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I slutningen af april orienterede jeg samtlige borgmestre om, at vi i 

Regionsrådet har en udfordring inden for Regional Udvikling, hvor ud-

gifterne til den regionale kollektive trafik over årene er vokset til 52% 

af Regional Udviklings budget. Regionsrådet er enige om, at udgifter-

ne ikke må stige yderligere. I forhold til Midttrafiks forventninger til 

budget 2018 stod vi på daværende tidspunkt over for en udfordring 

på 28 mio. kr. Her et par måneder senere må jeg beklageligvis kon-

statere, at udfordringen er vokset med omprioriteringsbidrag til 34-

35 mio. kr. Der er som bekendt regionsrådsvalg i år, og det er regi-

onsrådets ambition, at vi afleverer en region, hvor der er styr på tin-

gene, herunder styr på økonomien. 

 

Jeg bad derfor Midttrafik om forslag til tilpasninger på regionalruter-

ne. Midttrafik udarbejdede efterfølgende en bruttoliste over forslag til 

rutetilpasninger på det regionale rutenet. Bruttolisten samt Midttra-

fiks data-ark for de enkelte ruter er udsendt til samtlige kommuner. 

 

Endvidere har jeg på konstruktive møder frem til udgangen af juni 

med størstedelen af borgmestrene haft lejlighed til at redegøre for si-

tuationen og herunder drøfte konkrete rutetilpasninger, der berører 

den enkelte kommune.   

 

Ud fra en samlet vurdering er fastlagt hvilke rutetilpasninger, der 

gennemføres til ikrafttræden ved køreplanskiftet i juni 2018. 

 

Hedensted Kommune bliver berørt af følgende rutetilpasninger:    

 

Rute 104 Horsens - Glud - (Snaptun) – Juelsminde. Region Midtjyl-

land ophører med at finansiere rute 104, da strækningen Horsens - 

Juelsminde er betjent med rute 105. Region Midtjylland yder tilskud 

til minimumstransport af uddannelsessøgende, svarende til 1 dob-

belttur om morgenen og 2 dobbeltture hjem om eftermiddagen. 

 

Rute 220 Horsens - Uldum - Ølholm – Tørring. Region Midtjylland 

Dato 6.7.2017 

 

 

Side 1 



 

Side 2 

ophører med at finansiere rute 220. 

 

Den økonomiske virkning af rutetilpasningerne indgår i regionsrådets 

behandling af budget 2018. Der er førstebehandling af budgettet i au-

gust og anden behandling i september 2017. For Region Midtjylland 

er den økonomiske virkning af rutetilpasningerne i Hedensted Kom-

mune ca. 2,0 mio. kr. (helårsvirkning).  

 

For budget 2018 får rutetilpasningerne halvårsvirkning, svarende til 

ca. 1,0 mio. kr. 

 

De økonomiske virkninger for Hedensted Kommune afhænger af hvil-

ket serviceniveau, der besluttes opretholdt fremadrettet evt. i sam-

arbejde med nabokommunerne. 

 

Eventuelle bemærkninger til rutetilpasningerne kan fremsendes til 

Region Midtjylland frem til udgangen af august 2017. 

 

Opklarende spørgsmål kan stilles telefonisk eller pr. mail til admini-

strationen i Regional Udvikling.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Bent Hansen 

Regionsrådsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til Midttrafik. 

  


