
Udskrift 

af 

forhandlingsprotokollen for Udvalget for Fritid & Fællesskab  

Mødet den 6. oktober 2014 

side 1 af 3 

 

13.05.00-P20-1-14 

79.        Gratiskørsel i skolebusser 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & fællesskab skal godkende, at der fra 18. januar 2015:  

 indføres gratiskørsel på skolebusruterne i Hedensted Kommune  

 indføres Rejsekort på lokalruterne under Midttrafik i Hedensted Kommune 

 at de lukkede skolebusruter kan medtage andre passagerer 

Økonomi 

Den manglende indtægt er af Midttrafik beregnet til 200.000 kr., der er medregnet i budgettet 
for Midttrafik. 

Mindreindtægten er indregnet i budgetforslaget for 2015. 

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen konsekvenser. 

Historik 

Byrådet besluttede den 26. marts 2014 at der installeres Rejsekort på lokalruter, 0-takst på 
rabatruter, og lukkede skolebusruter åbnes for øvrige passagerer. Det endelige tidspunkt for:  

 overgang til Rejsekort 

 indførelse af 0-takst  

 åbning af de lukkede skolebusruter  

fastsættes, når ændring til Lov om trafikselskaber er vedtaget.  

Sagsfremstilling 

Den ændrede lov om trafikselskaber med ny § 5 stk.2.: 

Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov 

om folkeskolen, beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal 

planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passagererne for 
brug af ruten. 

er vedtaget med virkning fra 1. august 2014. 

Der indføres 0-takst på følgende rabatruter/skolebusruter hvor der ikke installeres Rejsekort: 
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De lukkede skolebusruter: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

der køres af Bent Thykjær A/S under Midttrafik åbnes for andre passagerer, og der opkræves 

ikke betaling. 

Den lukkede skolebusrute: 

 6 

der køres af Hedensted Kommune åbnes for andre passagerer, og der opkræves ikke betaling. 

Der indføres Rejsekort på lokalruterne: 
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hvor der fortsat kræves betaling. 

At der ikke opkræves betaling for de rabatruter der alene er oprettet til beordring af børn i 

henhold til lov folkeskolen skyldes, at omkostningerne til at installere og drive Rejsekortet vil 

overstige indtægterne på ruterne. 
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Ændringerne træder i kraft den 18. januar 2015, samtidig med, at der er takstskift på 

Midttrafiks ruter. 

Kommunikation 

Sagen videresenddes til PKØ.  

Efter endelig vedtagelse gives der besked til Midttrafik, og beslutningen offentliggøres. 

Lovgrundlag 

Lov om trafikselskaber. 

Administrationen indstiller, 

at der fra 18. januar 2015:  

 indføres gratiskørsel på skolebusruterne i Hedensted Kommune  

 indføres Rejsekort på lokalruterne under Midttrafik i Hedensted Kommune 

 kan medtages andre passagerer på de lukkede skolebusruter 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

  

 


