Mødedato & tid: Entreprenørudvalgsmøde for Flextrafik
Mødedato & tid: 28.11.2017 kl. 9.00‐ ca.13.30
Sted: Nordjyllands Trafikselskab

DAGSORDEN
Fælles møde med drift gruppen for Flextrafik mellem kl. 09.00‐10.00:
1. Plus tur v/ Julie og Thomas
Muligheden for at kunne komme frem til NT’s bus‐ og tognet er afgørende for at den kollektive trafik er
attraktiv og at bus og tog, også i praksis, er tilgængeligt i landdistrikterne. Formålet med Plustur er hermed
at styrke mobilitetstilbuddet i de nordjyske landområder. Der er allerede gode bus‐ og togforbindelser til og
fra de største byer i Nordjylland, men det er en fortsat udfordring at komme det sidste stykke, til og fra de
små byer eller den spredte bebyggelse på landet. En udfordring, der afholder mange fra at benytte den
kollektive trafik. Plustur er derfor ikke en kørselsordning for “de mange” i byområderne og i tæt nærhed af
de store bus‐ og togkorridorer, men for de, der bor spredt i landområderne og har langt til kollektiv trafik.
På mødet gennemgik Julie og Thomas hvordan plustur virker, hvordan den styres og hvilke begrænsninger
der er.
2. Road show v/ Heidi
Der blev givet en status på planlægningen af Road shows i januar 2018. På roadshow møderne har både
Entreprenørudvalget og Driftsgruppen en stand.
Herefter går Entreprenørudvalget i skoven kl. 10.00‐ ca.11.45.
Referent: Lars C. Larsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Gensidig orientering
Den seneste udvikling angående taxaloven, blev drøftet..
Ang. ny direktør i NT: Ole Schleemann er konstitueret som midlertidig direktør.
Erik Frederiksen redegjorde for ansættelsesforløbet.

Side 1 af 3

4. Road show fortsat v/ Erik
Som Heidi fortalte på fælles mødet skal der træffes beslutning om hvordan bemandingen skal være på de
dage hvor der afholdes Road show. NT havde udarbejdet et forslag til hvad Entreprenørudvalgets opgaver
består i Dette forslag blev drøftet
Bemandingen på Roadshow‐dagene blev aftalt til følgende:
Aalborg, Gigantitum, tirsdag den 9. januar 2018 kl. 11.00‐13.00:
Gert, Elin og Allan
Aalborg, Gigantitum, tirsdag den 9. januar 2018 kl. 18.30‐20.30:
Gert, Elin og Allan
Hjørring, Vendelbohus, torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.30‐20.30:
Jørgen, Mogens og Gert
Aars Hotel, mandag den 15. januar 2018 kl. 18.30‐20.30:
Jørgen, Mogens og Gert
Thy, Hotel Vildsund Strand, mandag den 22. januar 2018 kl. 18.30‐20.30:
Lars og Gert
Der var ønske om en ekstra Roll‐Up bagved entreprenørudvalgets stand på Roadshowet.
NT kommer med et oplæg til emner – Hovedformål ‐ der tages på Roadshow som kommer ud på mail.
Heidi sender materiale ud som distribueres af org.
Det blev aftalt at organisationerne sender invitationer ud så bredt som muligt (og evt. fortæller om
entreprenørudvalget i forbindelse med invitationen).

5. Spørgeskemaundersøgelse på Road show v/ Erik
NT vil gerne lave en spørgeskema undersøgelse i forbindelse de kommende Road show. På mødet
præsenterede Erik nogle emner som kunne være relevant at spørge ind til, og dertil beder NT om
entreprenørudvalgets input.
Erik redegjorde for baggrunden for spørgeskemaundersøgelsen.
Det blev aftalt at den skulle sendes ud til vognmænd og chauffører efterfølgende for at give et mere
retvisende billede.
Men den vil først bliver præsenteret til roadshow møderne.

Der blev foreslået spørgsmålet: ”Er du med i et brancheudvalg?”
6. Status fra Drift gruppen for Flextrafik v/ Erik
Entreprenørudvalget fik en orientering om hvad der rør sig i drift gruppen for Flextrafik og hvilke
udfordringer der fylder. Dernæst drøftede entreprenørudvalget fremmøde samt manglende medlemmer.
7. Intro til kommende udbud v/ Lars
På mødet kom NT med en orientering om hvad der ville komme til at ske på AaB mødet d. 29.11.2017.
Herunder de ændringer der er i udbudsportalen Ethics.
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Lars gennemgik den kombinerede tidsplan for hhv. det 27. og det 28. udbud, fremlagde dagsordenen for
orienteringsmødet i AaB og viste den nye, integrerede ETHICS‐portal til udbud og driftsoplysninger.
8. Evt.
Det blev nævnt at OST‐biler tager de frie holdepladser ved sygehuset og appelleret til at NT melder ud at de
pladser der er nærmest sygehuset således at disse ikke er vedvarende besat mens chaufførerne har
”kaffestue” i cafeen.
Mogens klager over at der aflyses frynsekørsel med for kort varsel.
NT får kommunerne til at håndtere aflysningerne med samme frist som ved den faste kørsel.
Udvalget efterspurgte flere kontroller.

9. Mødeplan for 2018:
Tirsdag d. 22. marts 9.00 ‐13.00
Tirsdag d. 5. juni 9.00 ‐13.00
Onsdag d. 5. september 9.00 ‐13.00
Torsdag d. 22. november 9.00 ‐13.30 ‐ juleafslutning
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