beskrevne
indsatser er det i rigtig
god tråd med en bedre
behandling af kunderne at
der skal være ensartede
forhold for chaufførerne
ved at etablere en
uddannelse. Desuden ses
der positivt på, at
forbedre processen med
udbuddene, således vi
forsat sikre en god
konkurrence samt en
professionel
gennemførelse af udbud
og efterfølgende
kontraktopfølgning.

I forhold til de systemer
der benyttes ofte er vi i
kommunen dybt
afhængige af et stabilt
grundlag, hvorfor det er
positivt at der kommer
øget fokus på dette.
Derfor er det også
væsentlig at pointere, at
når der samtidigt står nye
værktøjer på indsatserne
at disse er så
gennemprøvet og testet
så muligt. Det er lige så
vigtigt at de som skal
benytte værktøjerne er
med igennem hele
processen så vi undgå at
få købt/udviklet et
produkt som ikke virker
efter hensigten.
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Som der i øvrigt også blev
nævnt på temadagen skal
der i forbindelse med
udbud og krav til de
bydende hele tiden holdes
for øje, at kravene ikke
bliver så høje at det kun
er et begrænset antal der
kan byde samtidigt med at
vi kan risikere at udrydde
et stor del af en branche
og dermed samlet set få
en væsentlig ringere
service til kunderne.

Incitamentsmodeller for
entreprenørerne bør ikke
være anerledes end som
vi ser det på busområdet.
Derfor anses det som
fornuftigt at indfører
sådanne såfremt det er
muligt.

Dette er i tråd med de
analyser KL udarbejder og
det er derfor relevant, at
finde den rigtige balance
mellem de kvaliteten af de
forskellige ordninger
kontra det økonomiske
aspekt. Det er derfor også
positivt at NT vil sætte
fokus på rådgivning
således
beslutningsgrundlaget for
at hæve eller sænke
serviceniveauet bliver
kvalitetssikret.

Det er forståeligt at NT
har en vision om at få
mest mulig af kørsel, men
man skal huske at have
for øje, at det ikke er al
kørsel der egner sig og
ikke mindst huske på at
det ikke er sikkert at det
vil være gavnligt at have al
kørsel.

I denne tråd er det
naturligvis vigtigt stadigt
og vedvarende at have øje
for kvaliteten af den
service der bliver givet til
kunden, hvorfor mere
fokus på rettidige
afhentninger og
afleveringer. Dette øger
og får forhåbentlig
ligeledes også en god
effektiv på en bedre
effektivisering og
mulighed for planlægning
af både variable og faste
kørselsler i forhold til samog kædekørsel.

Desuden positivt at se en
fremtidig mulighed for
elektronisk betaling af
ture. Dette er i god tråd
med nationale og lokale
digitaliseringsstrategier og
giver samtidigt en god
fleksibilitet for kunden.

Ligesom det er væsentlig
for den almindelige
kollektiv trafik at have
fokus på udledninger og
miljøet bør der være
samme fokus indenfor
Flextrafik.
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Rebild
Kommune

Byrådet i Rebild
Kommune anerkender
NT´s arbejde med
videreudvikling af
Flextrafikken i den
fremlagte Flextrafikplan
for perioden 2013-2016.
Byrådet bemærker i den
forbindelse, at et stærkt
bus- og tognet i
Nordjylland bidrager til
mobilitet, vækst, udvikling
og mulighed for
menneskelig udfoldelse.

Byrådet bemærker
endvidere at, Flextur
indarbejdes i
www.rejseplanen.dk, så
borgerne tilbydes Flextur
på tider og steder, hvor
almindelig kollektiv trafik
ikke kører. Dette vil
bidrage til at udnytte
mobiliteten i landområder

Byrådet bemærker
endvidere at, billigere
kørsel og dermed lavere
udgifter for kommunen er
også en af ideerne bag
Flextrafikken. Det er
dermed vigtigt, at NT kan
dokumentere, at
kommunen samlet set
opnår lavere priser på
kørsel end kommunen
ville have opnået ved at
varetage kørslen i eget
regi

Øget kommunikation
mellem NT og
entreprenørerne kan kun
styrke og medvirke til et
bedre samarbejde og
dermed forhåbentlig
bedre kundeservice. Her
er det vigtigt med gensidig
respekt og forståelse samt
at have de samme mål –
en sund og fornuftig
forretning hvor alle er
glade og tilfredse, såvel
ejere, entreprenører som
kunder.
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Thisted
Kommune
Thisted Kommune har
netop besluttet selv at
udbyde special- og
institutionskørslen igen
for en ny 4 årig periode.
Beslutningen er truffet ud
fra lokale og geografiske
forhold i kommunen.

Derudover er det i
forbindelse med
budgetvedtagelsen
besluttet, at ændre flextur
fra takst 2 til takst 1.
Ændringen sker i
forbindelse med en
nødvendig besparelse på
området.

Thisted Kommune finder
den fremsendte plan
informativ og en god plan
for øget kundeservice, og
en forstærkning for
flextrafikken i Nordjylland.
Gennemtænkt med
hensyn til forbedringer og
nye tiltag.

Dog savnes en beregning
af de økonomiske
konsekvenser af
Flextrafikplanen, idet det
må formodes, at
initiativerne i planen vil
kræve investeringer.

I form af flextrafikken
øges denne mobilitet for
borgere, der er mindre
mobile eller ikke har
mulighed for at benytte
den ordinære kollektive
trafik.
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Aalborg Kommune støtter
den udarbejdede plan
som den foreligger

Region Nordjylland støtter
den udarbejdede plan
som den foreligger

Aalborg
Kommune

Region
Nordjylland

Vesthimmerlands Børne- og Skoleudvalget
Kommune
har på udvalgsmødet
tirsdag d. 13. november
2012 godkendt
punkterne omkring
Flexskole i Flextrafikplan
for Nordjylland 2013-16
uden bemærkninger.
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Emne:

VS: Høringssvar til Flextrafikplanen

Fra: Vagn Orla Pedersen [mailto:ORPE@frederikshavn.dk]
Sendt: 21. december 2012 08:41
Til: Gitte Jørgensen
Emne: SV: Høringssvar til Flextrafikplanen

Hej Gitte!
Plan- og Miljøudvalget hat taget planen til efterretning.

God jul.

Med venlig hilsen
Orla Pedersen
Myndighedskonsulent
Center for Teknik og Miljø
Frederikshavn Kommune
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Morsø Kommunes hørringssvar til Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16
Morsø Kommune har med stor interesse læst den gennemarbejdede og velstrukturerede
høringsudgave, og fremsender hermed vores høringssvar.
Først og fremmest bør det bemærkes at Morsø Kommune har valgt at udtræde af
Flexskole-ordningen.
Vi har delt høringssvaret op i forhold til de fire typer i værdikæden som er involveret i
Flextrafikken og i forhold måden indsatserne er inddelt på.
Indsatsområder i forhold til Kunden
Det er godt at der kommer et øget fokus på Flextrafik-området som har et stort potentiale
og derfor er det yderest vigtigt at kunden kender til de forskellige ordninger således
kunden ved hvornår vedkommende er berettiget og/eller kan benytte sig af ordningen.
I denne tråd er det naturligvis vigtigt stadigt og vedvarende at have øje for kvaliteten af
den service der bliver givet til kunden, hvorfor mere fokus på rettidige afhentninger og
afleveringer. Dette øger og får forhåbentlig ligeledes også en god effektiv på en bedre
effektivisering og mulighed for planlægning af både variable og faste kørselsler i forhold til
sam- og kædekørsel.
Desuden positivt at se en fremtidig mulighed for elektronisk betaling af ture. Dette er i god
tråd med nationale og lokale digitaliseringsstrategier og giver samtidigt en god fleksibilitet
for kunden.
Indsatsområder i forhold til Ejeren
Det er godt at der bliver mere fokus på dokumentation og kvalitetsopfølgninger, således
det kan sandsynliggøres om den ønskede økonomiske gevinst er vedvarende.
Dette er i tråd med de analyser KL udarbejder og det er derfor relevant, at finde den rigtige
balance mellem de kvaliteten af de forskellige ordninger kontra det økonomiske aspekt.
Det er derfor også positivt at NT vil sætte fokus på rådgivning således
beslutningsgrundlaget for at hæve eller sænke serviceniveauet bliver kvalitetssikret.
Det er forståeligt at NT har en vision om at få mest mulig af kørsel, men man skal huske at
have for øje, at det ikke er al kørsel der egner sig og ikke mindst huske på at det ikke er
sikkert at det vil være gavnligt at have al kørsel.
Indsatsområder i forhold til Leverandøren
I forhold til de tidligere beskrevne indsatser er det i rigtig god tråd med en bedre
behandling af kunderne at der skal være ensartede forhold for chaufførerne ved at
etablere en uddannelse.
Desuden ses der positivt på, at forbedre processen med udbuddene, således vi forsat
sikre en god konkurrence samt en professionel gennemførelse af udbud og efterfølgende
kontraktopfølgning.
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Som der i øvrigt også blev nævnt på temadagen skal der i forbindelse med udbud og krav
til de bydende hele tiden holdes for øje, at kravene ikke bliver så høje at det kun er et
begrænset antal der kan byde samtidigt med at vi kan risikere at udrydde et stor del af en
branche og dermed samlet set få en væsentlig ringere service til kunderne.
Incitamentsmodeller for entreprenørerne bør ikke være anerledes end som vi ser det på
busområdet. Derfor anses det som fornuftigt at indfører sådanne såfremt det er muligt.
Øget kommunikation mellem NT og entreprenørerne kan kun styrke og medvirke til et
bedre samarbejde og dermed forhåbentlig bedre kundeservice. Her er det vigtigt med
gensidig respekt og forståelse samt at have de samme mål – en sund og fornuftig
forretning hvor alle er glade og tilfredse, såvel ejere, entreprenører som kunder.
Indsatsområder i forhold til Forretningen
I forhold til de systemer der benyttes ofte er vi i kommunen dybt afhængige af et stabilt
grundlag, hvorfor det er positivt at der kommer øget fokus på dette. Derfor er det også
væsentlig at pointere, at når der samtidigt står nye værktøjer på indsatserne at disse er så
gennemprøvet og testet så muligt. Det er lige så vigtigt at de som skal benytte værktøjerne
er med igennem hele processen så vi undgå at få købt/udviklet et produkt som ikke virker
efter hensigten.
Ligesom det er væsentlig for den almindelige kollektiv trafik at have fokus på udledninger
og miljøet bør der være samme fokus indenfor Flextrafik.
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Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Claus Holm
Gitte Jørgensen
Lars Peter Schou
Høringssvar, Flextrafikplan
10. december 2012 09:30:50

Til Nordjyllands Trafikselskab.
På vegne af Byrådet i Rebild Kommune sender jeg hermed byrådets høringssvar:
Byrådet i Rebild Kommune anerkender NT´s arbejde med videreudvikling af Flextrafikken i den
fremlagte Flextrafikplan for perioden 2013-2016.
Byrådet bemærker i den forbindelse, at et stærkt bus- og tognet i Nordjylland bidrager til mobilitet,
vækst, udvikling og mulighed for menneskelig udfoldelse. I form af flextrafikken øges denne
mobilitet for borgere, der er mindre mobile eller ikke har mulighed for at benytte den ordinære
kollektive trafik.
Byrådet bemærker endvidere at,
billigere kørsel og dermed lavere udgifter for kommunen er også en af ideerne bag
Flextrafikken. Det er dermed vigtigt, at NT kan dokumentere, at kommunen samlet set opnår
lavere priser på kørsel end kommunen ville have opnået ved at varetage kørslen i eget regi
Flextur indarbejdes i www.rejseplanen.dk, så borgerne tilbydes Flextur på tider og steder, hvor
almindelig kollektiv trafik ikke kører. Dette vil bidrage til at udnytte mobiliteten i landområder

Link til Byrådets behandling af Flextrafikplanen findes her: Flextrafikplan

Venlig hilsen
Claus Holm

Centerchef Borgerservice
Tlf.: 9988 7555
Mobil: 4023 4487

Rådhuset
Center Borgerservice
Hobrovej 88 · 9530 Støvring · 9988 9988 · raadhus@rebild.dk · sikkerpost@rebild.dk · www.rebild.dk

P Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig
udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen
uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.
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Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Aars
Tel.: +45 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk

NT

www.vesthimmerland.dk

Att.: Gitte Jørgensen

Dato: 15. november 2012
Børne- og skoleforvaltningen,

Høringssvar - Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16

Aalestrup

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmødet tirsdag d. 13. november 2012 godkendt
punkterne omkring Flexskole i Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 uden bemærkninger.
Sagsnr.:

Med venlig hilsen

820-2012-319914
Dokumentnr.:
820-2012-1121754
Sagsbehandler:

Peter Riis Kristensen

Peter Riis Kristensen

Økonomikonsulent

Tel.: 9966 7247
Mail: prk@vesthimmerland.dk
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Fra: Jan Michael Lilholt / Region Nordjylland [jan.michael.lilholt@rn.dk]
Sendt: 4. januar 2013 08:36
Til: Christina Justmi Nielsen
Cc: Simon Andersen / Region Nordjylland
Emne: SV: Høringssvar til Flextrafikplanen

Hej Christina!
Region Nordjylland har gennem arbejdet i bl.a. Referencegruppen løbende haft mulighed for at påvirke
Flextrafikplanen og har derfor ikke yderligere bemærkninger hertil. Vi er generelt meget tilfredse med
planens indhold. Flextrafikplanen virker velstruktureret og forklarende, og vi ser frem til det videre arbejde
med at realisere planens indsatsområder.
Vh
Jan Lilholt
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Nordjyllands Trafikselskab
att: Nicolai B. Sørensen

Kollektiv Trafik
- Høringsvar Flextrafikplan

3. januar 2013
Init.: JOE
EAN nr.:
5798003749976

Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune har på mødet 12. december
2012 under punktet "orientering fra Rådmand og Direktør" drøftet NT's Flextrafikplan.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling har ingen bemærkninger til planen.

Venlig hilsen
Jan Øhlenschlæger
Afdelingsleder
9931 1930
joe-sbu@aalborg.dk

Kollektiv trafik

Danmarksgade 19, 2 . sal.

9931 3131

9000 Aalborg
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