Entreprenørudvalgsmøde for Flextrafik
Mødedato & tid: 22.11.2018 kl. 9.00-11.00
(Derefter fællesmøde med driftsgruppen kl. 11.00-12.00 + Juleafslutning i Papegøjehaven)
Sted: Nordjyllands Trafikselskab
Deltagere: Jens Jørgen Nielsen (C.A.T.), Mogens Nielsen, (C.A.T.), Elin Davidsen (DB), Allan Mørup (DB), Lars
Kjeldtoft (DTR), Gert Mark (DTR), Erik Frederiksen (NT), Lars C. Larsen (NT) og Nicolai B. Sørensen (NT)
Afbud: Thomas E. Øster (NT)
Referent: Lars C. Larsen
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden

Korrigeret dagsorden blev godkendt.
2.

Procedure vedr. godkendelse af referat v/ Lars

Det blev vedtaget at referaterne sendes ud til godkendelse på mail. Så har deltagerne 14 dage til at
respondere, kommentere og godkende referatet hvorefter det offentliggøres på NT’s hjemmeside.
Det blev endvidere vedtaget at referaterne lægges ud på NTflexinfo også.
3.

TEU v/ Heidi og Erik
Status efter den første pilotudgave af entreprenøruddannelsen.

Nu hedder den planlagte ”vognmandsuddannelse” TEU som står for ”Trafikselskabernes EntreprenørUddannelse”.
Der blev fortalt om pilotforsøget vedr. uddannelsens Modul 1 og 2 og evalueringen af hvordan det var gået
samt hvilke aftaler der var indgået om det kommende forløb. Der var godt gang i uddannelsen til at
begynde med, men niveauet var ikke tilfredsstillende i fortsættelsen.
Hvad angår Modul 3 og 4, er planen at præsentere et færdigt produkt baseret på de erfaringer der blev
indhøstet ved de første moduler. Modul 3 afvikles i uge 11 (11.-13.3.2019) og modul 4 i uge 12 (18.20.3.2019) og uge 13 (25.-26.3.2019).
Endelig blev forberedelsen af disse forløb beskrevet.
Enkelte i entreprenørudvalget efterspurgte på ny én eller anden form for merit.
4.

De sidste nyskabelser i 29. udbud v/ Lars
Lars orienterer om de sidste punkter der er kommet til efter forrige entreprenørudvalgsmøde.

Yderligere 10 nyskabelser i det 29. udbud, af flextrafik, blev fremlagt for entreprenørudvalget.
5.

Gensidig orientering
Status mht. kapacitetsudfordringer v/Nicolai
Spørgsmål til afregning (fra Lars Kjeldtoft)
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Nicolai fortalte at der var sat et konsulentfirma på som skulle komme med et oplæg til en bonusmodel.
Nicolai fortalte endvidere om status på kapacitetsudfordringerne. Der er endnu ikke klarhed, måske er
kørselsbehovet også steget.
Lars C. Larsen svarede på et spørgsmål vedr. afregning. Konklusionen var at Planet betaler for beordrede
ophold væk fra hjemområdet.
Mogens anførte at Flextur bør udvide til også at kunne anvendes om natten.
Evalueringen af den nye taxilov var også oppe at vende.
6.

Program for AaB-mødet
Entreprenørudvalget får her mulighed for at komme med forslag til mødet den 27.11. i AaB’s Lounge.

Det blev besluttet at behandle TEU, jf. dagsordenens punkt 3, som emne i anden halvdel af
orienteringsmødet om 29. udbud i AaB’s Lounge. Allan foreslog at Michael fra Danske Busvognmænd kunne
spørges om han vil komme med et indlæg.
7.

Studietur
Heidi fortæller om planer og status.

Der taltes om en tour med fokus på emner som
Kommunalt kørselskontor, Flextrafik-vognmand, FlexDanmark – nu og i fremtiden, Besøge SDD data –
FleetSched, Besøg en vognmand (fx Terndrup) m.m.
8.

Møder i 2019

Planlagte møder i 2019:
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 9.00-13.30
Onsdag den 12. juni 2019 kl. 9.00-13.30
Torsdag den 5. september 2019 kl. 9.00-13.30
Fredag den 22. november 2019 kl. 9.00-14.00 - med julebuffet kl. 12.00-14.00
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